Dienstwoningenproject in Jaw Jaw
Een beknopt verslag over de gerenoveerde woningen voor leerkrachten van de Pater Voorbraak 1
school in Jaw Jaw, Boven Suriname.

Wat is er bereikt?
Drie oude afgeleefde dienstwoningen uit de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn van fundament tot
nok helemaal opgeknapt. Ze werden omgevormd tot zes prachtige woonunits. Dat is zelfs een unit
meer dan in het oorspronkelijke plan!
Voor de school van Jaw Jaw betekent het meer dan woonruimte alleen. Want het kunnen wonen in
een goed huis maakt dat professionele en volledig bevoegde leerkrachten uit Paramaribo veel eerder
bereid zijn om een paar jaar naar het binnenland te gaan en zich daar in te zetten voor de opbouw van
het onderwijs daar. Een inzet die hard nodig is om de leerlingen in het binnenland dezelfde kans op
goed onderwijs te kunnen geven als op scholen in de stad.
Het bewijs daarvan is inmiddels al geleverd. Van de 6 nieuwe woonunits worden er inmiddels vier
bewoond door nieuwe bevoegde leerkrachten. De vijfde is nog niet bewoond, maar dat zal
waarschijnlijk snel gebeuren. Het schoolhoofd, dhr. Fonkel, woont in de zesde unit.
De nieuwe bevoegde leerkrachten kunnen hun professionele kennis en vaardigheden delen met hun
lokale collega’s, waarvan de meesten slechts een minimale onderwijsbevoegdheid hebben.

De oude situatie: in slechte staat verkerende woningen die voor een deel
onbewoonbaar waren.

Links schoolhoofd dhr. Fonkel, rechts dhr. Koopman,
directievoerder namens het ZZg

De renovatie: hard gewerkt, op tijd klaar en binnen het overeengekomen budget.

Voorwerk voor de nieuwe muren van termietbestendig cementvezelplaat
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Een Surinaamse aannemer heeft het project technisch uitgevoerd, de inkoop van bouwmaterialen,
transport en de logistieke planning verzorgd. Een Nederlandse aannemer zag hier namens ZZg als
directievoerder op toe.

Het resultaat: zes prachtige woonunits én nieuwe professionele leerkrachten voor de
school
De nieuwe dienstwoningen zien er prachtig uit en
trekken de aandacht door hun kleurrijke
buitenkant.

In elke dienstwoning kunnen twee leerkrachten
wonen, de een in de benedenwoning, de ander
boven.

Ook de binnenkant van de units mag er zijn. Ze
beschikken over water en elektriciteit, goed
sanitair en een gezamenlijke septic tank.

Natuurlijk waren er, zoals altijd bij bouwprojecten, nog wat laatste technische probleempjes, maar die
worden aangepakt.
Voor het onderhoud van de woningen is het RKBO verantwoordelijk. Een onderhoudsplan wordt door
hen opgesteld.

De opening

In het bijzijn van lokale hoogwaardigheidsbekleders,
RKBO-schoolconsulent Annie Panday, RKBO-directeur
Gloria Power en leerkrachten en leerlingen van de
Pater Voorbraak 1 school vond in het najaar van 2016
in een feestelijke setting de formele overdracht van de
woningen plaats.
De leerkrachten wonen er inmiddels naar tevredenheid, zo hebben wij vernomen. De dorpelingen vinden
zelfs dat het aanzien van het dorp is verhoogd.
Het RKBO heeft ons laten weten dat door dit project de
kwaliteit van het onderwijs beter geborgd kan worden.
Ook als ZZg hebben we er vertrouwen in dat de komst
van bevoegde en bekwame leerkrachten zal leiden tot
betere lessen en betere begeleiding van individuele
leerlingen.
Aan het schoolhoofd, dhr. Fonkel, zal het niet liggen.
Hij is een gedreven man die zelf afkomstig is uit het
binnenland en na zijn studietijd in de stad ook per se
terug wilde om in het binnenland in het onderwijs te
werken. Hij werkte als schoolhoofd in Semoisi, daarna
in Nieuw Lombé en sinds 1996 in Jaw Jaw.

Conclusie
Dit project heeft daadwerkelijk geholpen om bevoegde leerkrachten aan te trekken voor de school.
Dat zou niet gelukt zijn in de oude situatie met een tekort aan dienstwoningen en woningen die in
slechte staat verkeren.
Dat zou ook niet gelukt zijn zonder financiële steun van buitenaf. Met steun van een Surinaams fonds
kon het RKBO één woonunit financieren. RK Zusters financierden een tweede. De andere vier heeft
het ZZg voor zijn rekening genomen.

