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Het hoveniersvak overbrengen in Suriname

Vakliefde in de tropen
TEKST: GERRIT STRIJBIS

Passie voor het hoveniersvak is één ding, de liefde voor
het vak overbrengen aan anderen vraagt net iets meer.
Twee leerlingen van de opleiding Tuin en Landschap
van de mbo-locatie Houten van Wellantcollege brachten
tijdens hun stage in Suriname hun kennis en vaardigheden. Bovendien hadden ze de juiste instelling om
kansarmen succesvol te begeleiden.

tstaartschaap
Het Ethiopische ve

schoon
Genieten van het natuur

Micheal van Lagerweij en Jeron Ven werkten bijna

ten zeven mbo-studenten van Wellantcollege hun

drie maanden voor de Stichting RIKA (Re-integratie

stageperiode in Suriname door. Hij ziet veel voorde-

Kansarmen) in Paramaribo, deze organisatie bege-

len in samenwerking. Leerlingen leven in een volle-

leidt psychiatrische patiënten, voormalig drugsver-

dig andere cultuur, maar kunnen wel hun eigen taal

slaafden en dak- en thuislozen bij hun terugkeer in

spreken: “Moderne vreemde talen zijn belangrijk,

de samenleving. Op het terrein van RIKA werkten de

maar als het over details en gevoel gaat, lukt dat

leerlingen met ze samen bij het onderhoud van het

het beste in onze eigen taal. Daarnaast kennen veel

uitgestrekte terrein.

Surinamers Nederland goed, wat cultuurverschillen
ook voor leerlingen overbrugbaar maakt.”

Niet toekijken
“Een schot in de roos, deze jongens hebben

Sneeuwbaleffect

iets toegevoegd”, vertelt Gerrit van Dieren van

Hoewel het tegenstrijdig is om winterse neerslag en

Wellantcollege. Zo werkten ze eendrachtig samen

Suriname in één adem te noemen, spreekt hij over

met de bewoners. Ongewoon; de meeste leiding-

een sneeuwbaleffect. De prestaties van de leerlingen

gevenden kijken slechts toe. “Door hun enthousi-

sijpelen ook door naar de Surinaamse gemeenschap

asme brachten ze hun kennis en vaardigheden over,

in Nederland: “De helft van de Surinamers woont

maar ook de liefde voor het vak”, aldus Van Dieren.

hier, dit resultaat geeft ook deze groep een nieuw en

Nodig Micheal

Ze kregen veel waardering voor hun vakkennis,

positief beeld van de hovenierssector en het groene

kosteloos uit om

spraken hier zelfs over met Bouterse en kregen de

onderwijs”, aldus Van Dieren.

in de klas te

opdracht te adviseren over de herinrichting van het
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vertellen over zijn

Onafhankelijkheidsplein in Parimaribo. Van Dieren:

Wellantcollege juicht internationale stages toe. De

“Een enorme eer en erkenning voor hun vakman-

zeven leerlingen hebben genoten en veel geleerd.

schap.”

Wellantcollege heeft één student, Michael, gevraagd

Meer informatie:

zijn positieve ervaringen in Suriname te delen met

www.kieskleurinde-

Van Dieren legde contacten met stagebieders door

studiegenoten in het hele land. Hij gaat na zijn exa-

klas.nl

een groene studiereis naar Suriname. Dit jaar brach-

men terug om enkele klussen af te ronden.
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