Speeches V. Jones aan 5e, 6e klas en mulo scholieren in Nickerie
Healthy Life Style








Vertegenwoordiger van de District Commissaris van Nickerie Mevr. Thakoer.
Vertegenwoordiger van SIVIS in Nickerie de heer Kenneth Donk.
Team 2 miracle Streams bestaande uit de familie Kortram en Van Niel.
Onder Directeur SIVIS mw. Yone Gorisson.
Beleidsadviseur SIVIS de heer Roy Haverkamp.
Aanwezige leerkrachten en leerlingen van de diverse lagere en mulo scholen hier te
Nickerie.
Last but not least de aanwezige Pers.

Mag ik u allen mede namens de gehele SIVIS organisatie welkom heten.
Als u dagelijks de krant open slaat, de radio of TV aanschakeld leest u, hoort u en ziet u de vele
aktiviteiten over een Healthy Life Style of wel gezonde leef gewoonte. Het is geen mode
verschijnsel of mode trend maar een bittere noodzaak. De vraag is waarom SIVIS? Wat heeft
SIVIS met gezondheid te maken?
U bent nog jong, schoolgaande, fit, gezond, levendig. Als we letten op de ouderen in Nickerie
dan merken wij dat er vele zieken zijn onder de ouderen. Bijna 1 op de 10 inwoner binnen dit
distrikt lijdt bijv. aan Diabetus Milutis om dit slechts als voorbeeld aan te halen. Als deze trend
zich voortzet zal straks onder jullie in de zaal meer dan 1 op de 10 van jullie lijden aan een of
andere aandoening. Dat zou toch erg zijn.
Dat wil het SIVIS juist niet. Wij willen dat u gezond blijft. Wij willen dat u van u jeugd geniet en
ook van uw volwassenheid straks over enkele jaren. We willen u als gezonde volwassen burger
zien opgroeien.
Als je ziek bent zal je moeilijker aan een baan komen en soms helemaal niet. Dat betekent
jongelui, dat je heel moeilijk al de mooie spullen dat je voor je zelf zou willen kopen kan kopen.
Dat betekent verder dat je iets moeilijker een bijdrage kan leveren aan de opbouw van dit mooi
district en van dit prachtig land, mama sranang.
De 2 miracle streams geeft u straks alles mee zodat jullie kunnen werken aan een betere
gezondheid voor je zelf.
Ik wens jullie allen een leerrijke dag toe en past u datgene dat u vandaag geleerd heb toe voor je
eigen gezondheid.
Ik Dank u allen.
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Speeches V. Jones, Healthy Life Style in nickerie
Brada nanga sisa foe Nickerie sang de djaso na oenoe mindrie tide netie. Inie a neng foe SIVIS
mie é barie oenoe wang switie kong na inie.
A jarie disie na 45 jarie SIVIS tapoe. Dus SIVIS a no wang pikieng orga. En a switie foe teigie
oenoe ook toe datie na moro lekie dertig jarie SIVIS é kong wang lesie wan jarie inie Nickerie
foe gie vakbonds skoro.
A kong foe SIVIS á trong disie abie wang spesroetoe betekenis. Nickerie abi mooi mooi sanie,
mooi mooi ontwikkeling maar Nickerie habie wang bigie problema.
3 wikie psa, oenoe bing kong djaso foe wang orientatie bezoek en lekie fa a fietie foe é go barie á
papa foe a district, Comsarsie so boeng wang odie. Baka datie oenoe takie ooktoe nanga trawang
djasoe in Nickerie. En sang oen kong jere no bing switie gie oenoe jesie. A aantal soema sang
abie problema nanga “suiker” lekie fa oenoe e karie ing, bigie inie Nickerie.
Datie beng de a momentie foe takie no, dang oenoe habie foe panja á libie gozontoe boskopoe
moro fara, moro bigie. No soso gie vakbondsmang, maar ooktoe gie deng skoro wang.
Die mama teng oenoe bigieng nanga deng 5e en 6e klasse nanga deng mulo skoro.
Oenoe de djasop tide netie nanga joe en tamara oenoe habie deng middelbare skoro nanga
belangstellenden.
SIVIS srefie no mang doe a bigie wroko disie, datie mekie a waka wang jarie keba nanga a orga
sang oenoe e karie 2 miracle streams ondro a ede mang foe famirie Kortram nanga Van Niel.
Fosie mie gie deng a wortoe mie wanie teigie joe grangtangie foe die joe kong djaso tide netie
foe arkie fa joe kang setie joe libie tapoe wang moro betre gozontoe fasie en mie e begie
Nickerie foe deng tekie pikienso moro teng gie ding eigie gezontoe. Bika gezontoe libie nanga
langa libie e waka hanoe nanga hanoe.
Grantangie.
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