
In 1987 werd met een nieuwe acti-

viteit gestart, die vele jaren zou 

doorlopen en de technische ontwik-

keling en ondernemerschap in het 

binnenland zeker heeft gestimu-

leerd.  

Het begon met de opzet van een 

technische werkplaats in de stad. 

Citaat uit jaarverslag van 1987: 

Een jarenlang gekoesterde wens kon 

op l oktober 1987 in vervulling gaan. 

Met de komst van frater A. Mallens 

werd de technische werkplaats van 

de PAS operationeel. Met deze 

werkplaats beoogt onze Stichting 

een driedelig doel: 

 - het repareren van de technische 

hulpmiddelen die in het binnenland 

in toenemende mate in gebruik ra-

ken (vooral aanhangmotoren en 

motorzagen), 

- het verzorgen van cursussen ten 

aanzien.van gebruik en onderhoud 

der motoren, 

- het ontwikkelen van produktie-

hulpmiddelen op het vlak van de 

intermediaire technologie. 

 

Vooralsnog zal de eerstgenoemde 

deeltaak alle aandacht van onze 

technikus opeisen – in dit verband is 

er een direkte relatie met het inmid-

dels gehonoreerde projekt van de 

onderdelenvoorziening 

De (metaal) technische werkplaats 

richtte zich op de reparatie van bui-

tenboordmotoren en kettingzagen. 

Onderdelen die niet in Suriname 

voorradig bleken (omdat het vaak 

incourante, verouderde types be-

troffen) werden via het bureau 

Equipment Section van Cebemo 

besteld. De betaling geschiedde uit 

het door de Bisschoppelijke Vasten-

aktie gefinancierde project Onder-

delenvoorziening. Deze onderdelen 

als ook de dienstverlening door de 

technische werkplaats werden ten 

laste gebracht van de eigenaren, 

zodat de werkplaats kostendekkend 

kon functioneren en daarnaast nog 

extra inkomsten kon genereren 

voor de stichting. Op direkte 

(namelijk door een reparatie in de 

werkplaats) of indirekte wijze 

(namelijk door de levering aan de 

betrokken eigenaar van de benodig-

de onderdelen) werden in 1988 zo’n 

35 motoren weer in bruikbare staat 

gebracht. In 1990 werden in totaal 

74 motoren en handgereedschap-

pen aangeboden door binnenland-

bewoners en 60 gerepareerd. 

De PAS-werkplaats in Paramaribo 

en de onafhankelijk geassocieerde 

werkplaatsen in het binnenland 

hebben elk hun eigen voor- en na-

delen: 

 de PAS werkplaats in de stad 
had veel meer gereedschappen dan 
de onafhankelijke monteurs in het 
binnenland ooit konden kopen, 

 de werkplaatsen in het binnen-
land hadden een veel beter zicht op 
mankementen. Zij kenden de moto-
ren en hun eigenaren persoonlijk, zij 
konden de rivier opgaan om de mo-
toren onder praktijkcondities te zien 

werken. 

 de werkplaatsen in het binnen-
land zijn gemakkelijker bereikbaar 
voor de doelgroep 
 

In de loop van 1993 is de volgende 

structuur ontstaan: een aantal man-

nen, dat al lang in het binnenland 

motoren repareert, werd onder-

steund opdat zij zich tot volwaardi-

ge monteurs konden ontwikkelen. 

Deze ondersteuning bestond o.a. uit 

hulp bij aanschaf van onderdelen en 

werkplaatsen waar zij op terug kon-

den vallen bij reparaties die zij niet 

aankonden. Hun werkplaatsen wer-

den een soort EHBO-post, waar de 

kleinere reparaties werden verricht. 

Voor de grotere reparaties stuurden 

zij de motoren door naar Paramari-

bo. Voor de EHBO-reparaties hield 

de PAS een beperkt aantal onderde-

len, die vaak kapot gingen, in voor-

raad. 

In het begin van 1993 werden alle 

onderdelen die niet lokaal te koop 

waren, gekocht via Cebemo Equip-

ment Service. Deze organisatie be-

stelde de onderdelen weer bij het 

bedrijf Van der Velde, die ze inkocht 

bij de detailhandel in Nederland. Dit 

had twee nadelen: de weg is erg 

lang en er zat erg veel overhead op. 

Daarom is in de tweede helft van 

1993 begonnen met het inkopen via 

de vertegenwoordigers van OMC en 

Stihl. Sommige onderdelen werden 

daardoor vijf maal goedkoper. 

 

Technische Werkplaatsen Binnenland 

Bij ontwikkeling hoort ook de introductie van nieuwe technologieën. De PAS heeft op dit gebied vooral in de 

jaren ’80 en ’90 de opzet van technische werkplaatsen gestimuleerd. Ook lag en ligt nog steeds de focus op de 

introductie van landbouwverwerkingsmachines en het beheer ervan. Tot slot heeft de PAS voor een korte perio-

de zich met zonne-energie bezig gehouden.  

Technologische Ontwikkeling 
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Technische Werkplaatsen Binnenland (2) 

Behalve het stimuleren en onder-

steunen van lokale reparateurs, lag 

de focus bij het project 4 werkplaat-

sen sterk op het opzetten van een 

viertal uitvalbasissen voor het werk 

van de PAS en ontwikkeling van het 

binnenland. Een onderdeel daarbin-

nen was het realiseren van reparatie- 

en schrijnwerkplaatsen. Ook was de 

intentie om een vervoersdienst op te 

starten. Per uitvalsbasis waren speci-

fieke doelstellingen geformuleerd. 

Wat had het project na vijf jaar opge-

leverd? In 1999 is er een evaluatie 

van het project gehouden. Per loca-

tie is het project geëvalueerd. 

 

Werkplaats Abadukondre (Regio Oost) 

Specifieke doelstellingen voor de 

werkplaats in Abadukondre waren: 

 opvang van vluchtelingen en 

ontheemden 

 scholing (regulier basisonder-

wijs) 

 productie van bouwmateria-

len voor wederopbouw van 

de oorlogsschade 

 vaktechnische training voor 

vroegtijdige schoolverlaters 

 begeleiding van startende 

ondernemers, landbouwers 

en vrouwengroepen 

 

In de evaluatie werd het volgende 

geschreven: 

In Abadukondre werd de werkwijze 

regelmatig bijgesteld. Zouden eerst 

de ondernemers de machines in 

bruikleen verkrijgen, bleek dat dit bij 

de toekenning van financiering van-

uit de Nederlandse ambassade niet 

meer mogelijk te zijn. De PAS reali-

seerde zich ook dat de machines te 

duur zouden zijn voor de lokale on-

dernemers. Daarom konden de on-

dernemers gebruik maken van de 

machines in de werkplaats van Aba-

dukondre en daarna in hun eigen 

dorp een eigen werkplaats opzetten 

met vooral handgereedschappen. 

Vanuit hun eigen werkplaats kon 

men dan hun diensten aan het dorp 

bieden. Hiervan werd weer afgewe-

ken toen bleek dat via VSA degelijke 

houtbewerkingsmachines tegen re-

delijke prijs konden worden verkre-

gen. Voorwaarde was wel dat de 

ondernemer hiervoor moest betalen 

via een afbetalingsregeling. 

De grote machines die op Abadu-

kondre kwamen te staan, waren nut-

tig voor de wederopbouwwerkzaam-

heden; maar daardoor als trainings-

machines niet echt geschikt. Een 

ondernemer was niet in staat om zelf 

zo’n machine aan te schaffen. Hier-

door leerde hij niet de skills die hij in 

zijn eigen werkplaats zou kunnen 

gebruiken. Toch waren er ook kleine 

successen. 

In de pilotfase worden bewoners via 

een crashcursus geleerd hoe ze moe-

ten omgaan met de machines en in 

de gelegenheid gesteld om met af-

valmateriaal (van het bosbouwpro-

ject) meubels te vervaardigen. Als de 

leerlingen reeds zelfstandig met de 

machines kunnen omgaan, mogen ze 

de faciliteiten gebruiken voor de 

commerciële houtbewerking.   

Gekoppeld aan de technische werk-

plaats met werkloods is een volks-

houtmarkt opgezet voor het produce-

ren van bouwmaterialen uit grond-

stoffen die door de omwonende 

houtkappers worden geleverd. Hier-

toe is er in juni 1993 naast de werk-

plaats een houtopslagplaats opgezet 

en zijn er 2 lokale krachten 

(voormalige leerlingen van de lessen 

in houtbewerking) ingezet om tegen 

een vergoeding de binnengekomen 

planken te schaven. 

(…) 

In de technische werkplaats is, in het 

kader van het projectonderdeel vak-

scholing, een leer- en vormingscen-

trum opgezet voor scholing en trai-

ning van jongeren die niet meer in 

het reguliere curriculum van het nati-

onaal onderwijs passen. In juni 1993, 

werd begonnen met de verzorging 

van de eerste lessen. De Technische 

werkplaats is elke dag open van 8.00

- 16.00. Er worden instructies gege-

ven in het gebruik van de machines 

en in houtbewerking door dhr. T. De 

werkplaats is in juni geopend. Er kun-

nen zo’n 6 personen per dag terecht. 

Er komen nu gemiddeld 5 personen 

per dag, jongens in de leeftijd van 14

-15 jaar, voornamelijk uit Moengo, 

Krabbu Olo en Benatimofo. Bijna 

iedere week komt er wel een nieuwe 

bij. Er worden geen voorwaarden 

voor deelname gesteld. Geïnteres-

seerden hoeven zich niet in te schrij-

ven. De reacties van de jongens zijn 

overwegend positief. De jongens 
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Werkplaats Abadukondre (2) 

gebruiken hout van de houtopslagplaats 

dat naast de werkplaats ligt. Zij mogen 

het zelf halen en hoeven er niet voor te 

betalen. De medewerker van de PAS no-

teert hoeveel meters hout door de jon-

gens gebruikt wordt. Het ligt in de bedoe-

ling de werkplaats commercieel te behe-

ren wat met zich zal meebrengen dat de 

leerlingen zullen moeten betalen voor het 

gebruik van de machines (huur) en voor 

het te gebruiken hout tenzij ze met eigen 

hout werken. De leerlingen maken tafels, 

wandmeubels, bordenrekken, boekenrek-

ken en deze verkopen zij in hun dorp. 

Voor het opzetten, begeleiden en bijstu-

ren van de werkplaats is dhr. Marrenga 

aangetrokken.  

Toen uiteindelijk een huurprijs werd gere-

kend voor het gebruik van de machines, 

haakten de meeste timmerlui af en lieten 

houtbewerking voor wat het is.  

Verder werd in Tamarin (Beneden Cotti-

ca) nog een tweede uitvalsbasis opgezet. 

Hier was al een schrijnwerker actief 

(maker van doodskisten). De ondernemer 

heeft een training gekregen op Abadu-

kondre. (bron: jaarverslag 2003) 

De werkplaats op Abadukondre was erg 

groot en er was voldoende werk gericht 

op de wederopbouwwerkzaamheden. 

Hierdoor kreeg het project toch een erg 

top-down-benadering. Er werd niet geke-

ken naar wat mensen nodig hadden, 

maar naar de zaken die gedaan moesten 

worden. 

Verder heeft er een beleidsmatige dis-

cussie gespeeld of er wel/geen cursussen 

moesten worden aangeboden voor de 

terugkerende jongeren uit Frans-Guyana.  

De projectuitvoerder vond van niet, van-

wege de volgende redenen; 

 er was al een technische school in 
Moengo 

 men bezit al over basis timmervaar-
digheden 

 er is vrijwel (of eigenlijk) geen werk 

voor deze jongeren als ze de opleiding 
hebben gevolgd. 
De directie zag wel mogelijkheden, om 

de volgende redenen: 

 Technische school beschikte niet 
over (voldoende) machines 

 Leren vervaardigen van deuren en 
kozijnen bood op langere termijn per-
spectief 

 
Er werden uiteindelijk wel incidentele 

cursussen aangeboden, zoals aan de on-

dernemer uit Tamarin en drie vrouwen 

uit het Boven-Suriname-gebied. Ook zijn 

houtbewerkers uit Bigiston en Nason 

getraind, die in hun dorpen een werk-

plaats hebben opgezet. Binnen dit pro-

ject werden drie actieve vrouwen uit het 

gebied rond Moengo gestimuleerd bij 

hun activiteiten. Alle drie zijn voortrek-

kers van vrouwengroepen die vooral in 

de landbouw vrouwen organiseren en 

helpen. Teneinde hun mogelijkheden te 

vergroten zijn ze in staat gesteld om met 

een lening kettingzagen te kopen. 

Werkplaats Boven-Suriname gebied (Regio Zuid) 

Heel anders was de startsituatie in het 

Boven-Suriname-gebied. Hier waren vrij-

wel geen jonge mannen omdat er geen 

werkgelegenheid was. De mogelijke pio-

niers waren tussen de 30 en 50 jaar en 

hadden vaak al een functie binnen de 

gemeenschap. De aangetrokken externe  

projectleider was al actief in het gebied 

voor andere projecten gericht op zelf-

hulpstimulering. Ook was er al een repa-

ratiewerkplaats van de steungroep Bin-

nenland.  

In dit gebied was het project ‘ 4 werkpl-

aatsen’ een natuurlijke voortzetting van 

reeds lopende activiteiten. De externe 

projectleider had zelf al twee eigen 

werkplaatsen in het gebied. 

Voor dit gebied werd bewust gekozen 

om de activiteiten van de ‘ vier werk-

aatsen’ los te koppelen van de overige 

PAS-gelieerde activiteiten. De twee uit-

valplaatsen van de projectleider zouden 

geen projecten uitvoeren, maar voorlich-

ting, trainingen en technische assistentie 

bieden. 

Er is gewerkt met 30 pioniers, waar uit 

10 werkplaatsen zijn voortgekomen. De 

twee werkplaatsen van de projectleider 

waren daarbij belangrijk. Hier werden de 

motoren gebracht die de zelfstandig ope-

rerende monteurs niet meer aan de 

praat kregen, een soort eindstation voor 

zware technische ingrepen. 

Normaal gesproken wordt de motor door 

de eigenaar gerepareerd, maar aan het 

einde van de projectperiode zijn toch 

een aantal specialisten ontstaan en een 

vorm van arbeidsverdeling in het dorp. 

Het beschikbaar zijn van onderdelen 

maakte dat men niet meer voor elk on-

derdeel naar de stad hoeft. De magazij-

nen/winkels werden bijgehouden door 

voornamelijk ongeletterde monteurs, die 

toch een soort van administratief sys-

teem beheerden. De projectleider heeft 

hierin veel tijd en energie gestoken door 

alle onderdelen te nummeren en regi-

streren. 

Doordat de prijzen snel stegen in de stad 

(eind jaren ’90), was de vraag hoe lang 

de winkeltjes konden blijven staan. Im-

mers met de opbrengst van de onderde-

len konden niet dezelfde onderdelen 

worden gekocht in de stad. Vanwege de 

stijgende prijzen en de ongeletterdheid 

van de monteurs zijn de lokale winkels 

gesloten. 
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Werkplaats Batavia (Regio West) 

Batavia moest een logistieke uitvals-

basis voor het ontplooien van verzor-

gings- en begeleidingsactiviteiten ten 

behoeve van de dorpen aan de Bo-

ven-Coppename en de Wayambo-

rivier worden, welke in totaal niet 

meer dan 1000 inwoners telt.  

Batavia is na de binnenlandse oorlog 

opnieuw opgebouwd en de werk-

plaats fungeerde als een nieuw on-

derdeel van dit centrum. In 1995 

werd het document bijgesteld en 

werden er nog een verblijf voor staf-

functionarissen en een trainingscen-

trum bijgebouwd. Een technische 

hulppost en een logeerkamp met 

magazijn in Donderskamp waren ook 

gewenste resultaten van het project. 

Ook bij Batavia bleef de top-down 

benadering in stand. Batavia ligt bui-

ten de deelnemende dorpen en op 

10 uur varen van Tapuripa, het verst 

gelegen dorp. Wel zijn er enkele mo-

toren aangeboden aan de werk-

plaats, maar door de grote diversiteit 

aan motoren en daardoor onderde-

len, moesten onderdelen in de stad 

worden besteld. Dit duurde volgens 

de contactpersoon op Batavia te 

lang. 

Verschillende doelen van dit project 

werden aangewend voor wederop-

bouw en activiteiten op Batavia, zo-

als de reparatie van de boot voor 

een bootdienst in het gebied. Deze 

heeft uiteindelijk maar voor een kor-

te periode gevaren. 

Wel werd er een trainingscentrum 

gerealiseerd, die goed gebruikt is 

voor gemeenschapsontwikkeling en 

knip-en naaicursussen. Ook zijn er 

PAS-logeerkampen gerealiseerd te 

Corneliskondre en Donderskamp. 

Gezien het beperkte aantal motoren 

in het gebied, is een zelfstandige 

werkplaats niet realistisch en renda-

bel. In dit gebied is het stimuleren 

van ondernemerschap op technisch 

gebied dan ook het minst uit de ver-

gekomen. 

Werkplaats Brokopondo  

(Regio Midden) 

Mooi was de mogelijkheid die bin-

nen dit project werd aangegrepen 

voor het verrichten van trainingen. 

In Abadukondre werden mensen uit 

Boven-Suriname een vaktechnische 

training gegeven. Een meubelmaker 

uit Boven-Suriname heeft een deel 

van zijn vaardigheden doorgeven aan 

mensen uit het Marowijne gebied. In 

Batavia werd middels videobanden 

en ervaringen de kennis en vaardig-

heden door gegeven, die waren op-

gedaan in regio Oost. 

Net als op Abadukondre is er op Ba-

tavia een verstrengeling ontstaan 

met RK-bisdom activiteiten en PAS-

activiteiten. Dit heeft de ontwikke-

ling voor zelfredzaamheid belem-

merd. De focus lag niet op de onder-

nemers, maar op het realiseren van 

de doelstellingen voor RK-bisdom en 

de PAS. 

De initiator van dit project en de 

latere projectuitvoerder, Menno 

Marrenga, heeft de begeleiding van 

de werkplaatsen in het Boven Surina-

me gebied voortgezet met het Bu-

reau Buanda en de vereniging Buan-

da, waarin de kleine ondernemers 

van het gebied zich hebben gebun-

deld. Deze verzelfstandiging, in de 

vorm van een nieuwe lokale organi-

satie, versterkte de weerbaarheid en 

de duurzaamheid van de ontwikke-

ling. De PAS heeft de goederen, ma-

chines en gereedschappen overge-

dragen aan de stichting. Helaas is 

vandaag de dag deze stichting niet 

meer actief.  

De werkplaats in Paramaribo bleef 

nog enige tijd bestaan. In 1999 werd 

het volgende gemeld in het jaarver-

slag: Het totale aantal betaald gere-

pareerde motoren en machines van 

derden bedroeg 178. Voor een klein 

deel van de aangeleverde motoren 

werd wel de diagnose gesteld, maar 

Neven effecten 

Aan het einde van het project is er 

nog een vijfde lokatie toegevoegd en 

wel Brokopondo. Hier zijn een aantal 

ondernemers ondersteund in het 

opzetten van een eigen houtbewer-

kingswerkplaats. Gedurende het pro-

ject kwamen namelijk drie aanvragen 

uit het Brokopondo-gebied. Aan de 

ondernemers werden machines be-

schikbaar gesteld tegen afbetaling.  
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Neveneffecten (2) 

kon de reparatie nog niet 

(volledig) worden uitgevoerd door 

onvoldoende middelen bij de ei-

genaar. Uit regio Zuid kwamen de 

meeste motoren (27 van in totaal 

51 kettingzagen, 42 van in totaal 

61 buitenboordmotoren en 11 

van de 14 gerepareerde aggrega-

ten) 

In de periode 2001 -2006 is de 

werkplaats definitief gesloten 

voor derden. In de stad waren 

inmiddels voldoende werkplaat-

sen aanwezig, waar men de mo-

toren kon laten repareren. Toch 

spijt het Henk Essed, toenmalig 

directeur van de PAS, dat het 

bestuur van de PAS toen niet 

heeft besloten om de werkplaats 

commercieel te maken. Alles was 

aanwezig qua spullen en materia-

len, er waren deskundige mensen 

en de PAS had een goede naam. 

De werkplaats in Paramaribo had 

voor extra inkomsten kunnen 

zorgen als invulling op de fond-

sen.  Het bestuur koos er voor om 

dichtbij de doelstelling van de 

stichting te blijven, namelijk het 

verrichten van ontwikkelingswerk 

in het binnenland.  

Introductie van landbouwverwerkingsmachines 

Bij landbouw verwerkingsmachines 

moet in eerste instantie gedacht wor-

den aan cassavemolens en rijstpelmo-

lens. Beiden zijn bedoeld voor het 

schoonmaken van cassave en rijst. 

Waarom de introductie van machinale 

machines in het binnenland? Vooral 

om het werk van de vrouwen lichter te 

maken en de kans te bieden om 

‘sneller’ te werken. Hierdoor zouden 

vrouwen meer tijd hebben voor andere 

inkomensgenererende activiteiten. 

Al voor 1981 werden al machines in het 

binnenland geïntroduceerd, maar over 

het algemeen bleek beheer een pro-

bleem. Introductie van machines en 

beheer cq onderhoud van de machines 

gaan dan ook samen. 

In het derde kwartaal moesten wij he-

laas konstateren dat het beheer van de 

rijstpelmolen onzorgvuldig was ge-

weest. Ondanks duidelijke instrukties in 

dezen is de beheerder van de molen 

toch bezweken voor de druk, die door 

bepaalde door de traditie met macht en 

gezag begiftigde groeperingen, is uitge-

oefend. Een dure reparatie bleek nood-

zakelijk. Nieuwe koncept-richtlijnen 

werden ter bespreking voorgelegd aan 

de dorpsbesturen van Jaw-Jaw en Kaja-

pati. Na enige weken viel de molen van-

wege een defekt wederom uit. De kon-

klusie dat de molen die indertijd in 

bruikleen is ontvangen van het Ministe-

rie van LVV & B en die specifieke eisen 

stelt aan de rijstsoort, niet geschikt is 

voor het binnenland, dringt zich steeds 

sterker op. Het betreft hier voorts een 

voor Suriname incourant type, waarvan 

geen onderdelen beschikbaar zijn. Een 

definitieve oplossing zou gevonden 

kunnen worden in de plaatsing van een 

nieuwe molen van het type dat zijn 

bruikbaarheid voor het binnenland 

reeds ten overvloede heeft bewezen. 

(jaarverslag 1981) 

Cassave raspen 

In het jaarverslag van 1986 werd het 

volgende geschreven: Sedert een aan-

tal jaren is de PAS doende de cassave-

teelt en -verwerking aantrekkelijker te 

maken door het raspen van de cassave-

knollen te mechaniseren middels een 

intermediaire technologie. Het maakt 

de taak van de vrouwen lichter zodat er 

tijd vrijkomt voor andere bezigheden, 

het maakt ook een kommerciële benut-

ting van de cassave (gomma) mogelijk. 

Een verzoek aan de Universiteit Van 

Suriname (in 1984) om een simpele 

cassavemolen te ontwikkelen, heeft 

niet geresulteerd in iets tastbaars. De 

grote buitenlandse molens zoals die 

voorheen in de handel waren, blijken 

gekompliceerde eisen te stellen aan de 

energievoorziening. De installatie van 

een dergelijke molen te Tamarin kon 

dan ook nog niet worden voltooid. De 

konklusie mag geveld worden dat zij 

feitelijk onbruikbaar zijn voor het bin-

nenland met zijn beperkte elektrische 

kapaciteit. Bovendien dwingt een grote 

molen tot een koöperatieve exploitatie 

waarvoor de mensen niet altijd rijp zijn. 

In het verslagjaar wisten wij echter de 
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Introductie van landbouwverwerkingsmachines (2) 

hand te leggen op een model dat aan 

de gestelde eisen voldeed, groten-

deels van Surinaamse makelij 

(behoudens de motor), gemakkelijk 

in onderhoud, met een akseptabele 

verwerkingskapaciteit van circa 50 

kg. per uur en bovenal betaalbaar 

voor de kleine landbouwer (Sf. 

650,=). De eerste gegadigden waren 

enthousiast. Zonder veel moeite kon-

den wij 5 exemplaren plaatsen. He-

laas kon door een tekort aan moto-

ren, de leverancier niet verder aan de 

vraag voldoen. Wij voorzien in de 

komende jaren een toenemende 

vraag naar dit type molen (dat ook 

gebruikt kan worden voor het raspen 

van pomtayer en kokosnoot).        

Dit type cassavemolen wordt nog 

steeds geproduceerd en voldoet nog 

steeds aan de eisen van het binnen-

land. 

De PAS heeft zelf ook nog pogingen 

gedaan om een energiezuinige cassa-

verasp te ontwerpen. In 1989 was 

een prototype ontworpen waarbij 

het frame en aandrijfmechanisme 

van een fiets werd gebruikt. Deze 

cassaverasp werd vervolgens in Ne-

derland geproduceerd en verscheept 

naar Suriname. De twee proto-types 

van de PAS en één uit Nederland zijn 

naar het binnenland gebracht en 

vervolgens het toenmalige jaarver-

slag waren de gebruikers erg tevre-

den. In 1991 werden nog twee cassa-

veraspen verkocht en moest de PAS 

een aantal andere verzoeken afwij-

zen in verband met gebrek aan capa-

citeit. In 1998 werden nog enkele 

kleine cassavemolens, op basis van 

een tweedehandse elektrische mo-

tor, gebouwd. Deze zijn geleverd aan 

groepen uit Brokopondo en Boven-

Suriname. 

Na de overstromingen in 2006 zijn 

nog een aantal cassaveraspmolens 

verstrekt aan het binnenland. 

Rijstpelmolens 

Uit traditioneel bepaalde overwegin-

gen en uit een streven zich onafhan-

kelijk te maken van leveranties uit de 

stad, willen de binnenlandbewoners 

hun eigen rijstverbouw niet verloren 

laten gaan (ook al is hooglandrijst 

vanuit economisch oogpunt een zeer 

onproductief gewas). Het bewerken 

van de padie op de traditionele wijze 

(in een zogenaamde mata) vormt 

een arbeidsintensieve, tijdrovende 

en vermoeiende aangelegenheid. De 

bijprodukten van het pellen 

(zemelen en slijpmeel) kunnen wel 

gebruikt worden als veevoer. Rijst-

pelmolens zijn bedoeld om deze in-

tensieve arbeid in te perken. Zeker 

na de overstromingen in 2006 zijn 

weer verschillende rijstpelmolens in 

het binnenland afgeleverd.  

Beheer van landbouwverwerkingsmachines 

Beheer en onderhoud van rijstpel-

molens, maar ook van cassaveraspen 

blijft een probleem. Vaak blijven 

deze machines stilstaan als er een 

‘defekt’ is en gaat men weer over op 

de oude werkwijze. 

Greetje de Wolf: een beheerder van-

uit de gemeenschap zit in een lastige 

positie.  Men ziet de rijstpelmolen of 

cassaverasp als een cadeau. Het is 

immers gratis verstrekt naar aanlei-

ding van bijvoorbeeld de overstro-

ming. Dus waarom zou men gaan 

betalen voor gebruik?  

De PAS had geleerd uit het verleden 

en heeft de situatie anders aange-

pakt na de watersnood van 2006. Na 

de eerste distributie van middelen, 

bleken veel dorpen behoefte te heb-

ben aan landbouwgereedschappen 

en verwerkingsmachines. Hiervoor is 

een extra projectaanvraag ingediend 

en gehonoreerd. De gereedschappen 

en machines zijn gedistribueerd on-

der families en vrouwenorganisaties 

in verschillende gebieden. Het ging 

daarbij om landbouwgereedschap- 

sets, rijstpelmolens, cassavemolens, 

miniploegen, motorzagen en 

‘brushcutters’. 

De begeleiding van de organisaties 

voor instructie en beheer was geen 

onderdeel van dit project. In het ka-

der van de duurzaamheid en ervarin-

gen uit het verleden heeft de PAS 

toen besloten om een apart project 

te schrijven voor de begeleiding van 

d e  o n d e r n e m e r s /v r o u w e n -

organisaties op landbouwtechnisch-, 

machinetechnisch- en gebruiktech-

nisch gebied in haar werkgebied. 

 

Het project omvatte 3 onderdelen, 

namelijk: 

 Training landbouwmachine ge-

bruik en onderhoud / professionali-

sering landbouw 

 Training kasboekhouding kost-

prijsbepaling 

Landbouw voorlichting, rationalisatie 
van landbouwmethodes 

Het inzicht bij de gemeenschap was 

aanwezig dat het hier niet om een 

gift gaat maar om een aanzet tot 

economische verbetering. Er zijn 

degelijke kasboekhoudingen opgezet 

en mensen zijn getraind in het on-

derhoud en het bedienen van de 
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Beheer Landbouwmachines (2) 

machines. In alle gevallen zijn de loca-

ties voor de machines gelokaliseerd 

op een veilige plek met het oog op 

eventuele hoge waterstanden.  De 

volgende gemeenschappen zijn in het 

kader van dit programma getraind: 

Gengeston, Jaw Jaw, Gujaba, Kamba-

loea, Dan Gogo 2 en Ston Huku eo.  Bij 

controle is gebleken dat de vrouwen 

inderdaad in de praktijk oefenen. De 

meeste organisaties hebben de beno-

digde materialen zoals een kasbon-

boek, een kwitantieboek en een geld-

trommel aangekocht. Ook zijn er trai-

ningen gegeven in rationele plantme-

thodes en plantbed aanlegging. Op 

bescheiden schaal wordt hier nu mee 

geëxperimenteerd door de vrouwen. 

Door deze geïntegreerde aanpak wil 

de PAS laten zien dat een machine 

niet op zich staat, maar dat het een 

onderdeel is van de landbouwproduc-

tie en ondernemerschap. Het beheer 

en onderhoud van de rijstpelmolen 

wordt echter toch nog vaak aan man-

nen uitbesteed. Vrouwen hebben 

moeite om dit zelf te doen. 

 

Zonne-energie in het binnenland 

Tussen 1987 en 1997 heeft de PAS 

zich ook begeven op het gebied van 

zonne-energie als alternatieve elektri-

citeitsvoorziening. Na de verwoestin-

gen van de binnenlandse oorlog was 

de elektriciteitsvoorziening zeer be-

perkt in het binnenland. Hierdoor was 

de communicatie tussen de PAS 

en binnenlandse dorpen, welke van 

elektriciteit afhankelijks was, in ijl 

tempo verslechterd. 

Het project ‘Zonne-energie bin-

nnenland’ beoogde zonne-energie 

systemen, lichtarmaturen en als nodig 

een radiozender te plaatsen op ver-

schillende locaties in het binnenland, 

die door hun wijdverspreide ligging 

niet in aanmerking komen voor staats-

elektriciteit en waardoor communica-

tie met de PAS moeilijk te realiseren 

was. Deze communicatie was immers 

essentieel voor een goed verloop van 

de vele projecten (o.a. onderwijs, me-

dische voorziening, zelfhulpsti

mulering) die de PAS coördineerde. 

Vandaag de dag wordt er vooral via 

mobiele telefonie gecommuniceerd. 

De zonne-cellen zouden genoeg ener-

gie leveren om de verlichting van een 

woning te realiseren en meer dan ge-

noeg voor het gebruik van een radio-

zender. In totaal zijn 57 zonne-energie 

systemen geplaatst, bestaande uit een 

zonnecel, een autobatterij en acces-

soires. 

Het toezicht op het onderhoud van 

de batterijen bleek moeilijk. De ver-

antwoordelijkheid hiervoor lag bij de 

plaatselijke beheerders en deze gin-

gen niet altijd correct om met de hun 

ter beschikking gestelde goederen. 

Het kwam voor dat een batterij van 

het systeem werd ontkoppeld en ge-

bruikt voor andere doeleinden. Mede 

hierdoor werden de verbindingen met 

Kalebaskreek en Tapoeripa herhaalde-

lijk gestoord. 

In het verslagjaar 1993 werd de PAS 

geconfronteerd met diverse dief

stallen waarbij ook de zonnepanelen 

niet werden ontzien. Zo werden pane-

len ontvreemd te Pamboko en Jaw 

Jaw aan de Boven-Suriname rivier. 

Deze werden later aangetroffen op 

een ander dorp waar men beweert 

dat zij aangekocht zijn. 

In 1997, 10 jaar nadat de PAS begon 

met zonne-energie, werd er een eva-

luatiestudie verricht door het bureau 

Buanda. Op basis van het uitgebrachte 

rapport met haar nuchtere conclusies 

werd besloten dat de PAS zich terug-

trok uit deze technologie. Vandaag de 

dag zijn er in de dorpen wel diverse 

bewoners met kleine zonnecel-

systemen voor verlichting van een 

woning. Ook de Medische Zending 

maakt gebruikt van zonne-energie als 

back-up voor haar radiosysteem en 

koelkasten. De PAS heeft zich echter 

niet meer op het gebied van zonne-

energie begeven. 

Hieronder (verkort) de feiten zoals 

benoemd door Buanda in 1997: 

1. Zonne-energie is slecht voor de 

ontwikkeling 

Zonne-energie levert niet genoeg 

stroom voor naaimachnes, schaafma-

chines en rijstpelmolens. Hierdoor 

levert het geen bijdrage aan mogelijke 

verbetering van werkgelegenheid. 

 

2. Zonne-energie is 2x duurder dan 

dieselenergie 

Installatiekosten voor Ligorio waren 

NF.200.000,-. De installatiekosten 

voor dieselenergie voor twee dorpen 

samen waren NF. 75.000,-. Voor het 

verschil kon ongeveer 3000 liter diesel 

worden gekocht en vervoerd naar het 

verst gelegen dorp. 
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Zonne-energie (2) 

3. Zonne-energie is niet duurzaam 

De theoretische levensduur van een 

zonnepaneel is 20 jaar. De theoreti-

sche levensduur van een accu is vijf 

jaar. De theoretische levensduur van 

een diesel generator is 10 jaar. Van 

de oudste zonnepanelen (8 jaar) is 

geen één meer in gebruik; de serie 

wordt ook niet meer geproduceerd. 

Accu’s worden elk jaar vervangen, 

omdat ze gedurende de dag niet 

volledig worden opgeladen en dus 

eerder kapot gaan. Vrijwel alle die-

selgeneratoren in het binnenland zijn 

ouder dan 10 jaar. 

4. Zonne-energie is niet onder-

houdsvrij 

Er zijn vaak kapotte onderdelen, die 

dan weer speciaal in de stad besteld 

moeten worden. Reparatie is daar-

door duur en duurt lang. 

 

5. Zonne-energie is niet milieuvrien-

delijk 

Er worden per dorp tientallen accu’s 

per jaar weggegooid. 

 

6. Zonne-energie is nuttig voor be-

paalde niches 

Voor radioposten, voor koeling van 

vaccins, noodverlichting in poliklinie-

ken en voor toeristenkampen. Voor 

het aandrijven van machines voor 

lokale werkgelegenheid is het onge-

schikt. 

Verlengde Keizerstraat  

PO box 2075 

Paramaribo, Suriname 

Telefoon:  +597 47 29 95 

   +597 42 48 58 

Fax:            +597 47 69 31 

E-mail:        pas@cq-link.sr 

Pater Ahlbrinck stichting 
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Colofon 
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Conclusie 

Technologische ontwikkeling bren-

gen naar het binnenland is een uitda-

ging. De condities in het binnenland 

zijn van een totaal andere orde dan 

in de stad. Belangrijkste verschil is de 

beperkte hoeveelheid elektriciteit 

die aanwezig is. Veel dorpen zijn qua 

elektriciteit aangewezen op een ge-

nerator die op diesel werkt. Deze 

wordt vaak alleen in de avonduren 

aangezet voor verlichting. Behalve 

elektriciteit vormt beheer ook een 

probleem. Zeker als cassaveraspen 

en/of rijstpelmolens gratis verstrekt 

worden, zien dorpsgenoten niet het 

nut en de noodzaak in om te betalen 

voor gebruik. Onderhoudskosten 

worden niet meegerekend. Daarom 

staan veel apparaten stil als er een 

defect is. 

Ten tweede is de verwerking van 

cassave en rijst een typische vrou-

wenactiviteit. Het beheer en onder-

houd van een machine is een typi-

sche mannentaak. Echter zijn er in de 

dorpen vaak meer vrouwen dan 

mannen aanwezig. De mannen trek-

ken weg in verband met werkgele-

genheid. De samenwerking tussen de 

mannen en vrouwen kan dus tot 

problemen leiden, zeker als de man-

nelijke beheerder uit het dorp ver-

trekt tijdens periode van verwerking. 

De PAS stimuleert vrouwen om zelf 

het beheer te voeren, maar dit gaat 

moeizaam. 

 

 

Geconcludeerd moet worden dat er 

tot op heden weinig technologische 

vernieuwing naar het binnenland 

wordt gebracht of onderzoek wordt 

gedaan naar mogelijkheden. Ook de 

PAS heeft zich hierop teruggetrok-

ken, toen bleek dat zonne-energie 

geen goede alternatieve elektrici-

teitsvoorziening was. . 


