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1. Inleiding 

Goede morgen studenten, damens en heren, 

Het is een voorrecht voor mij om vandaag een motivatie presentatie 

voor jullie te houden. Ik wil allereerst, jullie studenten, mijn 

complimenten maken, dat jullie ondanks alle strubbelingen van dit 

schooljaar, niet ontmoedigd zijn geraakt, maar gewoon je best hebben 

gedaan, en dit jaar afsluiten als de beste leerlingen van het VOJ en het 
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LBO. Jullie ouders en ook wij van de Rotary zijn trots op jullie prestaties, 

en jullie verdienen zeker een warm een applaus.  

De Rotary Club Paramaribo heeft mij gevraagd om vandaag bij deze 

teach-in een motivatie presentatie te verzorgen. Ik denk dat jullie zelf al 

goed gemotiveerd zijn, daarom zal ik jullie vandaag gewoon over mijn 

eigen jeugd-ervaringen vertellen.  

In mijn jeugd heb ik veel opstakels gekend, maar met wilskracht, 

geloof en doorzetting, heb ik het op school toch goed gedaan, zodat ik 

later mijn droom heb kunnen realiseren. Ik hoop dat jullie na mijn 

verhaal kunnen zeggen: “Als deze kleine koeli boi van boiti zo’n groot en 

succesvol bedrijf als Staatsolie heeft kunnen opzetten, dan kan ik ook 

mijn droom werkelijkheid maken”. 

In deze presentatie zal ik onder meer praten over het belang van een 

droom of een doel voor ons leven; ik vertel hoe mijn eerste droom was 

onstaan; ik besteed aandacht over een dramatische gebeurtenis die in 

mijn jeugd heeft plaatsgevonden en een heel belangrijke invloed op mijn 

verdere ontwikkeling heeft gehad;  ik geef een paar ideeen hoe je een 

droom of doel voor de toekomst duidelijke in beeld kunt brengen; en 

tenslotte vertel ik een verhaal over “bezieling” die nodig is om je droom 

werkelijkheid te maken. 

 

2. Belang van een droom  

Als je iets bijzonders in het leven wilt doen, heb je een doel of een 

droom nodig, 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 grote voetballer te worden, of een schoonheidskoningin; soms 
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droom je om ook naar de Universiteit of de Hogeschool te kunnen gaan, 

zodat je later een goede baan kunt vinden, of een opleiding te volgen 

om later bijvoorbeeld een eigen onderneming op te zetten.  

Dromen zijn de motor van onze ontwikkeling en vooruitgang. Voor 

velen van ons, wordt de toekomst bepaald door de dromen die wij 

hebben. Maar dromen zijn geen wonderen, ze geven ons geen grote 

“break”. Je kunt niet ‘werkeloos’ stilzitten en hopen dat je droom op een 

dag plotseling werkelijkheid zal worden. Je droom moet opgevolgd 

worden door handelingen of acties volgens een duidelijk plan.  

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

het voorbeeld van je ouders volgen, of van andere familieleden, of van 

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

over mensen die bijzondere prestaties hebben geleverd. Ik heb heel wat 

van deze boeken gelezen en daaruit motivatie gevonden. Als je weet 

wat je graag wilt worden of gaat doen, krijg je extra energie, geloof en 

vastberadenheid om vol te houden, oplossingen te zoeken, en de 

tegenslagen te overwinnen.   

 

3. Ontwikkeling van mijn droom  
 

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

Staatsoliebedrijf zou opzetten. Mijn droom is in verschillende stappen 

ontwikkeld. Ik ben in 1944 geboren, 73 jaar geleden, in een heel 

eenvoudig gezin van kleine landbouwers in het district Wanica, aan het 

eind van de WelgedachtB-weg. Ik was het derde kind van mijn ouders, 

en jaarlijks kwam steeds eentje erbij todat er 20 kinderen in het gezin 

waren. Wij waren heel arm kunnen je zeggen. Wij leefden hoofdzakelijk 

van de opbrengst van een perceeltje waarop wij met zijn allen rijst en 
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enkele groente verbouwden voor eigen gebruik. Om andere 

noodzakelijke spullen zoals olie, zout, suiker en kleren, te kunnen kopen, 

hadden wij een paar koeien en wat scharrelkippen voor de melk en 

eieren, die verkocht werden om het noodzakelijk geld. Wij konden 

nauwelijks het hoofd boven water houden.  

Het woongebied had geen elektriciteit en ook geen schoon stromend 

water uit de kraan. We dronken uit de put en werden dan ook vaak ziek. 

Er was geen TV of telefoon en de radio mocht maar een half uur per 

dag aan, om de dure batterij zo lang mogelijk te sparen. Kranten 

konden wij niet betalen.  

Onze wereld was dan ook heel klein. Eigenlijk wisten wij niet hoe 

de rest van de wereld eruit zag. 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 oud was, mocht ik voor het eerst naar school. Elke 

dag 5 kilometers lopen op blote voeten door een modderige weg, en ‘s 

middags in de hete zon, weer naar huis. Als ontbijt hadden wij thuis 

meestal rijst met melk gegeten en daarmee moesten wij het op school 

doen, want er was geen geld voor een broodje op school.  

Toch ging het goed met mij op school. Onze meester kwam altijd 

heel netjes en mooi gekleed, met een lange mouw hemd, een rode das 

en glimmende leren schoenen. Omdat ik elke dag door de modderige 

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

altijd zo mooi glommem, want de weg was toch modderig?  

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

Zijn leren-schoenen werden niet vuil omdat de straat waar hij woonde 
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geasfalteerd was, zodat hij niet door de modder hoefde te lopen. Thuis 

had hij ‘s avonds geen koko-lampoes nodig, maar er was electriciteit 

waardoor hij met een draai op de knop, in elke kamer licht kon hebben. 

Ook hoefde  hij ’s morgens, niet op het erf bij de put te baden: hij had 

stromend water uit de kraan in het huis en in de badkamer. Ik raakte 

gefacineerd door zijn verhaal en verlangde ook naar zo’n wereld. 

Zo ontstond mijn eerste droom. Ik zou net als meneer willen 

worden. Dan zou ik ook in een wereld wonen, met elektriciteit, schoon 

drinkwater uit de kraan en verharde wegen. Dan hoefden mijn kinderen 

later niet elke dag, ook 5 kms door de modder naar school te lopen. Ik 

deed mijn best en het ging goed op school. 

 

4. Een dramatische gebeurtenis 

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

je onverwachts grote hindernissen tegen komen. Ook dan moet je het 

niet opgeven, maar oplossingen zoeken en doorgaan alsof er niets aan 

de hand is. Sommigen van jullie hebben het vandaag misschien door 

verschillende omstandigheden ook moeilijk, dat je zelfs niet eens durft 

te dromen. Ik heb het ook moeilijk gehad en ik zal jullie daarom 

daarover wat vertellen. 

Ik was 10 jaar oud, toen er plotseling een verschrikkelijke ziekte 

bij mij ontdekt werd en moest ver van huis, in een geïsoleerde inrichting 

verpleegd worden. Ik had lepra. Mijn wereld stortte in elkaar. Op de dag 

dat ik naar de lepra-inrichting werd gebracht, huilden mijn familieleden 

en buurt-bewoners alsof zij iemand gingen begraven.  

Ik werd gebracht naar de lepra-inrichting van Bethesda, bij Livorno, 

aan de Suriname rivier. Die inrichting bestaat niet meer. Je mocht er 
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niet zomaar naar binnen en ook niet eruit. De inrichting was als een 

dorp ingericht. Er was een kinderhuis met gescheiden afdelingen voor 

jongens en meisjes, aparte afdelingen voor mannen en vrouwen met 

kleine huisjes. Er was een keuken, een ziekenhuis, een kerk, een 

schooltje, een voetbalveld en een begraafplaats.  

In Bethesda kwam ik plotseling in een heel andere wereld terecht. 

De mensen waren anders, de taal was anders, het eten was anders, de 

manier waarop de dagelijkse dingen gedaan werden was ook anders 

dan ik thuis op boiti gewend was. Ik was de enige “pikin koeli boi van 

boiti” in het kinderhuis en kende geen woord SrananTongo die daar 

voornamelijk gesproken werd. Ik kon mij in het begin niet verstaanbaar 

maken en wist ook niet goed hoe om te gaan met de verschillende 

gebruiksvoorwerpen, zoals het spoeltoilet, de douche of de klamboe.  

Er was nauwelijks begeleiding en de eerste paar maanden waren 

erg moeilijk. Als ik iets verkeerds deed, werd ik door de anderen 

kinderen uitgelachen en geplaagd. Ze wilden niet eens met mij spelen, 

“hij is achterlijk”, zeiden ze. Met vallen en opstaan heb ik mij in de 

nieuwe omgeving aangepast en de vreemde taal geleerd. Ik werd ook 

ondergedompeld in de Creools-christelijke cultuur. Door mijn verblijf 

daar, vergat ik langzaam het leven van boiti en zelfs het Hindoestaans 

kwam er niet meer vlot uit. 

Omdat in het begin, de andere jongens mij niet in hun spelletjes 

betrokken, ging ik mij maar op het schoolwerk concentreren en begon 

ook intensief te lezen. Mijn schoolresultaten gingen daardoor omhoog en 

als de onderwijzer een keer ziek was, mocht ik de andere kinderen in 

het schooltje helpen. Ik werd langzaam geaccepteerd en begon zelfs 

respect en aanzien te krijgen.  
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Bethesda heeft uiteindelijk toch een grote invloed op mij gehad. Ik 

leerde er te overleven en mij aan te passen in een vreemde omgeving 

met andere mensen en een andere cultuur. In Bethesda waren er 

kinderen van haast alle etnische groepen van Suriname. Wij speelden 

samen en we vochten met elkaar, maar we verzorgden ook elkaar en 

troostten elkaar bij pijn en verdriet.. 

Wij groeiden op als kinderen van een grote familie. We keken niet meer 

naar verschil in kleur of afkomst. We waren net broers en zusters van 

elkaar geworden.  

Na drie jaar intensief contact met kinderen uit andere groepen op 

jonge leeftijd, zag ik geen rasverschillen meer. Ik was multicultureel 

geworden. Die verandering is later erg belangrijk voor mij geweest om 

met mensen die niet op mij leken, om te gaan, hen te motiveren en te 

mobiliseren om samen iets bijzonders te doen.  

In Bethesda had ik de lagere school afgrond en mocht ook 

deelnemen aan het toelatingexamen tot de Mulo. Ik slaagde met hoge 

cijfers. Ik was 13 jaar oud toen ik weer naar mijn ouders op boiti terug 

mocht. Ik mocht helaas nog niet naar de openbare school en zes ging ik 

elke dag terug naar Bethesda waar de onderwijzer mij hielp met lessen 

van de eerste MULO. Na zes maanden werd het gezond verklaard voor 

de openbare school en werd na lang zoeken midden in het schooljaar 

aangenomen op de Graaf van Zinzendorf Muloschool aan de 

Gravenstraat.  

Elke dag liep ik eerst 4 kms door de modderige  weg, met schoenen 

in de hand naar het Pad van Wainca, vervolgens met de schooltrein tot 

Beekhuizen, waar wij overstapten in de bus die ons door de stad, naar 

de verschillende scholen bracht. Ik was elke ochtend twee uren onder 
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weg naar school.  Niets kon mij tegenhouden. Geld was schaars thuis. Ik 

deed karweitjes bij familie en buren zodat ik de kaartjes voor de trein en 

de bus kon kopen of andere noodzakelijke schoolspullen.  

Ik had de bibliotheek van het CCS, vlak naast de school ontdekt, 

werd lid, en leende elke week 3 boeken die ik thuis bij het licht van een 

kleine petroleum lamp uitlas.  

Ik deed het ook goed op de MULO, een slaagde als een van de 

beste leerlingen. Ik werd ook toegelaten tot de enige middelbare school 

van toen, de AMS. Mijn ouders vonden echter dat ik genoeg had 

geleerd. Ik zou een baan moeten zoeken, want er  waren nog 19 andere 

kinderen thuis die ook naar school moesten. Ze hadden zelfs een meisje 

voor mij op het oog waarmee ik zou trouwen.  

Ik wilde echter daar niets van weten en ben toch naar de AMS 

gegaan. De kosten voor de school verdiende ik grotendeels zelf met 

karweitjes in de buurt en met vakantiejobs bij de overheid en in winkel 

van meneer Kirpalani, waar ik naast in de verkoop, ook als tolk werd 

ingezet om bezoekende buitenlandse klanten met vreemde talen te 

helpen. Thuis deed ik naast schoolwerk, even hard mee op het perceel 

met de landbouw.  

Omdat de AMS om 7.00 uur ‘s ochtends begon, kocht mijn vader 

een tweede handse fiets voor mij, zodat ik op tijd op school kon zijn. De 

AMS heb ik ook vlot afgemaakt en slaagde als een van de beste 

leerlingen. Toen ik in de laatste klas zat, zei de schooldirecteur tegen mij 

dat ik best ook capaciteiten had voor een academische studie. Die 

opmerking heeft mij goed gedaan.  

Mijn ouders hadden natuurlijk geen geld om mij naar de universiteit 

in Nederland te sturen. Ik heb toen op de AMS zeer bewust toegewerkt 
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naar een studiebeurs. Ik probeerde hoge cijfers te halen om daarmee 

een studiebeurs te krijgen. Voor de zekerheid koos voor ik voor geologie 

als studie en vroeg een studiebeurs aan bij de Suralco. Ik dacht die 

maatschappij zal best geologen nodig hebben. In 1964 behaalde ik het 

VWO-diploma met een prachtige cijferlijst, en kreeg een volledige 

studiebeurs  voor 6 jaar van de Suralco om geologie te studeren aan de 

Universiteit van Leiden in Nederland. Met deze studiebeurs in de hand 

was mijn eerste droom: later een goedbetaalde baan te vinden en in 

een nette omgeving te wonen, bijna een zekerheid geworden. 

  

 
 
Vroeger durfde ik niet over deze fase van mijn leven te praten. Ik 

was bang dat mensen bang zouden worden en mij zouden afstoten. Kort 

na mijn pensionering schreef ik een lezing met als titel: “Staatsolie - de 

Realisatie van een Droom”. (De tekst is op mijn website  
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www.eddiejharap.com). Hierin heb ik voor het eerst uitgebreid over mijn 

jeugd verteld. Deze lezing heeft een geweldige positieve indruk op vele 

mensen gemaakt.  

Een toehoorder stuurde mij daarop het boek getiteld: The OUTLIERS 

- the Story of Succes, van Malcom Gladwell. (Outliers: zijn mensen die 

met hun prestaties duidelijk boven het gemiddelde uitsteken).  

De schrijver vertelt in dit boek dat mensen die buitengewone 

prestaties op hun vakgebied geleverd hebben, dat niet zozeer hebben 

gedaan omdat zij bijzonder intelligent waren, maar eerder doordat er 

een dramatische gebeurtenis op een bepaald moment in hun leven heeft 

plaats gevonden. Die gebeurtenis is de aanleiding geweest om iets 

bijzonders in hun leven te presteren. Hij geeft dan een aantal 

voorbeelden van mensen uit de VS en Canada. Het lijkt ook op mij van 

toepassing te zijn. 

 

5. Hoe je een droom of doel duidelijker in beeld kunt brengen 

Mijn verhaal over de dramatische gebeurtenis wil niet zeggen dat 

iedereen een soortgelijke voorval in zijn of haar leven moet hebben om 

iets bijzonders te kunnen doen. Vandaag zijn er veel meer 

mogelijkheden: bijna iedereen heeft electriciteit, toegang tot de radio, 

TV, tefefoon, internet en er zijn meerdere bibliotheken in Suriname.  

In Besthesda had ik veel vrije tijd. Ik hoefde ik niet meer achter de 

koeien aan te rennen of rijst te planten. Daar ontdekte ik een 

boekenkast en begon daaruit intensief te lezen. Er ging er een grote 

wereld voor mij open. Ik las over eenvoudige mensen die bijzondere 

dingen hadden gedaan. Ik begon ook te dromen. 
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Ik raad jullie aan om ook boeken te lezen en ook vroeg na te 

denken wat je later wilt worden of gaat doen. Als je het al weet, schrijf 

het dan op papier. Kijk er naar en als je het idee nog steeds leuk vindt, 

maak dan een stappenplan- hoe je het denkt te realiseren. Schrijf alle 

opleidingen op die je nog moet doorlopen met het aantal jaren en een 

schatting van de kosten. Als je het niet precies weet, vraag hulp bij je 

ouders, de schoolmeester of een familielid; of zoek het op in de 

studiegids of op het internet. 

Als je zo’n stappenplan hebt gemaakt, bespreek het met je ouders 

of zij de verdere opleiding kunnen betalen. Indien niet, zoek naar 

mogelijkheden bij andere familieleden of probeer een studiebeurs te 

krijgen.  

Als je een duidelijk doel hebt met een plan van aanpak, dan zul je 

beter gemotiveerd raken en met plezier naar school en je huiswerk 

maken. Op het VWO en HAVO zul je veel boeken moeten lezen. Doe dat 

met plezier. Copier niet alleen oude uitstreksels. Ik raad jullie ook aan 

om boeken over succevolle mensen te lezen. Er zijn daarover 

bibliotheken vol geschreven. Lees het boek: Eddy Jharap- 

Vertrouwen in Eigen Kunnen.  

Lees ook boeken over deugdzaamheid, of normen en waarden, 

en sociale rechtvaardigheid. Lees daarover in de Bijbel, de 

Ramayana, of de Bhagavad Geeta. Lees over bezieling en over bekende 

bezielende leiders in de wereld: zoals Fidel Castro, Mahatma Gandhi, 

Mao Tse Tung, Martin Luther King en Nelson Mandela.   
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6. Mijn bezieling  

Als je een droom, je hebt zelfvertrouwen, wilskracht en grote 

drang nodig, om je droom werkelijkheid te maken. Bezieling dus. In 

Nederland werd ik ook actief in de Surinaamse Studenten Beweging. Wij 

Surinaamse studenten vonden dat Suriname door het buitenland 

uitgebuit werd. Onze natuurlijke hulpbronnen werden goedkoop 

weggedragen. Suriname moest daarom onafhankelijk worden. Er werd 

veel gediscussieerd tussen voor- en tegenstanders van de 

onafhankelijkheid. Tijdens een van deze verhitte discussies over de 

onafhankelijkheid werd door een Nederlandse student, smalend het 

volgende naar ons hoofd geslingerd:  

 “Wat kletsen jullie Surinamers over de onafhankelijkheid. 

Jullie kunnen zelf toch niets op eigen kracht produceren. Voor 

alles van enig belang, hebben jullie ons nodig”. 

Ik vond die opmerking erg vernederend. Vanaf mijn jonge leeftijd 

had ik voor mij 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 en ontwikkelingslanden niet de minderen waren van mensen uit 

Europa of Amerika. Praten echter had voor mij geen zin meer. Ik zou dat 

met daden bewijzen. 

Ik zou snel afstuderen, teruggaan naar Suriname en daar iets 

bijzonders op mijn vakgebied doen, dat tot dan toe, alleen door 

buitenlanders voor mogelijk werd gehouden. Het was voor mij net een 

oorlog die ik mocht niet verliezen.  

Dat is mijn uiteindelijke mijn bezieling geworden.  
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7. Het verhaal van de vogel en het verloren ei….. 

Tot besluit wil ik jullie met een mooi parabel of gelijkenis uit een 

van de Hindoestaanse filosofie-boeken uitleggen wat bezieling is en wat 

het met je doet.  

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 ei 

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.  

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 
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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 jubelt: 

“Ik heb mijn ei gevonden, ik heb mijn ei gevonden, ik…”. Als de andere 

dieren dat horen, delen mee in haar vreugde en zijn ook blij dat ze een 

handje meegeholpen hebben.  

       Dit verhaal lijkt veel op mijn ervaringen met Staatsolie in de 

beginperiode. In het begin was er veel ongeloof om zelf olie te kunnen 

produceren. Zelfs grote buitenlandse oliemaatschappijen was het niet 

gelukt, werd gezegd. Sommigen dachten dan dat ik gek was geworden. 

Anderen wachtten op het moment dat het zou mislukken, om mij 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 langzaam ook andere 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 meer mensen bij en die raakten ook gemotiveerd.  
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Wij kregen 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 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 bezieling, 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.  

Dames en heren ik ben aan het eind van mijn presentatie gekomen. 

Hartelijk dank dat jullie naar mijn verhaal hebben willen luisteren. Ik 
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herhaal nogmaals mijn boodschap voor jullie: “als deze kleine koelie boi 

van boiti, zo’n groot en modern bedrijf als Staatsolie heeft kunnen 

opzetten, dan kun jij ook je droom werkelijkheid maken”…… 

Ik wens jullie veel succes toe! 
Dank je wel! 

 
Bezoek mijn website: www.eddiejharap.com Ik heb daar 

diverse interessante lezingen staan.  

00000 


