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1. Inleiding 

Goedemorgen Jongens en Meisjes en leerkrachten 

Elk jaar organiseert de Rotary Club Paramaribo, een Students 

Excellence Award competitie tussen de 15 best geslaagde leerlingen van 

alle V.O.J.- scholen in Suriname, daaronder vallen alle MULO en LBO 

scholen. Jullie school, de LTS-1 is onder de groep van het LBO gebracht. 

De door de Rotary geselecteerde groep voor dit programma, bestaat uit 

9 leerlingen van het Mulo en 6 leerlingen van het LBO.  Na een 

trainingsweekend kiest een jury, uit deze groep, 10 finalisten uit, 

bestaande uit 6 leerlingen van het MULO, en 4 van het LBO. Deze 

finalisten worden aan een flinke toetsing onderworpen om uiteindelijk 

voor elke schooltype, drie prijswinnaars aan te wijzen. Het afgelopen 

jaar was Rebecca Ramgoelam van jullie school een van de prijswinnaars. 

Alle deelnemers aan deze competitie krijgen een certifikaat van de 

Rotary Students Excellence Award; de finalisten en de prijswinnaars 

krijgen daarnaast waardevolle en nuttige geschenken op basis van hun 

rangschikking; en ook de scholen van de twee eerste prijswinnaars 

worden bedacht met een behoorlijk geschenk.  
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Bij de prijsuitreiking van het afgelopen schooljaar, heeft de President 

van onze Rotary Club, besloten om ook de overige kinderen van de 

scholen van de tien finalisten, te betrekken bij dit Rotary programma 

door een motivatie-presentatie op hun scholen te verzorgen. Hiermee 

hoopt de Rotary dat jullie ook gestimuleerd worden om straks als een 

van de beste leerlingen van je school te eindigen en aan ons Student 

Excellence programma kunt deelnemen.  

Voor dit jaar heb ik de eer gekregen om op jullie school een motivatie 

presentatie te verzorgen.  

In mijn presentatie zal ik over de volgende onderwerpen praten:   

1) het belang van een droom of een doel, in ons leven; 

2) een stappenplan om je droom duidelijker in beeld te brengen; 

3) de rol van leiderschap;  

4) wat  is ondernemerschap; en 

5) de bezieling die nodig om je droom werkelijkheid te maken. 

Aan het eind van mijn presentatie zal ik graag ingaan op eventuele 

vragen en suggesties van jullie kant. 

 

2. Het belang van een droom of doel in onz leven 

Om iets bijzonders in je leven te kunnen doen, heb je een droom 

of een doel nodig; voor wat je later wilt worden of gaat doen. Ieder van 

ons heeft wel eens een droom gehad. Soms droom je dat je de grote 

jackpot wint en nooit meer hoeft te werken, of je droomt een beroemde 

zanger, of een schoonheidskoningin, of een sportheld te worden. Soms 

droom je ook om naar de universiteit. of een Hoge school te gaan. Om 

later een goede baan te vinden, of een opleiding te volgen om b.v. een 

eigen onderneming later op te zetten.   

Dromen vormen de motor van onze ontwikkeling en vooruitgang. 

Voor velen van ons, wordt de toekomst bepaald door de dromen die wij 
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hebben. Als je iets bijzonders hebt gedaan, zul je tevreden zijn over 

jezelf en je zult je ouders en je familie trots maken. Ook zal je 

waardering van je collega’s en van de gemeenschap krijgen. Dat maak 

ik elke dag nog steeds. 

Hoe je aan een droom komt, is voor iedereen verschillend. Je kunt 

het voorbeeld van je ouders volgen, of van een ander familielid, of van 

een persoon die jij bewondert. Ik beveel graag het lezen van boeken 

aan, over mensen die bijzondere prestaties hebben geleverd. In dit 

verband noem ik ook mijn biografisch boek: Eddy Jharap – Vertrouwen 

in Eigen Kunnen. Dat is nog in de winkel te krijgen. 

Wat je droom ook mag zijn, het geeft jouw leven bijzondere 

waarde en de realisatie daarvan is van groot belang voor zowel jezelf als 

voor de totale gemeenschap. Het is al heel mooi om een droom hebben, 

maar dromen zijn geen wonderen. Ze geven ons geen grote “break”. Je 

kunt niet ‘werkeloos’ stil-zitten en hopen dat je droom plotseling op een 

dag werkelijkheid zal worden. Je droom moet opgevolgd worden door 

acties volgens een plan.  

Het verschil tussen jou en je vriend, die bereikt heeft wat jij wilde, 

komt doordat hij het heel graag wild, en bleef er aan doorwerken, ook 

toen het moeilijk werd. Jij besloot op een gegeven moment dat iets 

anders voor jou toch belangrijker was, en haakte af. 

 

3. Stappenplan om je droom in beeld te brengen 

Als je al een idee hebt wat je later wilt worden, moet je een 

Stappenplan maken om die droom goed in beeld te brengen. Hier is een 

vragenlijst voor zo’n stappenplan te maken. Ik nodig ieder van jullie uit 

om zo’n eigen stappenplan als oefening. Het gaat je veel kracht en 

energie geven.   

Stel je hebt een droom.  
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1). Neem die droom uit je hoofd en zet het op papier. Beschrijf de 
droom tot in de kleinste details. Kijk er kritisch naar. Beantwoord de 
volgende vragen:   
a) Hoe ziet de werkelijkheid-geworden-droom er uit? Vind je het nog 

realistisch?;  
b).  Zijn er voorbeelden daarvan in de wereld aan te wijzen?;   
c).  Past die droom wel bij jou, in relatie tot wat je al weet en wat je 
kunt doen?;  
d). Welke middelen voor de realisatie van die droom zijn al in jouw bezit? 

e).  Hoe kan je die droom in stand houden en versterken?  
 

2). Zet het traject uit dat je moet afleggen. Vanaf waar je vandaag  bent, 
tot de werkelijkheid geworden droom. Bijvoorbeeld: stel je wilt  een 
Mechanical Engineer wilt worden. Dan moet je afstuderen aan een HTS 

of Technische Universiteit. Om die studie te kunnen volgen, moet je een 
VWO-diploma hebben met een B-vakkenpakket; om op het VWO te 
komen moet je eerst je MULO of in jullie geval het NATIN, afmaken met 
het gewenste vakkenpakket. Hoe kan je van het STS doorstromen naar 
het Natin? Is dat voor jou nog haalbaar?; 

  
3). Wat heb je nodig om de weg die je zojuist beschreven hebt, af te 

leggen? Deze opleidingen zijn meestal over dag. Je kunt dus niet op 
school gaan er ’s-Avonds werken. Kunnen je ouders dat betalen? Zijn er 
ander familileden of mensen die jou zouden willen helpen?  
 
4).Maak een conceptbrief voor de mensen die je zou willen vragen voor 

financiële steun. Leg uit in de brief wat je wilt doen, waarom je dat wilt 
doen, waarom je hun om steun vraagt en wat voor voordelen er ook 
voor hen zullen zijn als ze je helpen om je droom te realiseren. 
 

Voer deze oefening een keer uit. Je zult zien dat je droom dan gaat 

leven, en je inspiratie vindt om daar serieus aan te werken. 

 

4. Wat is Ondernemerschap 

Stel dat je later een eigen onderneming wilt beginnen. Een 

beginnende ondernemer kijkt niet eerst wat mogelijk is, om dan pas 

een beslissing nemen. De ware ondernemer kijkt naar wat zijn doel is 
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en besluit daarna wat er nodig is. Startende ondernemers voelen zich 

niet belemmerd door een gebrek aan financiële en materiële middelen.  

Bij Staatsolie b.v. begonnen wij zonder specifieke aardoliekennis, 

zonder ervaring met de aardolie-industrie, zonder een markt en zonder 

investeringskapitaal.  Die hebben wij bijelkaar gekregen nadat wij een 

besluit hadden genomen en het bedrijf waren opgestart. 

 Ondernemerschap is niet het winnen van een loterij. Je kunt niet 

kuierend naar succes lopen. Er is veel concurrentie en het is net oorlog. 

Je moet veel studeren, strategie en plannen van aanpak maken en dan 

acties ondernemen. Niet altijd zullen je acties direct succes hebben. Je 

moet je doelen of plan van aanpak dan aanpassen en blijven proberen 

totdat je succes hebt. 

5. Rol van leiderschap 

Om een je droom te realiseren moet je acties ondernemen volgens 

een plan. Daarvoor is leiderschap nodig. Een leider is een iemand die 

een droom of een doel heeft, een plan van aanpak maakt en middelen 

en mensen zoekt om zijn of haar droom werkelijkheid te maken.  

Leider worden, is een keuze die een persoon op een bepaald 

moment in zijn of haar leven maakt. Je wordt niet als leider geboren. De 

persoon moet wel de talenten hebben die leiderschap bevorderen zoals: 

energie, openheid, eerlijkheid en overtuigingskracht.  

Een leider is iemand die een missie of doel heeft en volgelingen 

zoekt om dat doel te realiseren. Hoe een leider volgelingen krijgt en hoe 

hij of zij te werk moet gaan, zijn aan te leren. Leiders zijn in feite net 

missionarissen of priesters. Zij bepalen de richting en vinden manieren 

om de talenten die bij hun volgelingen aanwezig zijn, aan te wakkeren, 

zodat ook zij actief meehelpen aan de realisatie van het doel.  
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Leiders moeten zelf ook geloven in wat zij nastreven en doen wat zij 

beweren. Een medewerkster uit de beginperiode van Staatsolie zei: “Ik 

wist zelf niets van aardolie af, maar door de bezieling en energie 

waarmee meneer Jharap zich inzette, begon ik hem te geloven dat wij 

aardolie zouden vinden en ik wilde hem daarbij steunen.  

     In het begin ging het bij Staatsolie niet direct om veel geld te 

verdienen. Er was veel twijfel en wij konden nauwelijks mensen met een 

goede opleiding en ervaring aantrekken. LBO-ers en Natinners, die stage 

plaatsen zochten, werden ingezet. Ik vertelde hen dat wij Surinamers 

ook zelf aardolie konden produceren. Dat zouden wij de wereld toch 

laten zien. Als wij olie zouden vinden, zou ik ze in vaste dienst nemen. 

Dat vonden ze prachtig. Het gaf hun vleugels en ze waren bereid zich 

extra in te zetten. De slagzin “Vertrouwen in Eigen Kunnen” werd 

geboren. 

Een medewerker uit de beginperiode vertelde later: “In het begin 

leek Staatsolie niet op een bedrijf waar je kwam werken om geld te 

verdienen, “maar meer op een beweging met een bijzonder doel”. Een 

andere medewerkerster zei: “Meneer Jharap kwam in het begin, haast 

elke middag in het veld en werkte met ons mee. Hij leerde ons ook hoe 

wij bepaalde werkzaamheden moesten uitvoeren. Het was net als een 

grote familie en dat vonden wij heel fijn”. 

 

6. Het verhaal van Eddie Jharap 

Ik ben niet op een dag opgestaan, met een droom dat ik een bedrijf 

als Staatsolie zou opzetten. Mijn droom is in verschillende kleine stappen 

gegroeid. Ik ben in 1944, 74 jaar geleden, geboren in een heel 

eenvoudig gezin van kleine landbouwers, op boiti, aan de WelgedachtB-

weg, in het district Wanica. Mijn vader had twee vrouwen onder een dak 

en jaarlijks kwam er een kindje erbij, todat wij in totaal met 20 broertjes 
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en zusjes  waren. Beide moeders hadden elk 10 kinderen. Geen van 

mijn ouders waren naar school gegaan en ze konden zelf niet lezen of 

schrijven. Er was weinig geld en veel monden om te voeren en te kleden.  

We leefden hoofdzakelijk van de opbrengst van een perceeltje 

waarop wij met zijn allen rijst en groente verbouwden voor eigen 

gebruik. Om andere noodzakelijke spullen te kunnen kopen, hadden wij 

een paar koeien voor de melk en scharrelkippen voor de eieren. De melk 

en eieren werden verkocht, en met het geld werden de meest 

noodzakellijke goederen gekocht. Financieel hadden wij het niet 

gemakkelijk. Verjaardagen en cadeautjes kenden wij niet. 

Het gebied waar wij woonden, had toen geen elektriciteit en geen 

schoon stromend water uit de kraan. Wij gebruikten water uit een put 

dat vaak besmet raakte en wij werden dan ook regelmatig ziek.  

Wij leefden erg geisoleerd. Er was geen radio en geen TV, en kranten 

konden wij niet betalen. Onze wereld was dan ook heel klein. Eigenlijk 

wisten wij niet wat er buiten onze boiti allemaal gebeurde. Wij werden 

dan ook niet door bijzondere dromen aangestoken. Je volgde gewoon 

het voorbeeld van je ouders of van je grootouders op: het eenvoudige 

bestaan van kleine landbouwers op boiti.  

Toen ik zes jaar werd, mocht ik ook naar naar school. Elke dag 5 

kilometers op blote voeten lopen door een modderige zandweg, en ‘s 

middags in de hete zon, weer naar huis terug.  Op school kwam onze 

meester uit de stad, altijd heel netjes en mooi gekleed. Met een lange 

mouw hemd, een mooie rode das en glimmende leren-schoenen. Omdat 

ik elke dag door die modderige zandweg op blote voeten naar school 

liep, vroeg ik meneer op een dag, hoe het kwam dat zijn schoenen altijd 

zo mooi glommen, want de weg was toch modderig, dacht ik.   

Meneer glimlachte en vertelde toen over de stad waar hij woonde. 

Zijn schoenen geen modder, omdat de straat waar hij woonde 
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geasfalteerd was. Ook verteldde hij, dat hij ‘s avonds geen koko-

lampoes hoefde aan te maken, want hij had electriciteit thuis en kon 

met een draai op de knop, in elke kamer licht hebben. En hij hoefde ’s-

morgens, niet op het erf bij de put met een emmer baden, want hij had 

in het huis een badkamer met stromend water uit de kraan en een toilet 

waar op je kon zitten en na het gebruik met een knop kon doorspoelen.  

Ik raakte gefacineerd door het verhaal van meneer, en verlangde 

ook naar zo’n wereld. Ik vroeg meneer honderd uit. Meneer vertelde dan 

over de scholen die hij had bezocht. Er ging een lampje bij me branden: 

“ik zou net als meneer worden” . Dan zou ik ook in zo’n een wereld 

wonen, met elektriciteit, met schoon drinkwater uit de kraan en 

verharde wegen. Dan hoefden mijn kinderen later niet elke dag, door 

een modderige weg naar school te lopen. Zo onstond mijn eerste droom. 

Ik deed mijn best en het ging goed op school.  

 

Hindernissen 

De realisatie van een droom is niet altijd even gemakkelijk. Soms kun 

je onverwachts ook nog grote obstakels of moeilijkheden op je weg 

tegenkomen. Geef het ook dan niet te snel op, maar blijf naar 

oplossingen zoeken, zodat je je droom toch kunt realiseren. Ik heb het 

ook niet gemakkelijk gehad.  

Ik heb verteld dat ik net als Meneer wilde worden en mijn best deed 

op school. In de klas ging ik altijd op de eerste rij zitten, zodat ik 

meneer of juffrouw goed kon verstaan, en als ik iets te vragen had, de 

leerkracht mijn opgestoken vinger snel kon zien.  

Toen ik 10 jaar oud was en in de vierde klas zat, gebeurde er iets 

heel dramatisch met mij. Er werd een verschrikkelijke ziekte bij mij 

ontdekt. Ik had lepra, en mocht de school niet meer bezoeken. Ik werd 
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veel onderzoek, naar een geisoleerde inrichting, ver van huis, ter 

verpleging gestuurd. Mijn ouders huilden verschrikkelijk. Het leek alsof 

ze mij gingen begraven. Ik begreep er niets van. 

Ik ben drie jaar verpleegd in een geisoleerde lepra-inrichting aan de 

Suriname rivier ter hoogte van Livorno, die Bethesda werd genoemd. Er 

was daar een ook schooltje, een kerk, een voetbalveld, een ziekenhuis 

en een begraafplaats. Er waren daar toen ca 130 kinderen tussen 4 en 

17-jaar in het kinderhuis, met gescheiden afdelingen voor jongens en 

meisjes. Onze ouders mochten een keer per week op bezoek voor een 

uurtje komen, maar kinderen mochten daar helemaal niet naar binnen. 

We kregen medicijnen, en hadden vaak veel pijn en verdriet.  

Uiteindelijk heeft die ziekte en het verblijf in Bethesda toch een heel 

belangrijke invloed op mijn ontwikkeling gehad. Ik heb daar een andere 

wereld gezien, die ik mooier vond dan op boiti. Een wereld met 

electriciteit, stromend water uit de kraan, toiletten waarop je kon zitten 

en geasfalteerde paadjes om met schoenen te lopen. We aten samen 

aan tafels met een lepel en sliepen ’s-avonds op een bed onder 

klamboes. Het was er schoon en netjes. Er waren kinderen van alle 

lagen en bevolkingsgroepen van Suriname. De ziekte kende geen 

uitzondering. Ik leerde omgaan met kinderen die niet op mij leken, als 

met broers en zusters. Wij troosten elkaar en verzorgden elkaar bij pijn 

of verdriet. Door mijn verblijf in die inrichting en omgang samen met 

andere kinderen, zag ik geen rasverschillen meer.  

Als je geen bed-rust had, ging je naar de geimproviseerde lagere 

school tot en met de zesde klas. Ik bezocht regelmatig de school. In 

Bethesda had ik meer tijd, maakte schoolwerk, werkte ook vooruit met 

sommen en ging boeken lezen. Ik leerde de Surinaamse-taal en het 

Nederlands  beter spreken dan kinderen van boitie. Ondanks de ziekte 
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heb ik de lagere school vlot afgemaakt, nam ook deel aan de algemene 

toelatingstoest naar het Mulo en slaagde met klinkende cijfers voor het 

MULO-onderwijs.  

Hoewel deze periode heel angstig en pijnlijk was, heeft het mijn 

droom toch sterker gemaakt. In Bethesda had ik een beetje de wereld 

van mijn vroegere schoolmeester kunnen proeven en verlangde er nog 

harder naar. Als ik dit verhaal vertel, denk ik dat die ziekte misschien 

een voorwendsel is geweest, om mij heel even een andere wereld te 

laten zien, die ik toch mooier vond dan boiti.  Ik zou harder mijn best 

doen om in zo’n wereld te komen. 

Er kwamen betere medicijnen tegen de ziekte en na drie jaar verblijf 

mocht ik de inrichting verlaten. Ik was toen 13 jaar oud. Terug op boitie, 

was bij mijn ouders weinig veranderd. Er was nog steeds geen 

electriciteit, geen schoon drinkwater uit de kraan, geen zit-toilet in het 

huis en de weg was nog steeds modderig. Ik verlangde naar de wereld 

die ik op Bethesda had gezien. Ik kon daar natuurlijk niet meer terug, 

maar begreep dat voor mij, de enige manier om in een soortgelijke  

wereld te komen,  was door mijn best te doen op school en de diplomas 

te behalen.   

Ik was al toegelaten tot het Mulo-onderwijs, vond na lang zoeken 

een plaats op de Graaf van Zinzendorfschool in Paramaribo. Niets kon 

mij tegenhouden om naar school te gaan. Ik stond elke ochtend om 

5.00 uur op, terwijl iedereen nog sliep, en ging zonder ontbijt weg, met 

de schoenen in de hand door de modderige WelgedachtB-weg, 4 

kilometers lopend, naar de Indira Ghandi-weg. Daar pakte ik de 

schooltrein die ons naar de stad bracht. Na school was ik pas om half 

vier in de middag weer thuis. Thuis hield ik even hard mee op het 

boerderijtje en maakte ’s-avonds huiswerk bij een rokende koko-lampoe. 



11 
 

Ik heb de mulo-school in vier jaar vlot afgemaakt in 1961, en als een 

van de best-geslaagde leerlingen werd ik ook toegelaten tot de enige 

VWO, de AMS, op Zorg en Hoop.  

Na mijn Mulo-diploma vond mijn vader dat ik genoeg had geleerd en 

moest een baan zoeken om wat geld voor het gezin te verdienen. Hij 

had ook een meisje voor mij op het oog, om te trouwen.  Ik heb dat 

geweigerd en ben vanaf toen vrij zelfstandig naar de AMS op de  fiets 

gegaan: 20kms heen en 20kms terug, in zon en regen. Om de kosten 

van boeken en kleren te betalen deed ik vakantiejobs bij  bedrijven in de 

stad en kleine karweitjes bij familieleden en buren in de buurt. Het ging 

ook goed op de AMS en ik haalde het VWO-diploma na drie jaar, in 

1964, weer als een van de beste leerlingen. Met een mooie cijferlijst, 

vroeg ik, en kreeg een volledige studiebeurs voor 6 jaar van de  

bauxietmaatschappij, de Suralco, om doctoraal geologie te studeren aan 

de Universiteit van Leiden  in Nederland. Mijn eerste droom was bijna 

een zekerheid geworden. 

 

7. Bezieling om je droom werkelijkheid te maken 

In Nederland heb ik een goede en leerzame tijd gehad, en mijn 

studie in zes jaar vlot afgemaakt. Naast de studie was ik daar ook heel 

actief in de Surinaamse Studenten Vereniging. In die tijd vonden wij 

Surinaamse studenten, dat onze natuurlijke hulpbronnen goedkoop 

werden weggedragen door buitenlandse bedrijven. Daaraan moest 

moest om een eind aan komen. Er werd heftig gediscussieerd tussen 

voor- en tegenstanders van de onafhankelijkheid. Tijdens een van de 

verhitte discussies werd een keer door een Nederlandse student, 

smalend, het volgende naar ons hoofd geslingerd: 
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>> “Wat kletsen jullie Surinamers over de onafhankelijkheid. Jullie 

kunnen toch zelf  niets  op eigen kracht produceren. Voor alles van enig 

belang, hebben jullie ons nodig”.<< 

 

Ik vond die opmerking vernederend. Vanaf mijn prille jeugd had ik 

voor me zelf gezorgd en had het gevoel, dat ik ook in staat was elk 

beroep of functie uit te oefenen. Ik vond dat wij mensen uit de koloniën 

niet de mindere waren van mensen uit Europa of Amerika. Praten echter 

had voor mij geen zin meer.  

Ik zou snel afstuderen, teruggaan naar Suriname en daar iets 

bijzonders op mijn vakgebied doen, alleen door buitenlanders voor 

mogelijk werd gehouden. Het was voor mij net als het gaan naar een 

heilige oorlog die ik mocht niet verliezen.  

Later begreep ik dat als je iets bijzonders in je leven wilt doen, dan 

heb je BEZIELING nodig. Ik wil jullie nu met een verhaal, een gelijkenis, 

duidelijk maken, wat bezieling is en wat het met je doet.  

 

Het verhaal van de vogel en het verloren ei….. 

Een kemphaantje (dat is een lawaaierige roodbruine vogel met een 

zwarte kop en een gele kam, die in groepen in de kustvlakte leeft) had 

haar nestje in een zwamp dicht bij de zee gebouwd en daarin een eitje 

gelegd. De hele dag zat ze erop te broeden. Ze kreeg op een gegeven 

moment honger en ging wat eten zoeken. Terwijl ze weg was, kwam er 

een flinke golf uit de zee opzetten en spoelde het nest met eitje de zee 

in. Als het kemphaantje terugkomt en haar nest niet meer kan vinden, 

begint ze een kabaal te maken, zoals alleen kemphaantjes dat kunnen. 

Haar buurtvogels komen erbij en vertellen op haar vraag, dat haar nest 

met eitje door de zee was meegenomen.  



13 
 

Het kemphaantje huilt van verdriet, maar na een tijdje houdt ze op, 

staat op en vliegt naar de zee. Daar neemt ze een hap water in de 

snavel, vliegt terug en spuugt dat water op het land uit. Dat doet ze dan 

de hele dag verder. Op en neer, af en aan. De andere vogels schudden 

meewarig hun hoofd en laten haar begaan. De volgende dag gaat ons 

kemphaantje echter door met water uit zee halen en op het land 

uitspugen. De buren die het ritueel hadden gevolgd, kunnen het niet 

meer uithouden en eentje vraagt: “Wat doe je eigenlijk?”. Onze 

kemphaan zegt daarop dat ze bezig is de zee leeg te maken om haar ei 

te vinden. De buren worden stil en denken bij zichzelf: die is helaas gek 

geworden. 

Onze vogel gaat ook de volgende dagen zo door. De vogels uit 

haar kolonie kunnen het niet meer aanzien en besluiten uit medeleven 

haar een handje te helpen. Dus na vier dagen, zien we een groep vogels, 

in een rij naar de zee vliegen, een slokje water in hun snavel nemen en 

die op het land uitspugen. Dat doen ze keer op keer. Andere vogels uit 

de zwamp zien de groep heen en weer vliegen en als ze horen wat er 

gaande is, besluiten ze mee te helpen. Het verhaal verspreidt zich en 

steeds meer vogels komen aanvliegen en helpen mee. Ook andere 

dieren komen erbij en besluiten mee te helpen. 

Dit ritueel en de inspanning van al die dieren wordt ook met 

belangstelling door God gevolgd. Hij komt onder de indruk van zoveel 

volharding en toewijding en besluit die inspanningen te belonen. Als 

onze vogel weer een slokje water komt halen, pakt God het eitje uit de 

zee en legt dat vlak naast haar snavel. Onze vogel ziet haar eitje, neemt 

het in haar bek en vliegt er jubelend mee terug naar het land. Ze 

schreeuwt: “Ik heb mijn ei gevonden, ik heb mijn ei gevonden, ik…”. De 

andere dieren horen dat en delen mee in haar vreugde en zijn ook blij 

dat ze een handje meegeholpen hebben.  
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De inspanningen, het geloof en de doorzetting van onze vogel, lijkt 

veel op mijn eigen ervaringen met Staatsolie. In het begin was er veel 

ongeloof dat wij zelf aardolie zouden kunnen produceren. Sommigen 

dachten dan dat ik gek was geworden en keken uit naar het  moment 

dat het zou mislukken, om dan om mijn vrijpostigheid uit te lachen. Ik 

wist dat ik niet mocht mislukken en was bereid hemel en aarde te 

bewegen om mijn doel te bereiken. Ik bleef onverstoorbaar doorgaan en 

kon ook andere jonge mensen aantrekken, al wisten ze zelf niet of wij 

werkelijk olie zouden vinden (net als bij de vogels). Toen wij kleine 

successen begonnen te boeken, kwamen er langzaam meer mensen bij 

en die raakten ook gemotiveerd.  

Geleidelijk kregen wij vertrouwen en medewerking van bankiers, 

afnemers, overheidinstanties, oliespecialisten en toeleveringsbedrijven 

uit binnen- en buitenland. Twee jaar na de oprichting van Staatsolie, 

werd de eerste olieproductie-installatie in Saramacca officieel in gebruik 

genomen op 25 november 1982. In de daarop volgende jaren hebben 

wij de olieproductie stap voor stap uitgebreid, onze kennis en ervaring 

vergroot, zodat het bedrijf beheersbaar is gebleven.  

Het lijkt alsof je met geloof, hardwerken en doorzetting “wonderen” 

kunt afroepen. Als de nood bij ons erg hoog was, vonden wij toch altijd 

een oplossing. Het leek alsof een onzichtbare hand ons naar de juiste 

weg wees. Net als bij het kemphaantje uit het verhaal.  

Vandaag, bijna 40 jaar later, is Staatsolie uitgegroeid tot het 

grootste bedrijf van Suriname, waar ruim 2000 mensen hoogwaardig 

werk vinden. Het bedrijf draagt jaarlijks 300-500 miljoen US-dollars bij 

aan de Staatskas. 
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Ik wil jullie graag aanbevelen om het boek: - Eddy Jharap- 

Vertrouwen in Eigen Kunnen - te lezen. In dit boek staat mijn 

levensverhaal en het succes van Staatsolie goed beschreven. Het boek is 

te koop bij Varekamp en Stichting LalaRookh.  

 Ik heb een paar boekjes met de presentatie: HOE JE EEN DROOM 

WERKELIJKHEID MAAKT” voor jullie meegenomen. Je kunt deze 

presentatie ook op mijn website te vinden, die downloaden en nog eens 

rustig nalezen.  Mijn wedsite is: www.eddiejharap.com 

 

Mijn dank voor jullie aandacht 
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