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Geachte aanwezigen, wij zijn op dit moment bij elkaar om de 80ste Basis-opleiding af te
sluiten. Mei j.l. was het 47 jaar dat het SIVIS bestaat. We kunnen hieruit afleiden dat het
SIVIS onafgebroken tenminste 1 basisopleiding per jaar heeft verzorgd.
Waar de vakbeweging bekend stond als een mannenkolonie, merken wij dat de 80ste basisopleiding ( na 47 jaar dus) bestond uit 60 inschrijvingen waarvan 30 mannen en 30 vrouwen.
(Ik zie al dat we binnenkort de eerste vrouwelijke voorzitter van een vakcentrale mogen
verwelkomen).
De jongste cursist mnl. 22 jaar
De oudste cursist mnl. 53 jaar
De jongste cursist vrl. 25 jaar(3 jaar ouder)
De oudste cursist vrl. 55 jaar (2 jaar ouder)
En vandaag zullen 3 vrouwen minder hun diploma in ontvangst mogen nemen. Ook binnen
het SIVIS merken we een opmars van de vrouwen.
Het getal 80 wordt altijd gevierd binnen de surinamse gemeenschap, de laatste bigie jarie
want je weet niet hoelang pa/ma, opa of oma nog te leven heeft.
Het verschil met het SIVIS is dat het SIVIS altijd zal blijven bestaan te midden van deze
samenleving en dienstbaar zal zijn voor de samenleving. Deze verjarie oso editie is
hedenochtend van start gegaan met een awareness motivational presentatie door de
brandweer en mevrouw Lachhunsing. Als hoogte punt hebben wij aan het eind van de
uitreiking het planten van 2 zuurzakplantjes.
Het SIVIS zal altijd feestvieren, ook in deze tijd, alleen doen wij dat op een gepasteverantwoorde- en educatieve manier en dit is er één van. Ons succes ligt in het feestelijk aan
pakken van zaken ongeacht welke situatie het land zich mag verkeren.
Ons thema is brandveiligheid en vuilverbranding. Het SIVIS heeft als grote wens dat er geen
doden meer te betreuren vallen als gevolg van brand en meer nog dat wij onszelf en de
gemeenschap, ons milieu niet verder verzieken, vervuilen middels het zo onschuldig lijkend
verbranden van huisvuil.
Aan het eind van de dag zullen er enkele scholen en één crèche uit de buurt, de vakcentrales
een zuurzakplant in ontvangst mogen nemen.

Geachte geslaagden, velen van u zijn reeds aktief bezig binnen het vakbondsgebeuren. Raak
niet verstrikt in uw kleine vakbondshokje maar let u ook op maatschappelijke vraagstukken.
Alle maatschappelijke vraagstukken raken de werkende klasse, de werknemers, u en uw
leden, uw vrienden, familieleden en buren. Het is dus geen of-of situatie maar een en-en
situatie, dus vakbond en maatschappij verwaarloosd u uw vakbondstaken dus niet.
Aan de vertegenwoordigers van de scholen, creche, het commissariaat, DR en RR-leden doet
het SIVIS een beroep op u, alles in het werk te stellen dat wij met z’n allen een gezonde
milieu achter laten voor ons nageslacht.
Nogmaals gefeliciteerd geslaagden en heel veel succes.
Ik dank u.

