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Geachte medewerker,

Het derde kwartaal is ingegaan, de scholen zijn weer open, voor vele medewerkers gaan de 
kinderen voor het eerst naar de ‘Grote School’ en sommigen onder ons starten een nieuwe 
studie of hebben nieuwe of meer verantwoordelijkheden. Kortom: direct en indirect, voor ons 
allemaal start op de ene of andere manier, een nieuw levenstraject. 
Zo ook ons bedrijf. Er vinden vele ontwikkelingen plaats die onze aandacht niet mogen 
ontsnappen. De maand september stond in het teken van veiligheid. Wij hebben zo goed als 
mogelijk geprobeerd bij te dragen aan een veilig Suriname door het bewustzijn over een veilig 
waterverkeer op te voeren. De controles op het water in samenwerking met de Maritieme Politie 
waren een goede stap in die richting. Wij zijn tevreden. 
Als bedrijf bereiden wij ons ondertussen voor op enkele regionale en internationale workshop 
die wij zullen hosten dit jaar en het komende jaar. Het verbreden van ons netwerk buiten 
Suriname blijft een prioriteit. Langzamerhand koersen wij ook richting het overdragen van 
het voorzitterschap van de Meso American & Caribbean Sea Hydrographic Commission. In de 
afgelopen twee jaren hebben wij enorm geleerd van deze organisatie en ongetwijfeld onze 
stempel gedrukt, wanneer het aankomt op regionale integratie.  
Maar nationaal en in ons bedrijf gebeurt er ook veel. Intern zijn wij ons aan het voorbereiden 
voor het IMSAS, het verplichte IMO lidmaatschap audit schema. Door deze audit zal inzicht 
worden verkregen in de stand van zaken van geratificeerde verdragen, de invoering in 
onze nationale wetgeving en de uitvoering daarvan. Een grote Surinaamse tekortkoming 
is vooralsnog de wetgeving. De afgelopen weken heeft de afdeling Legal Department in 
samenwerking met de afdeling Quality & Control een interne workshop gedraaid om te 
inventariseren hoe wij als bedrijf ervoor staan. De vervolgstap is nationale partners informeren 
en klaarmaken voor de audit. Een hele klus, maar wij kunnen het. Zie nou de loodsboot Kutai 
die al vijf jaren even krachtig meedraait. Dank aan de crew voor het consequente onderhoud dat 
zij uitvoert. Deze werkwijze heeft in ieder geval bijgedragen aan de staat waarin de loodsboot 
vandaag nog verkeert. Daarnaast heeft de afdeling Hydrografie een moderne geavanceerde 
printer in gebruik; één waarmee zij in staat zijn eigen rivierkaarten op groot formaat af te 
drukken. Een multipurpose investering, want de afdeling Marketing en Communicatie zal 
hiervan ook gebruikmaken.
Om een lang verhaal kort te maken, het zou ons tè ver voeren om hier alle mijlpalen op 
te noemen. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten die meegenomen worden om onze 
bedrijfsvoering en -activiteiten te verbeteren. Over het algemeen zijn wij tevreden met de gang 
van zaken binnen onze organisatie. Uw bijdrage draagt steeds hieraan toe. Als wij allemaal ons 
steentje blijven bijdragen, kunnen wij alleen maar onze gezamenlijke tevredenheid vergroten.
U bent allen belangrijk voor onze groei. Op naar het vierde kwartaal. Veel leesplezier en blijf u 
zich inzetten voor één van Surinames modelbedrijf, de MAS. 

De directeur
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Voor elke werkrelatie is het van belang dat deze, 
zowel aan de werkgever als de werknemer, een stukje 
vertrouwen biedt. Dit vertrouwen eindigt niet enkel 
bij het verkrijgen van loon ten opzichte van geleverde 
diensten. Het kunnen rekenen op een werkomgeving 
waar wij met een veilig gevoel in kunnen vertoeven, is 
ook van essentieel belang. 
De code is ontwikkeld als een internationale standaard 
voor het transporteren van gevaarlijke stoffen over zee. 
Hierin zijn onder andere opgenomen richtlijnen met 
betrekking tot de verpakking, containertransport en 
opslag. Het accent is hierbij gelegd op het al dan niet 
gescheiden houden van goederen op basis van hun 
samenstelling ter voorkoming van gevaarlijke situaties. 

Het seminar belichtte de richtlijnen vanuit de 
Internationale Maritieme Organisatie die gesteld zijn 
voor het transport van gevaarlijke stoffen over zee. 
Kenmerkend voor de risico’s van gevaarlijke stoffen is 
dat de gevolgen vaak wel ernstig, maar niet altijd direct 
zichtbaar of merkbaar zijn. In het bijzonder schrijft de 
code voor dat havenmedewerkers goed op de hoogte 
moeten zijn van de gevaren van de stoffen waarmee 

Waarborging veiligheid schip, lading en bemanning tijdens
transport gevaarlijke goederen

In juli hebben twee functionarissen te weten Claudine Krommie (Legal Department) en
Jyoti Oedairadjsingh (HRM) deelgenomen aan het Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen 
code seminar dat op het Caraïbische eiland St. Lucia werd gehouden. Deze code, afgekort IMDG, 
dient om de veiligheid van schip, lading en bemanning te waarborgen. De nieuwste editie IMDG-code 
kwam uit in 2012 en trad in werking op 1 januari 2014.
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zij werken. Het transport van gevaarlijke stoffen omvat 
niet enkel het verplaatsen van goederen vanuit de 
ene naar de andere plek. De wijze van verpakking, 
de wijze van opslag speelt onder andere hierbij een 
zeer belangrijke rol. Voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen gelden strenge eisen. Op basis van de in de code 
aangegeven richtlijnen kan vermeld worden dat een 
correct verpakte gevaarlijke stof naast de juiste opslag 
ook voorzien moet zijn van een correcte label. Op de 
label staat namelijk heel wat informatie over de inhoud 
van een container nog voor deze opengemaakt is. Om 
de afhandeling van gevaarlijke stoffen correct te laten 
plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van het handboek 
“De IMDG-code”. Medewerkers die verantwoordelijk 
zijn voor de afhandeling bij verscheping van gevaarlijke 
stoffen zouden in het belang van hun eigen veiligheid en 
die van hun omgeving, op de hoogte moeten zijn van de 
richtlijnen binnen de code. Voor de MAS is participatie 
aan betreffend seminar van belang geweest, omdat de 
laatste ontwikkelingen betreffende de IMDG en IMSBC 
codes zijn behandeld. In het kader van het garanderen 
van een veilige scheepvaart zijn de medewerkers dan 
ook toegerust met up-to-date informatie. 

Deelnemers aan de IMDG training
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MAS KAWNA EXCELLENCE AWARD 2014
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De geavanceerde printer

Op de afdeling Hydrografie is medio september 

een plotter geïnstalleerd. Een plotter is een ge-

avanceerde printer die lijntekeningen gebruikt 

om beelden van inkt te maken, in plaats van 

met puntjes. De term “plotter” verwijst ook 

naar een modern grootformaat printer. Deze 

printer is uitermate geschikt voor het scannen 

en afdrukken van technische documenten met 

volledige kleurweergave, GIS-kaarten, CAD, 

MCAD en ECAD tekeningen. Met deze printer 

zal de afdeling zelfs hun rivierkaarten kunnen 

printen. Ook voor de afdeling Marketing & Com-

municatie is deze printer een grote uitkomst. 

Sommige eigen producties kunnen intern afge-

handeld worden. De plotter heeft een heleboel 

voordelen. Het kan grootformaat afdrukken en 

het is ook zuinig. 

MAS investeert in geavanceerde printer 

Het MAS Excellence Award die in 2014 voor het eerst 
in het district Marowijne werd geintroduceerd, vond 
dit jaar haar eerste editie in Commewijne onder de 
naam Kawna Excellence Award. Op 11 augustus vond 
de uitreiking plaats in Express Hall te Meerzorg in 
het district Commewijne. Een volle bak met enthou-
siaste leerlingen en leerkrachten van wier gezichten 
dankbaarheid en zelfvoldoening af te lezen waren.

Michel Amafo zei in zijn welkomsttoespraak wat het doel 
van het project inhoudt, namelijk het stimuleren van de 
VOJ-leerlingen om excellente prestaties te leveren. Met 
dit gemeenschapsproject hoopt de MAS een positieve 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en verbetering 
van de studieprestaties van VOJ-leerlingen in het 
district. Vervolgens installeerde de directeur een lokale 
commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
verschillende VOJ scholen, het districtscommissariaat 
en VOJ inspectie Commewijne. Dit project zal geleidelijk 
aan zelfs door de gemeenschap van Commewijne moeten 
worden gedragen. De lokale gemeenschap en het bedrijfsleven zullen dit project moeten blijven ondersteunen 
voor blijvend succes. Amafo bedankte ook de mede-sponsoren omdat door hun ondersteuning dit project kon 
worden voortgezet. De MAS topman deed ook de toezegging om dit project in het komende schooljaar 2014/2015 te 
continueren. Een vertegenwoordiger van de districtscommissaris sprak vol lof over dit initiatief van de MAS. Ook 
een vertegenwoordiger van de VOJ scholen bedankte het bedrijf voor het kiezen van hun district voor dit mooie 
project. MAS zal initiatieven ondernemen om het project ook in andere districten op te starten. Het bedrijf kijkt uit 
naar districten waar deze ondersteuning het hoogst nodig is. 
Selena Breinburg van de Saliminschool is overall best-geslaagde van het district, terwijl  Suraksha Bandhoe van 
LBO Tamanredjo best-geslaagde is onder alle LBO leerlingen. Deze twee leerlingen zijn in aanmerking gekomen 
voor een laptop. Wij hadden daarnaast nog twee laptops die onder alle geslaagden werden verloot. Na loting 
kwamen als winnaar uit de bus Rue-Ann Rozendaal van Mulo Meerzorg en Xiomara Colin van Mulo La Solitude. 
Verder zijn er ook nog vijftien giftcards ter waarde van SRD 175,- verloot onder de overige geslaagden. Tien 
leerlingen kwamen ook in aanmerking voor een troostprijs door een quiz die de directeur hield. 
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Wij gaan de komende jaren zeer optimistisch tegemoet.
Ons concept ‘preventief maintenance’ zal steeds de 
boventoon voeren in onze onderhoudsmethode.
Dank voor uw ondersteuning en wij spreken de wens uit
dat wij nog steeds kunnen rekenen op uw medewerking.

Raoul Colour
Hoofd Fleet & Maintenance

EnkElE HistORisCHE gEgEvEns Op Rij:
• Aankomst kutai op 13 september 2009 te nieuwe Haven.
• vanaf 15 september 2009 on the job training loodsbotenbemanning. 
• Officiële in gebruikname op 6 oktober 2009.
• Oktober 2009: eerste 250 draaiuren servicebeurt uitgevoerd.
• Maart 2010: eerste 1000 draaiuren servicebeurt aan de Hamilton jets bij Cevihas uitgevoerd.
• Aantal draaiuren afgelopen 5 jaren: 7045 uren.
• totaal verbruikte brandstof afgelopen 5 jaren: 208471 liters diesel.
• Afgelopen 5 jaren ongeveer 1700 diensten uitgevoerd.
• vervanging van de inflatable fenders (opblaasbare stootkussen) in 2013.
• vervanging van de portside engine (bakboord motor) in 2014.

Eerste lustrum Loodsboot KUTAI 5Op maandag 6 oktober herdachten wij het feit dat de loodsboot Kutai al vijf jaren in bed-
rijf is. De afgelopen vijf jaren werden als positief ervaren. Deze mijlpaal is het overtuigend 
bewijs dat met consequent onderhoud de vaartuigen heel lang kunnen meegaan.

In gebruikname van de Kutai op 6 oktober 2009
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Rond half acht ’s morgens vertrok-
ken de bussen richting Jungle Camp 
in het district Para. Bij aankomst te 
Jungle Camp kon men  direct ontbij-
ten. Iedereen werd van harte welkom 
geheten door de MC van de dag, Erna 
Aviankoi.

President-commissaris David Abio-
mofo richtte daarna namens de direc-
teur ook een welkomstwoord tot de 
aanwezigen. Hij gaf in zijn toespraak 
speciale blijk van waardering aan de 
gepensioneerden. Hij bedankte hun 
voor de bijdrage die zij geleverd heb-
ben tijdens hun actieve werkperiode 
bij de MAS. Hij beloofde hen  dat za-
ken die nog geregeld moeten wor-
den, besproken zullen worden met 
de overige raadsleden. Ook onze HR 
manager Jerry Douglas kwam aan het 

Saamhorigheid staat centraal bij de MAS

MAS Familyday 2014

Om de saamhorigheid en verdraagzaamheid onder het personeel en de gepensioneerden 
te waarborgen, organiseert de afdeling HRM in de vakantieperiode de MAS Family Day. 
Dit jaar is het in combinatie gedaan met de traditionele MAS Dag der Gepensioneerden. 



MAS info
MARITIEM

6

MAS info
MARITIEM

woord. Hij vroeg aandacht voor  de veiligheids-
regels van het oord  en sprak iedereen moed in 
om er een gezellige dag van te maken. Relaxed in 
hangmatten en onder tenten genoten de MAS’ers 
en hun gezin van de natuur. De lunch was goed 
verzorgd en er was voldoende drank. Ook de ver-
schillende sportactiviteiten zoals zakspringen, 

touwtrekken en slagballen mochten niet ontbreken.
De winnaars kregen elk een prijsje. Rond vijf uur ‘s 
middags werd het geheel afgesloten en keerden de 
bussen terug naar de stad. Door de participatie van 
de medewerkers en hun gezinsleden kan gerust van 
een geslaagde en gezellige dag gesproken worden.
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Kennismaking met...

Hallo allemaal

Mijn naam is Perpetra Geneva Timo geboren op 17 december 1988 te 
Paramaribo. Ik ben dus 25 jaartjes jong. Ik kom uit een gezin van tien 
kinderen (zes meisjes en vier jongens), van wie ik het vijfde kind tevens 
het derde meisje ben. 

Ik heb het IMEAO (AE-richting) met succes afgerond. Mijn hobby’s zijn 
koken, tv kijken, dansen en wandelen.

Op 2 juni dit jaar ben ik als consultant bij de MAS gekomen op de 
afdeling Finance, waar ik als administratieve kracht fungeer. Ik vind het 
leerrijk en een nieuwe uitdaging, want door de jaren heen heb ik in de 
horeca gewerkt. Ik was werkzaam bij McDonalds als shift casher en crew 
trainer. Uiteraard is een goede samenwerking met collega’s voor mij van 
essentieel belang, dus kijk ik uit naar een aangename werksfeer.

Hallo beste mensen

Mijn naam is Harderwijk Chjilton, geboren op 22 december 1990 te 
Paramaribo. Ik kom uit een gezin van drie van wie ik de oudste ben. Ik heb 
de lagere school met succes afgrond en ook als best-geslaagde. Daarna heb 
ik de MULO-school met goed gevolg afgerond. Ik heb op het NATIN gezeten, 
maar wegens omstandigheden overstapt naar het AMTO. Ik zit in een vaste 
relatie en ik ben sinds kort verloofd. In het alledaagse leven ben ik bekend 
als computer-, telefoons- en laptopspecialist. Ook ben ik bezig met een 
gedichtenbundel en een boek. Mijn hobby’s zijn onderzoeken, schrijven, 
lezen, koken, schoonmaken, computeren, sporten, uitgaan en creatief bezig 
zijn.

Op 3 februari dit jaar ben ik als consultant aangenomen bij de MAS op 
de afdeling ICT.  Mijn eerste kennismaking met de MAS was tijdens mijn 
stageperiode in het jaar 2013. Na die periode heb ik als vakantiejobber 
gefungeerd binnen de MAS en nu als consultant. De samenwerking met de 
medewerkers verloopt verstandig, omdat iedereen een handje bijdraagt bij 
de gang van zaken binnen het bedrijf. Uiteraard is dit gezond voor de werksfeer en een positieve 
werkomgeving. Dit draagt bij tot prestaties van hoge kwaliteit.

Mijn motto is: “If you can do good, you have to do good”
Chjilton Harderwijk

Hallo allemaal

Mijn naam is Perpetra Geneva Timo geboren op 17 december 1988 te 
Paramaribo. Ik ben dus 25 jaartjes jong. Ik kom uit een gezin van tien 
kinderen (zes meisjes en vier jongens), van wie ik het vijfde kind tevens 
het derde meisje ben. 
Ik heb het IMEAO (AE-richting) met succes afgerond. Mijn hobby’s zijn 
koken, tv kijken, dansen en wandelen.
Op 2 juni dit jaar ben ik als consultant bij de MAS gekomen op de 
afdeling Finance, waar ik als administratieve kracht fungeer. Ik vind het 
leerrijk en een nieuwe uitdaging, want door de jaren heen heb ik in de 
horeca gewerkt. Ik was werkzaam bij McDonalds als shift casher en crew 
trainer. Uiteraard is een goede samenwerking met collega’s voor mij van 
essentieel belang, dus kijk ik uit naar een aangename werksfeer.

Hallo beste mensen

Mijn naam is Harderwijk Chjilton, geboren op 22 december 1990 te Paramaribo. 
Ik kom uit een gezin van drie van wie ik de oudste ben. Ik heb de lagere school 
met succes afgerond en ook als best geslaagde. Daarna heb ik de MULO 
school met goed gevolg afgerond. Ik heb op het NATIN gezeten, maar wegens 
omstandigheden overgestapt naar het AMTO. Ik zit in een vaste relatie en ik 
ben sinds kort verloofd. In het alledaagse leven ben ik bekend als computer-, 
telefoon- en laptopspecialist. Ook ben ik bezig met een gedichtenbundel en 
een boek. Mijn hobby’s zijn onderzoeken, schrijven, lezen, koken, schoonmaken, 
computeren, sporten, uitgaan en creatief bezig zijn.

Op 3 februari dit jaar ben ik als consultant aangenomen bij de MAS op 
de afdeling ICT.  Mijn eerste kennismaking met de MAS was tijdens mijn 
stageperiode in het jaar 2013. Na die periode heb ik als vakantiejobber 
gefungeerd binnen de MAS en nu als consultant. De samenwerking met de 
medewerkers verloopt verstandig, omdat iedereen een handje bijdraagt bij de 
gang van zaken binnen het bedrijf. Uiteraard is dit gezond voor de werksfeer en 
een positieve werkomgeving. Dit draagt bij tot prestaties van hoge kwaliteit.

Mijn motto is: “If you can do good, you have to do good”

 Geneva  Timo
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Wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden?
“Als administratief medewerker op de afdeling 
Pilot Service ben ik een soort ‘duizendpoot’: ik 
doe dit werk met veel liefde en plezier. Mijn da-
gelijkse werkzaamheden zijn onder andere het 
bijhouden van de agenda van Coordinator Pilot 
Service (CPS),  administratief en secretarieel 
ondersteunend aan de afdeling zelf en andere 
afdelingen waaronder Legal Department.
Verder ben ik belast met de dagelijkse corres-
pondentie (intern/extern), communicatie met 
interne en externe klanten, de administratieve 
werkzaamheden, waaronder het bijhouden van 
verschillende files, het opmaken van de begro-
ting van de afdeling, voortgangsrapporten en 
notuleren bij vergaderingen. Soms assisteer 
ik ook op andere afdelingen met notuleren, 
ook het opmaken van ingewikkelde schema’s 
in opdracht van CPS, behoort tot èèn van mijn 
taken.
Ik maak ook inkoopformulieren op, houd me 
bezig met het concipiëren van brieven (intern/
extern), het opmaken van memo’s in opdracht 
van de CPS, en eventueel assisteren van HRM 
bij onder andere het opstellen van brieven naar 
derden (intern en extern)”. 

Hoe ervaart u werken bij de MAS? 
“Op 1 april 2008 trad ik in dienst bij de MAS. Ik 
werd tewerkgesteld op de afdeling Maritime 
Operations als administratief medewerker 
van de manager toen, en nu van de CPS. In 
mijn loopbaan heb ik twee grote uitdagingen 
gekend. Eén daarvan is het assisteren bij het 
zoeken naar schepen voor de loodsleerlingen 
na hun theoretische afrondingsfase om zo hun 
vaartijd van een jaar te maken. Het geeft je een 
tevreden gevoel als je hoort dat het is gelukt. 
Daarnaast het assisteren van de coördinator 

In gesprek met Lilia Swedo (administratief  medewerker)
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Zij is geboren op 3 juni 1972, in het district Paramaribo. Komt uit een gezin van zeven, van wie zij de 
jongste is. Zij is gezegend met een pracht van een dochter, die haar hand vast houdt in het leven.
Zij heeft de middelbare school doorlopen. Voordat zij hier kwam werken zat zij ook in de verpleging. 
Zij houdt van lezen, vooral Engelse boeken, luistert graag naar muziek en af en toe sporten. Lilia houdt 
zich ook graag bezig met kinderen, voornamelijk met tieners. In haar jeugdjaren heeft zij flink gesport, 
voetballen was er èèn van.

bij het begeleiden van de studenten totdat 
zij als waardige loodsen worden afgeleverd. 
De tweede uitdaging is mijn nieuwe taakstel-
ling om de CPS te assisteren bij het maken van 
voorlopige werkschema’s bij het beloodsen 
van schepen. Ik ervaar werken bij de MAS tot 
nu toe heel positief. Collegialiteit onderling is 
goed. Mijn boodschap aan mijn collega’s: ‘dat 
wij met ons allen ongeacht politieke kleur, ras 
of achtergrond, de schouders onder het werk 
zetten om het werk en de MAS bloeiend te 
blijven houden”.



9

Kennismaking met...

Hallo iedereen, 

Leuk om kennis met jullie te maken. Mijn naam is Rachel Berika 
geboren op 3 januari 1989 in Frans-Guyana, dus ik ben 25 jaartjes 
jong. Ik heb MULO A en daarna het IMEAO (Secretariële richting) 
met goed gevolgd afgerond. Mijn hobby’s zijn zingen, wandelen en 
lezen en ik hou ook van lekker eten. Ik zit in een relatie en ik heb 
ook een heel lief zoontje. Vanaf 5 mei dit jaar ben ik als consultant 
werkzaam bij de MAS op de afdeling Secretariaat. Tot nu toe ervaar 
ik het als prettig en leerrijk. Ik hoop op een goede werkrelatie met 
de MAS familie. Mijn boodschap aan eenieder is: wees positief en 
probeer zoveel mogelijk om het beste uit je zelf te halen.

Ik ben Ramona Akontoe, geboren op 19 februari 1985 te Paramaribo. 
Ik kom uit een gezin van vijf, van wie ik de tweede ben. Momenteel 
ben ik in de afrondingsfase van mijn studie Bedrijfseconomie op de 
Anton de Kom Universiteit van Suriname. Mijn hobby’s zijn dansen, 
zwemmen en lezen. Vanaf 3 februari dit jaar ben ik als consultant 
werkzaam bij de MAS op de afdeling Quality & Control. De afdeling 
Quality & Control is heel erg interessant, omdat mijn opgedane 
kennis heel goed tot uiting komt op de afdeling. De samenwerking 
met de MAS medewerkers ervaar ik als prettig, maar bovenal leerrijk. 
Verder hoop ik dat de gezonde werkrelatie met mijn collega’s zich 
mag continueren.

Ramona Akontoe

 Rachel Berika 
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1. Wat is Ebola?
ebola is een zeldzame maar ernstige infec-
tieziekte die in afrika voorkomt en gepaard 
gaat met bloedingen in het lichaam (hemorra-
gische koorts). de ziekte wordt veroorzaakt 
door een draadvormig virus (filovirus). er 
bestaan ook enkele andere virussen die een 
gelijkaardige hemorragische koorts kunnen 
veroorzaken, het marburgvirus en het lassa-
virus. de ziekte ebola is vernoemd naar de 
rivier ebola in de congo, waar het virus voor 
het eerst in 1976 werd gevonden. in dat jaar 
waren er uitbraken in sudan en het toenma-
lige zaïre (nu de democratische republiek 
congo). ebola veroorzaakte in de jaren 
daarna meerdere epidemieën in afrikaanse 
landen. er zijn aanwijzingen dat vruchten 
etende vleermuizen (onder andere vliegende 
honden) de natuurlijke gastheer van het ebo-
la virus zijn. zij verspreiden het virus onder 
meer via hun ontlasting. verschillende dieren 
in het afrikaanse tropische regenwoud kun-
nen met het virus worden besmet, zoals chim-
pansees, gorilla’s en antilopen. als mensen 
deze dieren slachten en eten, kunnen zij het 
virus ook krijgen. het virus ontsnapt groten-
deels aan het afweersysteem van de mens en 
kan zich daarom ongeremd vermenigvuldigen 
en toenemende orgaanschade aanrichten. de 
kans op overlijden bedraagt meer dan vijf tig 
procent.

2. Hoe verloopt de besmetting?
ebola is een zeer gevaarlijke, maar niet heel 
besmettelijke ziekte. besmetting gebeurt 
enkel via direct contact met bloed of li-
chaamsvochten (speeksel, zweet, stoelgang, 
braaksel, sperma, urine, vaginale secreties 
en menstruatiebloed), of door indirect con-
tact met gebruiksvoorwerpen die besmet 
zijn met bloed of lichaamsvochten van een 
zieke persoon. daarom lopen onvoorbereide 
gezondheidswerkers, familieleden en andere 
mensen die in nauw contact zijn gekomen 
met besmette of overleden patiënten risico 
om ook besmet te raken. er is geen risico op 
besmettingsgevaar wanneer besmette per-
sonen nog niet ziek zijn. besmettingsgevaar 
wordt pas belangrijk enkele dagen na het be-
gin van de ziekteverschijnselen, wanneer het 
aantal virussen in de lichaamsvochten groot 
is. de ziekte kan ook overgedragen worden 
door het slachten en opeten van een ziek wild 
dier (bush meat). er is geen besmettingsge-
vaar via de lucht (bijvoorbeeld door niezen of 
hoesten) of via insectenbeten. 

3. Waar komt Ebola voor?
sinds februari 2014 is er een ebola-epide-
mie in guinee, sierra leone en liberia. de 
uitbraak is waarschijnlijk begonnen in het 
regenwoud in zuidoost guinee, vermoede-
lijk na het eten van besmette dieren uit het 
oerwoud. de uitbraak heeft zich vervolgens 
verder verspreid via begrafenisrituelen. 
daarbij reizen mensen uit guinee, sierra 
leone en liberia heen en weer over de gren-
zen tussen deze landen om hun overleden 
familieleden een traditionele laatste eer te 
bewijzen. dit is de ergste ebola-epidemie die 
ooit beschreven is, gezien het hoge aantal 
ziekte- en sterfgevallen, maar ook omwille 
van de geografische spreiding. medio au-
gustus 2014 waren er al meer dan duizend 
mensen overleden. 

4. Wat zijn de symptomen van Ebola?
de klassieke symptomen van een ebola vi-
rusziekte zijn hoge koorts, al dan niet met 
hoofdpijn, keelpijn, misselijkheid, braken, 
diarree, en in een later stadium ook bloe-
dingen. veertig tot negentig procent van de 
zieken overlijdt. 

5. Wie loopt kans om ziek te worden?
dit zijn met name verzorgers van patiënten 
zoals gezondheidswerkers en familieleden. u 
kunt alleen besmet raken door direct contact 
met een patiënt. het virus wordt hierbij over-

gedragen via lichaamsvloeistoffen (bloed, 
speeksel, zweet en dergelijke). daarnaast 
kunnen mensen ziek raken door het eten van 
zieke wilde dieren. 

6. Is er een behandeling?
nee, er is geen vaccin of medicijn tegen ebola 
beschikbaar. de behandeling bestaat hoofd-
zakelijk uit het bestrijden van de complica-
ties. ebola zorgt voor zulke ernstige klachten 
dat mensen altijd verzorgd moeten worden, 
vooral op het moment dat zij het meest be-
smettelijk zijn. op dit moment wordt in zeer 
beperkte mate een experimentele behan-
deling gegeven met een niet-geregistreerd 
geneesmiddel.

7. Hoe wordt de ziekte bestreden?
een ebola-uitbraak wordt bestreden door pa-
tiënten snel te herkennen, en af te zonderen 
(te isoleren) zodat er geen nieuwe besmet-
tingen plaatsvinden. mensen die (zonder 
bescherming) in aanraking zijn geweest met 
een patiënt, worden drie weken lang gevolgd 
om te kijken of zij ook ziek worden. is dat 
het geval, worden zij ook meteen opgenomen 
in het ziekenhuis, waarbij zij afgezonderd 
van andere patiënten worden verpleegd.  
artsen en verpleegkundigen die patiënten 
behandelen en verzorgen dragen bescher-
mende kleding en volgen strenge regels om 
besmetting en verspreiding te voorkomen

8. Wat moet u doen als u bij thuiskomst ziek word?
voor de ziekte ebola kan het twee tot eenentwintig dagen duren vóór de ziekteverschijnse-
len zichtbaar worden. als u recent in één van de risicolanden bent geweest en binnen die tijd 
griepachtige verschijnselen krijgt, neem dan telefonisch contact op met de huisarts en ver-
meld waar u op reis bent geweest. realiseer dat malaria nog steeds de meest waarschijnlijke 
oorzaak is indien u na terugkeer uit de tropen hoge koorts krijgt. 

Bron : Gezondheid.be

Bescherm u zelf goed tegen Ebola

Ook worden extra voorzorgsmaatregelen geadviseerd indien u naar
één van deze landen reist: 
 

• Vermijd contact met zieke mensen  
• Vermijd het manipuleren van zaken die mogelijk in contact kwamen met bloed of
   lichaamsvochten van besmette personen. 
• Vermijd contact met wilde dieren (apen, vleermuizen)  
• Eet geen rauw vlees of wild  
• Volg de gebruikelijke reisadviezen en ook de extra hygiëneadviezen. 

Gezondheidstip
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Mijn naam is Cornelis jonathas. ik ben geboren op 22 maart 1966, kom uit een gezin van zeven, 
van wie ik de vierde ben. vanaf 31 juli 1986 ben ik werkzaam bij de MAs. Eerst op de afdeling 
technische Dienst en nu op de afdeling Maritime Administration. ik ben getrouwd en heb drie 
zonen. Mijn vrouw heeft mij leren koken en sindsdien kook ik graag, maar op mijn manier.
Hier is mijn favoriet recept.

Voor het bereiden van gemarineerde kip zult u
de volgende ingrediënten nodig hebben.

Recept van Cornelis Jonathas

Benodigdheden
1 kg kip
4 eetlepel olie
3 eetlepel zoet / zout gekruid marinade 
(Furlens marinade) 
1 eetlepel black soy (ketjap)
1 takje soepgroenten
3 teentjes knoflook
½ tomaat
1 ui
1 peper (Madam janet), pitjes 
verwijderen
½ theelepel laospoeder
½ theelepel gemberpoeder
5 pitjes lontai 
½ cup water
Zout naar smaak
1 dag in de koelkast laten marineren 
(trekken).

Gemarineerde kip 

Bereiding
De kip in stukken snijden, met heet water 
schoon wassen en met lemmetje of azijn 
ontdoen van gestolde bloed en vetdelen. 

laten uitlekken en daarna alle ingrediënten erbij 
doen en goed mixen en 1 dag in de koelkast 
laten trekken.

Zet  je pot of pan op vuur, daarna  4 eetlepel olie 
en de gemarineerde kipdelen met ½ cup water 
laten opkoken, ongeveer ½ uur op zacht vuur.
je kunt het opdienen met rijst of bami.

Eet u smakelijk!
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VerjAArdAgen

Madarie Hadjragatoen 
Marketing & Communication 
01-07-59 55

Ajodhia Soenilchandre 
Fleet & Maintenance/
Fleet 
07-07-59 55

Koendjbiharie 
Kamlawatie 
HRM/Schoonmaak 
30-07-59 55

Kuik Gerio 
Fleet & Maintenance/
Marwina 
19-08-74 40

Cairo Louis 
Fleet & Maintenance/
Fleet 
04-09-74 40

Ajambia Majere 
ICT 
22-09-69 45

PeRIode  01-07-14 T/M 30-09-2014

PErsOnalIa 2014

In dIenSt
Jangali Vinay 
Finance 
op 01-07-2014

OVerLIjden
gepensioneerde
Pinas Jozef 
op 21-08-14 

Gepensioneerde 
Vijzelman eduard 
op 30-09-14 
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MopDe zondagochtend preek

Op een zonovergoten zondagochtend spreekt een dominee zijn gemeente toe. “Gemeente, ik heb hier drie 
preken in mijn hand... Een duizend-gulden preek van vijf minuten, een vijfhonderd-gulden preek van een 
kwartier, en een honderd-gulden preek van een heel uur. Nu gaan we over tot de collecte, en dan zien we 
welke preek ik ga houden.”

  ZWEEDS PUZZEL


