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Paramaribo - Hoe langer je ernaar kijkt, des te
meer woorden schieten je te kort om de verregaand deplorabele toestand van de Moriaschool van de
Evangelische Methodisten Gemeente (EMG), aan de Beekhuisweg in Livorno, onder woorden te brengen. “Je
schaamt je om je school”, zegt directrice Nadia Arduin. Maar dit overtreft schaamte.
“Het is mensonterend en kindonvriendelijk”, gaat ze verder. “Elke dag komen we met loden schoenen naar het werk en
bij de geringste regenval loopt de boel onder water.” Het is een belediging voor wie er ook les moet krijgen of onderwijst.
Wie niet beter weet, denkt dat het om een bouwval gaat, waarvan het slopen niet de moeite waard is; want het stort
vanzelf wel in elkaar.
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Een impressie van de ‘mensonterende’ en ‘kindonvriendelijke’ situatie binnen de Moriashool in Livorno.-.
De meer dan troosteloze aanblik van de Moriaschool doet denken aan schoolgebouwen in dorpen die jaren na de
Binnenlandse Oorlog in vergetelheid waren geraakt. “Zelfs in het binnenland vind je zulke toestanden niet meer, we zijn
de ergste school van Suriname”, weet Arduin. Niets maar dan ook niets in het ‘gebouw’ is gaaf. Je kijkt dwars door de
wanden naar buiten, overal los of geen plafond, het ‘meubilair’ is bij elkaar geraapte troep, op alle tussenwanden
uitwerpselen van vleermuizen, danig aangevreten schoolborden, in bepaalde delen, ‘lokalen’, liggen plassen water.
Kortom: één slagveld. “We hebben een groep die we de mobiele klas noemen, omdat die steeds naar een andere plek
verplaatst, soms zelfs op de gang. Want als het regent komt het water van alle kanten naar beneden.”
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Oud-leerlinge Nila Verheij-Bishoen (r) en haar man William Verheij feliciteren schoolhoofd Nadia Arduin (m) en
bestuursvoorzitter Frederik Westercappel (l) nadat zij dinsdag gevieren de eerstesteenlegging voor de nieuwe
Moriaschool hebben verricht.-.
‘Kippenhok’ is een veel te eufemistische omschrijving voor wat ‘s avonds ongetwijfeld een trekpleister van
drugsverslaafden en ongedierten is. Buurtbewoners hebben geklaagd over de school, waarop het BOG een inspecteur
heeft gestuurd en die was resoluut in zijn bevinding: de school moet worden ‘ontmanteld’. En zo zou de Moriaschool per
1 oktober roemloos aan haar einde zijn gekomen. Maar twee jaar geleden kwam een ‘reddende engel’ in de belichaming
van oud-leerlinge Nila Verheij-Bishoen.
Ze vertrok in de jaren zeventig naar Nederland en kwam twee jaar geleden voor het eerst weer in Suriname. “Ik heb
alles opgezocht wat dierbaar was in mijn jeugd”, vertelt ze. “Dus ook de school, samen met mijn zus. Het was
verschrikkelijk om te zien. We hebben alleen maar staan huilen.” Het bleef niet bij tranen alleen. Haar man William
vertelt: “We hebben de Stichting Toekomstweg opgericht, want Nila heeft gewoond en is geboren aan de Toekomstweg.
We waren eigenlijk al bezig met spullen die we zouden schenken aan weeshuizen en andere scholen. Toen we bij haar
school kwamen, dachten we: als we hier een nieuwe school kunnen neerzetten dan maken we in één keer zoveel
kinderen blij.”
Eerstesteenlegging
Afgelopen dinsdag was het zover en werd de eerste steen gelegd voor een nieuw schoolgebouw in de Slagbalstraat,
een zijstraat van de Toekomstweg. De nieuwe school wordt gefinancierd dooor Didacticum, het automatiseringsbedrijf
van William. Zijn compagnon is ook van Surinaams komaf en na een bezoek aan Suriname besloten ze de schouders
eronder te zetten. William: “Het wonderlijke vind ik het godsvertrouwen dat mensen zelf hebben om door te gaan,
waardoor je niet anders kan dan ook wat eraan te doen. En dan is het mooie ervan dat je het mag doen. Vanuit
Nederland zullen we contact blijven houden en ervoor zorgen dat die school in goede staat blijft. We hebben een binding
met Suriname en de school is een basis om veel meer te gaan doen dan dit alleen.”
Toch moet niet de indruk worden gewekt dat de Moriaschool geheel geen eigen bijdrage levert. Onder de bezielende
aanvoering van oud-ondervoorzitter Samuel Barrow werd geld bij de bank geleend en het stuk grond gekocht. Barrow
had er altijd geloof in dat op een dag goede tijden zouden aanbreken. Hij overleed een maand geleden en daarom werd
ook een minuut stilte voor hem in acht gehouden tijdens de eerstesteenlegging. Schoolhoofd Arduin gaat in 2011 met
pensioen. Dat betekent dat ze nog een jaar de scepter mag zwaaien in het nieuwe gebouw dat vóór 1 oktober wordt
opgeleverd. Nu eindelijk licht aan het einde van de tunnel is, zegt zij: “God heeft harten bewogen zodat we – om het cru
te zeggen – uit het slijk zijn gehaald. Alle eer aan God.”
De Moriaschool valt onder het bijzonder onderwijs en is daarom niet onder de verantwoordelijkheid van de overheid.
Die gaat niet verder dan voorzien in lesmateriaal en betalen van de salarissen van de leerkrachten. De toestand op de
Moriaschool rechtvaardigt de vraag of de overheid het zich wel niet erg makkelijk maakt op deze manier. Want terecht
zegt Arduin over de 220 leerlingen: “Het zijn toch ook Surinaamse kinderen die recht hebben op onderwijs binnen een
kindvriendelijk en kindveilig milieu?”.-.

