Speech dhr. V. Jones,
afsluiting 53ste Middenkaderopleiding (07.12.2017)
Geachte aanwezigen,
We zijn reeds een week gestapt in de laatste maand van het jaar, de maand december. December
symboliseert heel veel voor ons als Surinamers binnen onze Multi etnisch en cultureel samenleving. Voor
velen van ons kan het jaar slechts uit de maand december bestaan. Symbool voor uitbundig eten, drinken,
feesten, vrede sluiten enz. enz..
Laat mij op de eerste plaats dank brengen aan het ministerie van Arbeid, het Stichtingsbestuur van het
SIVIS, voorgezeten door dhr. R. Berenstein, mijn docentenkorps, personeel, Directie en Staf, voor de
geleverde bijdrage tot dit resultaat en ik denk dat ik u ook in één adem mag feliciteren voor dit collectief
bereikte resultaat.
En nu naar de geslaagden.
Ik heb in feite echt goed kennis gemaakt met een deel van de groep tijdens de afsluiting van uw
Basisopleiding op de gang. Informeel zittend en babbelend.
Wat mij toen reeds was opgevallen was het gevoel van verbondenheid, welke er aanwezig was en werd
gepredikt door de toen aanwezigen.
U heeft gedurende de afgelopen maanden u ingezet voor uw leerstof en ook heeft u gewerkt aan een stukje
saamhorigheid.
U staat er misschien onvoldoende bij stil wat saamhorigheid allemaal betekent en teweeg kan brengen, zeker
voor- en binnen de vakbeweging.
Het gevoel bij elkaar te horen, eensgezindheid, tegelijkertijd ook de lotsverbondenheid, het solidair zijn en
broederschap.
Kijk naar de persoon naast u en zie hoe verschillend jullie van elkaar zijn, dat is slechts 1 aspect; er zijn
ontelbaar veel verschillen tussen u en de ander. Het is juist dat saamhorigheidsgevoel dat u gedemonstreerd
heeft, het bewust zijn dat ondanks er zoveel verschillen zijn, er toch het gevoel bestaat om bij elkaar te
horen, elkaar te ondersteunen, klaar te staan voor elkaar, gezamenlijk te strijden en één te zijn.
Deze echtheid van de groep heeft een bepaald punt bereikt in het weekend 7-8 oktober jl., waarbij een groot
deel van de groep buiten Paramaribo, met mede weten van het SIVIS en met uitnodiging naar het SIVIS een
gathering heeft gehouden.
De afwezigen werden van moment tot moment geïnformeerd, zelfs Vanessa die uitlandig was.
Het deed mij als persoon en zeker ook als directeur heel erg goed om oud cursisten die tot de Basis groep
behoorden en niet zijn doorgegaan naar de Middenkader te ontmoeten. Ook die zijn meegenomen in het
proces zie daar een duidelijk teken van broederschap.
Dank je wel mw. Etnel, die als docent het proces heeft helpen begeleiden en sturing aan heeft gegeven. Give
her a big hand.
Geslaagden, wat u hier heeft gedemonstreerd de afgelopen 6 maanden is precies wat de vakbeweging nodig
heeft, vanaf de top tot de bottom om zich te versterken, om haar verworven positie uit strijd dat de afgelopen
decennia heeft plaats gevonden te behouden en te verstevigen.
U heeft gedemonstreerd dat hoe groot en hoeveel de verschillen ook mogen zijn, dat u bereid bent geweest
het saamhorigheidsgevoel en alles wat daarmee samengaat te ontwikkelen.(Applaus voor uzelf)
Oenoe no prakseri datie oenoe nakie hanoe gie oenoe srefie dang oenoe de kba.
Neen, dit is een proces dat nooit stopt, nu niet, nooit niet, het moet gevoed worden, het moet met zorg
onderhouden worden.

Straalt u dit overal mee, verkoop de boodschap binnen uw organisatie. Wees een voorbeeld van hoe het
moet en laat dat gedrag van hoe het niet moet achterwege. Bekritiseer de ander niet terwijl u zich ook
schuldig maakt aan het zelfde.
Geslaagden, laat het goed tot u doordringen dat SIVIS slechts uw leerschool is, Jones, Haverkamp, Etnel en
Hoever slechts uw leermeesters, de toepassing vindt in de praktijk plaats. Gaat u straks als een waarachtige
SIVIS gegradueerde de deur uit.
Ik feliciteer u en wens u allen en uw naasten voor het eind van het jaar een vrolijk kerst en een zalig uiteinde
toe.
DANK U!! (07.12.2017)

