Elsje Finck - Sanichar College C.O.V.A.B. levert
wederom gediplomeerden af.

Enkele afgestudeerde Verpleegkundigen leggen de eed van het
verpleegkundig beroep af. 101 afgestudeerden mochten op deze dag hun
diploma in ontvangst nemen

Dat het onderwijsgebeuren bij
het EFS College C.O.V.A.B.
gestaag voortgang vindt, blijkt
uit de groep afgestudeerden
die op 22 maart l.l. hun diploma en of certificaten in ontvangst hebben genomen. De
groep afgestudeerden legden
ten overstaan van de Inspektie
voor Verplegende en Verzorgende Beroepen afgekort IVV,
bestuursleden, directies van
diverse instellingen, familieleden, vrienden en kennissen de
eed af, welke alsvolgt luidt; Ik
beloof geheim te zullen houden al wat mij bij de uitoefening van het beroep van Verpleegkundige/Ziekenverzorgende als geheim is toevertrouwd of te mijner kennis is
gekomen. Ze beloofden daarmee zich trouw te zullen houden aan onder andere het op
verantwoorde en betrouwbare
wijze uitoefenen van hun beroep. De groep afgestudeerden
bestond totaal uit 101 personen onderverdeelt in 51 verpleegkundigen, 21 ziekenver-

zorgenden, 19 praktijkbegeleiders en 10 dialyse verpleegkunidigen. Als kernboodschap
kregen de studenten van diverse sprekers mee dat zij het beroep waarvoor ze bewust gekozen hebben ten allen tijden
met liefde moeten uitoefenen.
De directeur van het EFS College COVAB, Mw. Lieuw A
Soe Yacintha, benadrukte dat
zij niet opgeleidt zijn voor het
buitenland maar voor Suriname. Ze deed gelijk het verzoek
aan de afgestudeerden om na
de ontvangst van hun diploma
niet naar het buitenland te vertrekken want, zei ze nogmaals,
Suriname heeft jullie allemaal
nodig! De spanning steeg ten
top, in het byzonder onder de
geslaagden, toen Mw. Lieuw A
Soe op het punt stond de best
geslaagden bekend te maken.
Onder een daverend applaus
werd de naam van de best geslaagde verpleegkundige en
best geslaagde Ziekenverzorgende bekendgemaakt.

Respectievelijk zijn dit Avanaisa
Barclay en Shellon Tjin A Ton.
Behalve deze groep werden
Claudette Mac Intosch en
Bidjantimala Lalay van de opleiding praktijkbegeleiding en
Lalieta Badal van de opleiding
Dialyse
verpleegkundige ook
uitgeroepen tot Best Performance
student tijdens hun studieperiode.
Neeta
Ramcharan van de
opleiding praktijkbegeleiding
werd uitgeroepen tot most Out-

standing student. Allen ontvingen
uit handen van de directeur en
enkele docenten een award of
certificaat en een bosje bloemen.
Na het uitbrengen van een
dankwoord door de
gediplomeerden werd het formeel
gedeelte afgesloten. Onder het
genot van een hapje en drankje
ontvingen de gediplomeerden
daarna de nodige brasa’s en
bosie’s van familie, vrienden en
kennissen.

Officiele start Middag basisopleiding
verpleegkundigen en Ziekenverzorging van
het EFS College COVAB
Na de verplichte administratieve
afhandelingen en andere voorbereidingen zoals intakegesprekken, informatiebijeenkomsten etcetera werden op 03 en
04 mei 2013 ten behoeve van de
kandidaten voor de middagbasisopleidingen introductiedagen
georga-niseerd. Tijdens die dagen werden 25 zeer gemotiveerde student ziekenverzorgenden en 25 student verpleegkundigen op een ontspannen maar
educatieve wijze geintroduceerd
aan hun nieuwe opleidingsinstituut. De 2e introductiedag werd
te Zanderij 1 op het Jan Starke
opleiding en ontspanningscentrum afgewerkt. Op 13 mei 2013

werd officieel een aanvang gemaakt met de theorie en praktijklessen. De studenten meldden zich geheel volgens rooster,
gekleedt in het voorgeschreven
uniform, rond 14.30u aan bij het
EFS College COVAB. De lessen
worden dagelijks verzorgd van
15.00u – 20.00u. Het docentenkorps van de middagopleiding
bestaat uit vaste- en parttime
docenten. Vermeldenswaard is
dat voor de 1e keer in de geschiedenis van het EFS College
COVAB de basisopleiding in de
middag en avond gedraaid
wordt. De redactie wenst de
studenten en het team/personeelsleden heel veel succes toe.

Studenten van het EPI college uit Aruba op excursie in Suriname
Van 19 - 26 juni 2013 vertoefden 12 studenten onder
begeleiding van 2 docenten
van het Colegio Education
Professional
Intermedio
(EPI) in Suriname. Dit onderwijsinstituut is in Augustus 1997 na een fusie van
vier scholen ontstaan. Deze
scholen bie-den onderwijs op
niveau 3 en 4 en zijn het
middelbaar
beroepsonderwijs op Aruba. De school
bestaat uit de units: Salubridad & Servicio, Economia,
Hospitality
&
Tourism
(engels) en Ciencia & Technologia. In totaal kan je kiezen uit 12 reguliere opleidingen namelijk: Apothekersassistent, Verpleegkunde,
Verzorging, Welzijn, Administratie, Secretariaat, Hospitality Management, Culinary
Arts, Certified Cook, Bouwkunde, Elektrotechniek en
Werktuigbouwkunde.
Als
onderdeel van het curriculum Verpleegkunde maken
de derdejaars examen kandidaten elk jaar een excursie
naar het buitenland. Het doel
hiervan is deskundigheids-

bevordering; de vergaarde
kennis, vaardigheden en inzicht in het beroep tot verpleegkundige verder verbreden, verdiepen en mogelijk
uit te wisselen. Aruba is als
eiland beperkt in zijn zorginstellingen waardoor de studenten hun kennis op verpleegkundig gebied vaak ook
beperkt blijft. Zij worden
daarom geadviseerd om tijdens de opleiding hun kennis
door middel van excursie
zich in het buitenland te verbreden. De groep van 12
examenkandidaten bestaande uit 9 dames en 3 heren
heeft dit schooljaar voor Suriname gekozen. Om deze
reis mogelijk te maken hebben de studenten de afgelopen 2 jaar op eigen initiatief
allerlei activiteiten ontplooid
om aan de nodige fondsen te
komen. Gedurende hun verblijf in Suriname hebben ze
behalve het EFS College
C.O.V.A.B. ook andere gezondheidszorginstellingen
bezocht m.n. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, de Medische Zending,

Vaderdag viering

het s’ Landshospitaal, het
Psychiatrisch Centrum Suriname, Stichting Betheljada
en Huize Ashiana. De studenten brachten ook een
bezoek aan het BERGENDAL Eco & Cultural River
Resort waar ze nader kennis
maakten met een deel van
het natuur-schoon in ons
land. Aan het einde van de
excursie blikte de groep terug op een heel vruchtbare
periode en gaven ze verder
aan zeer tevreden te zijn over

Een student van het EPI College uit Aruba overhandigt een
presentje aan mw. Molijn Gail hoofd van de afdeling
Public Relations.
zij op de moederdag viering
uitgedaagd waren door een
medewerker van de afdeling
Kwaliteitszorg n.l. Romano
Morsen.

Romano Morsen

De mannen in de tourbus tijdens de vaderdag viering van COVAB

De internationale dag voor
Vader viel van het jaar op 14
juni. Tradioneel wordt er op de
vrijdag voorafgaand aan deze
dag ook een vaderdag “feestje”
voor de mannen van het EFS

College C.O.V.A.B. georganiseerd. Het was aan de vrouwen
van COVAB om dit alles in
elkaar te zetten. De vrouwen
hebben zich danig ingezet om
de mannen te overtreffen, nadat

de behandeling die zij gekregen hebben van het EFS
College C.O.V.A.B. team.
Ze logeerden namelijk in het
internaat alhier. In het
bijzonder vielen de schone
ruimtes (hygiëne) hen heel
erg op. Mw. Gail Molijn van
de afdeling Public Relations
mocht uit tevredenheid van
de gasten twee (2) presentjes
in ontvangst nemen. De studenten en docenten keerden
in de ochtend van 25 op 26
juni terug naar Aruba.

Na heel geheimzinnig alles in
elkaar gezet te hebben, ontving
elke mannelijke werknemer op
donderdag een met zorg en
liefde vervaardigde uitnodigingskaart om de volgende dag
in het auditorium aanwezig te
zijn. Op die bewuste vrijdag
mochten de heren als eerst
genieten van een presentatie
over het vaderschap. Daarna
werden zij geblinddoekt en onder begeleiding van enkele dames met de lift naar de lobby

gebracht. Pas bij de hoofdingang werden de blinddoeken
verwijderd. Aan het gegil en de
grote ogen die werden opgezet
bij het zien van de tourbus die
reeds ready stond, was het bewijs voor de vrouwen geleverd
dat zij de mannen echt overtroffen hadden. Na een uurtje
touren door de stad werden de
heren over een rode loper begeleid naar de tafel die op een
feestelijke manier gedekt was.
De dames traden op als hun serveerders. De heren werden
onder het genot van een heerlijk
maaltijd vergast op een korte
kotomisi act waarna ze ook een
presentje in ontvangst mochten
nemen. Tenslotte gaven de
heren aan dat zij niet weten hoe
zij de da-mes het volgend jaar
met moe-derdag zullen moeten
overtref-fen, maar ze zijn bereid
die uit-daging aan te gaan!!

Redactie: Dames we zijn
benieuwd!!!!!!!

Herintroductie ideeënbus

De ideeënbus van het EFS College COVAB werd in de
maand mei geherintroduceerd door de afdeling

Een instrument om bepaalde
processen of structuren binnen
de organisatie te verbeteren en
om effectiever en efficiënter in
te kunnen spelen op de wensen
of interesses van stakeholders
is een ideeënbus. Het is bovendien ook een prima model om
op afstand te communiceren.
Aangezien dit op een anonieme wijze geschiedt voelen de
gebruikers zich ook vrijer in
het doen van uitspraken. Omd a t h e t E FS C o l l e ge
C.O.V.A.B. zich van bewust is
aan dat elke stakeholder de
mogelijkheid geboden moet
worden zijn of haar ideeen,
suggesties en bevindingen

De lobby of ontvangsthal is als een
visitekaartje van het bedrijf. Behalve dat het de cultuur van het
bedrijf moet uitstralen moet men
zich ook welkom voelen bij het
betreden van deze ruimte. Uitgaand van deze stellingen is er
door de afdeling Public Relations
een aanvang gemaakt met de herinrichting van de lobby. In het kader hiervan zijn er twee glazenkasten gekocht. In de voorbereidingsfase zijn er spullen verzameld. Zo
zijn alle afdelingen afgelopen voor
het ophalen van trofeeën en gedenkplaten. Ook is er nagegaan
welke de juiste certificaten, diploma’s en getuigschriften zijn die in
de uitstalkasten geplaatst moeten
worden. Verder is er een selectie
gemaakt uit enkele studieboeken

kenbaar te kun-nen maken aan
de organisatie vond in de
maand mei van dit jaar de
h e ri n tro d u c ti e v a n d e
ideeënbus plaats door de afdeling Public Relations. De bus
is zo centraal mogelijk geplaatst en wel bij de hoofdingang van het hoofdgebouw aan
de linkermuur. De kleur van
de bus is vlaggroen. Zowel op
de bus en aan de bovenzijde
staat in het wit IDEEËNBUS
duidelijk aangegeven. De organisatie kijkt uit naar uw idee
welke een aanzet kan betekenen tot het verbeteren van de
service, diensten en producten.

Opening collegejaar Bachelor of Management
voor werkers in de gezondheidssector
In de vorige editie werd het
voornemen van het EFS
College C.O.V.A.B. om de
Bachelor of Management
voor werkers in de gezondheidssector opleiding op te
starten vermeld. Na een
voorbereiding van ongeveer 2 jaren werd op 03 juli
het collegejaar officieel
geopend. Dhr. Lesley Resida richtte namens de directeur van het Ministerie van
Volksgezondheid
een
woord tot de aanwezigen
die voornamelijk bestond
uit de studenten van de opleiding. Ook de voozitter
van het Stichtingsbestuur
Mw. Wallerlei-Kumbangsila Angele sloot zich aan

in de rij van sprekers. Dhr.
Hindori Manodj hield als
hoogtepunt van de avond
een op maat uitgewerkte
inleiding met als titel; “Het
profiel van de nieuwe manager in de gezondheidssector”. Tot slot werd de
opleiding officieel voor
geopend verklaard door de
onderwijsmanager
Mw.
Cooman – Dompig Haidy.
De opleiding telt in totaal
43 studenten welke onderverdeeld zijn in twee (2)
groepen. De eerste collegedag van groep 1 was op 04
juli terwijl de tweede groep
zich in oktober mag aanmelden wanneer hun colleges zullen aanvangen.

Afdeling Bibiotheek organiseert
Bun Kopu Serie

van elk leerjaar van de basis opleiding. Van Post basic en de HBO
opleiding zijn er ook enkele studieboeken geselecteerd. Ook miniatuur uniformen en goodies waaronder de tassen die speciaal voor
personeel en studenten zijn ontworpen klaartgezet. Na het verzamelen van het bovengenoemde
zijn deze in de twee glazenkasten
geplaatst door de medewerkers van
de afdeling Public Relations.
Hiermee is er een aanvang gemaakt met de herinrichting van de
lobby. Er wordt nog druk gebrainstormd over ideetjes die vervat
zullen worden in een plan. Zo
wordt er bijvoorbeeld gedacht aan
het plaatsen van grote planten om
het geheel een aantrekkelijker Studenten en personeelsleden tijdens de bun kopu seri van de
afdeling bibliotheek.
aanblik te geven.

uitgeroepen tot de
geslaagde student.

best

In dienst

Personeel

Uit dienst

Overleden
Dhr. Naarden R.
gepensioneerd medewerker

Bekijk de foto’s van de
verschillende activiteiten van C.O.V.A.B. op
www.covab.sr

Geboren
Yinte
dochter van
Moerland-Imanredjo Gerda coördinator HRM
Nouria
dochter van
Jagroep Fridagatoen
Praktijkbegeleider

Juni:
Mw. Codrington Mavis
Juli:
Dhr. Panoet R.
Augustus:
Dhr. Kingswijk L.
Mw. Wijgaard S.
September:
Dhr. Overman Vivian
Mw. Seijmonson-Sabajo U.

Oktober:
Mw. Anthoni L.
Mw. Welzijn-Slory I.
Dhr. Emanuels R.
Dhr. Wirjodikromo R.
Mw. Akaso-Misidjan I.
November:
Mw. Dorder E.
December:
Mw. Miller J.
Mw. Lieuw A Soe Y.

In gesprek met Mw. Welzijn-Slory en mw. Paal
Als men het gebouw van CO.V.A.B. binnen stapt komt men
als eerste de afdeling telefonie/receptie tegen die in de lobby
gesitueerd is. Deze afdeling wordt bemand door mw. Welzijn
-Slory Igormi en mw. Paal Carmen. Volgens het
organisatiestructuur van het EFS College C.O.V.A.B.
functioneren beide dames onder het Secretariaat van de
directeur.
Mw. Welzijn-Slory Igormi,
onder het personeel beter
bekend als Gormi, trad op 3
juli 1990 in dienst van het EFS
College C.O.V.A.B. Zij is dus
reeds 23 jaren werkzaam in
ons bedrijf. In het jaar 2004
werd zij aangesteld als
telefoniste welke functie zij
nog steeds bekleedt. Voordat
zij de functie van telefoniste
bekleedde was zij negen jaren
Mw. Welzijn-Slory Igormi
werkzaam op de afdeling
Interieur Verzorging. Zuchtend verteld zij dat het werk op
deze afdeling heel zwaar was. Er waren niet zoveel
werknemers op deze afdeling, waardoor de werkdruk hoog
was. Vanwege gezondheidsredenen en het openvallen van de
vacature telefoniste werd Gormi overgeplaatst naar de
afdeling telefonie. Op de vraag hoe zij haar functie ervaart
zegt Gormi in drie woorden: uitstekend, prima, goed. Hieruit
mag geconcludeerd worden dat zij zich lekker in haar vel

voelt in haar dagelijkse taak.
Als haar gevraagd wordt wat
haar taken inhouden vertelt
ze met een tevreden
uitstraling dat zij de
inkomende en uitgaande
gesprekken behandeld en
doorverbin dt n aar de
desbetreffende persoon of de
afdeling.
In het zelfde vertrek zit mw.
Mw. Paal Carmen
Carmen Paal. Zij trad op 1
november 2008 in dienst van het EFS College C.O.V.A.B. Een
kleine rekensom vertelt ons dat zij nu 5 jaren werkzaam is bij
het bedrijf . Allereerst werd zij tewerkgesteld op de afdeling
Interieur Verzorging. Daar heeft zij één jaar gewerkt alvorens
zij van functie veranderde. Carmen werd aangesteld als
receptioniste, welke functie zij nog steeds bekleedt. Ook aan
haar werd gevraagd hoe zij deze functie ervaart. Met een
tervreden uitstraling zegt zij dat zij haar functie als heel
prettig ervaart. “Dit is echt het werk waar ik van houd”. Op
de vraag of zij over het bekleden van een andere functie
heeft nagedacht zegt zij dat zij wel aan gedacht heeft, maar
het zou dan een functie moeten zijn die ongeveer dezelfde
werkzaamheden behelst als haar huidige functie. Beide
dames geven tot slot aan dat zij de samenwerking binnen het
bedrijf als heel goed ervaren en spreken de hoop uit dat dit
nog heel lang zo mag en zal blijven.
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