
Veel binnenlandse bewoners en 

organisaties nemen geen eigen initi-

atief. Men start een project als een 

NGO komt, die hen daarbij onder-

steunt of geld beschikbaar stelt. 

Men neemt geen eigen initiatief en 

laat zich leiden in haar besluiten en 

activiteiten door één of twee leiders 

in het dorp. Deze situatie kan op 

drie manieren worden geïnterpre-

teerd. 

Schuld NGO’s 

De eerste manier is, zoals aangege-

ven in de leaflet over de cultuur van 

het binnenland, dat NGO’s hen af-

hankelijk heeft gemaakt. NGO’s zijn 

financiële donoren en uitvoerders 

van hun wensen. De NGO’s hebben 

altijd alles gedaan, dus waarom zelf 

zaken oppakken?  

Zelfvertrouwen 

De tweede invalshoek is dat men 

mag veronderstellen dat mensen 

weinig kennis en vaarigheden heb-

ben om een project te starten. 

Greetje de Wolf herkent dat aan de 

passieve stoïcijnse houding en uiter-

lijk. Men ziet geen nieuwe mogelijk-

heden en blijft vasthouden aan dat 

wat bekend is. Contacten met de 

wereld buiten het dorp zijn beperkt 

en de kennis van de Nederlandse 

taal ook.  

Spiritualiteit bij Marrons 

Als derde invalshoek spelen de 

‘geesten’/winti’s nog steeds een 

belangrijke rol in het dagelijks leven 

van de mensen. Men laat zich door 

hen leiden. Nieuwe ontwikkelingen 

of activiteiten kunnen als bedreiging 

worden gezien voor de bestaande 

structuren en posities van mensen. 

Vaak krijgen mensen dan een ‘winti’ 

of worden binnen de eigen gemeen-

schap tegengewerkt. 

Probleem 1: Gebrek aan Initiatief 

Voor de Binnenlandse Oorlog was de PAS zich bewust van het feit dat men moest investeren in het versterken 

van lokale mensen qua kennis en vaardigheden, zodat men zelf hun ontwikkeling ter hand kon nemen. Dit werd 

echter altijd gedaan binnen een inhoudelijk project.  

Na de Binnenlandse oorlog kwam het thema capaciteitsversterking in het meerjarenprogramma te staan. De 

PAS heeft vooral aandacht besteed aan het opzetten en geven van gemeenschapsontwikkelingscursussen en het 

project Dorpsverhaal. Hoogtepunt was de regionale conferentie ten behoeve van het Meerjarenprogramma 

2004-2007. Tijdens deze conferentie gaven de gemeenschappen zelf aan op welke gebieden zij ontwikkeling 

wilden en waar ondersteuning van de PAS gewenst was.  

Echter nog niet elke gemeenschap is in staat om zelf haar ontwikkelingsproces te sturen. De PAS heeft voor 

haarzelf een simpele indeling gemaakt, die ook in deze leaflet behaneld zal worden.  
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François  de Laat vertelt dat bewo-

ners vaak worden overschat of on-

derschat in hun skills. Binnenlandbe-

woners,vooral Inheemse,  worden 

overschat omdat men vaak wel vrij 

goed Nederlands spreekt, maar 

geen ervaring heeft het plannen en 

organiseren van projecten op Wes-

terse wijze.  

Uiteraard zijn ze in staat om zichzelf 

te organiseren en activiteiten te 

plannen. Denk daarbij aan de 

‘moshiro’, rituele feesten of voet-

baltoernooi.  

Donoren verwachten alleen een 

zakelijke aanpak. De gemeenschap 

krijgt te maken met deadlines, rap-

portages, verantwoording en 

‘rationele’ aanpak. Binnen de In-

heemsen en Marron cultuur worden 

zaken vaak gewoon geregeld zonder 

planning, bonnetjes of rationele 

benadering. Relaties zijn belangrijk 

en de inzet vindt op basis daarvan 

plaats.  

Omdat gemeenschappen ook ande-

re activiteiten organiseren, wordt-

gedacht dat ze andere projecten 

kunnen leiden en organiseren. Soms 

kan het, maar niet altijd. 

Onderschatting vindt ook plaats. 

NGO’s en donoren willen snel wer-

ken en resultaten boeken. Binnen 

de Marron cultuur, maar ook In-

heemse cultuur, worden zaken 

eerst uitgebreid besproken en geë-

valueerd, voordat men een stand-

punt inneemt. Vaak willen NGO’s 

dat men snel een mening of zijn 

medewerking geeft. Omdat dit niet 

gelijk komt, onderschat men de 

capaciteiten van een gemeenschap. 

Probleem 2: Onder of Overschatting 

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Probleem 3: Beperkt kader  

Het opzetten van organisaties is ge-
makkelijk, maar of ze daarna goed 
functioneren is niet vanzelfsprekend. 
Greetje de Wolf: Het kader in het 
binnenland is heel erg smal. Er zijn 
maar weinig mensen die geschoold 
zijn. Velen kunnen niet (of niet goed) 
lezen en schrijven. Ze zijn hun dorpen 
niet vaak uitgeweest. Veel zelforga-
nisaties of CBO’s worden getrokken 
door 1 of 2 mensen, die de rest mee-
nemen. Als die mensen wegvallen 
zakt die hele organisatie In elkaar. 
Dan is het afwachten totdat er weer 
nieuwe mensen opstaan.  

De meeste zelforganisaties en lokale 
organisaties worden geleid door een 
leerkracht of geschoolde onderne-
mer/arbeidskracht. Het is ook vaak 

moeilijk om een goede voorzitter te 
vinden. Deels omdat men bang is 
voor zijn/haar positie (bang om te 
falen) en ook het praten met buiten-
staanders is een drempel. Degene 
die wel als voorzitter kunnen en wil-
len werken, raken soms gefrustreerd 
doordat ze niet worden begrepen 
door hun dorpsgenoten. Of men ziet 
uiteindelijk betere kansen buiten het 
dorp en vertrekt omdat men elders 
werk heeft gevonden. 

Bij de landbouwgroep op Donders-

kamp is dit goed opgelost. Francois 

de Laat: De voorzitter is gevraagd om 

gelijk iemand te laten meelopen 

(soort assistent), zodat als hij weg-

valt, degene het kan overnemen. 

Toen de voorzitter inderdaad zijn 

funcie neerlegde, werd zijn functie 

door de ‘assistent’ overgenomen.  

Het aangaan van contacten met de 

buitenwereld en vooral de eigen 

wensen en behoeften kenbaar ma-

ken is lastig in veel dorpen. Het zelf 

naar iemand stappen met een vraag 

of een probleem wordt niet gedaan. 

De afstand tussen de gemeenschap 

en de overheidsinstanties en andere 

organisaties is vaak groot. Veel 

wordt gecommuniceerd via een pu-

bliek persoon uit het dorp of gebied, 

zoals een parlementariër of via de 

VIDS als het om een Inheems dorp 

gaat. 

Kracht van uitwisselingen 

Goed voorbeeld doet volgen. Zeker 

bij de bewoners van het binnenland. 

Als zij andere groepen op een be-

paalde manier succesvol zien wer-

ken, dan zullen ze proberen om ook 

op die manier te werken.  

Daarom werken uitwisselingen vaak 

beter, dan trainingen die de deelne-

mers vertellen hoe ze moeten wer-

ken. Zien doet geloven is eigenlijk 

het motto.  

Uitwisselingen zijn door de grote 

afstanden vaak erg duur, daarom 

worden ze zelden uitgevoerd.  

De PAS heeft geleerd uit het verle-

den dat deze uitwisselingen vaak 

zeer succesvol zijn. Zo zijn een aantal 

bestuursleden van Cottica Uman* in 

2001, samen met o.a. vertegenwoor-

digers van de vrouwenorganisaties 

van Benati-mofo, Da Abadukondre 

en Moengo, naar twee vrouwenorga-

nisaties in Commewijne, Stichting 

Agrarische Vrouwen (SAV) en de Pro-

gressieve Vrouwen Unie (PVU), ge-

weest. Naast veel informatie over 

groenten- en kippenteelt werd over 

fondswerving en de juridische aspec-

ten van een vereniging gesproken. 

Eind 2006 heeft een uitwisseling 

plaatsgevonden tussen de kapiteins 

van het Cottica-gebied met die van 

Galibi. Ook zijn ‘crafters’ uit regio 

Oost naar Galibi en het buitenland 

gegaan.  

Geert-Jan Koning geeft aan dat uit-

wisseling met naburige dorpen soms 

moeilijk kan zijn. Tussen dorpen zijn 

vaak ruzies geweest of hebben zaken 

gespeeld. Men kan ogenschijnlijk 

vriendelijk met elkaar omgaan, maar 

dat wil niet zeggen dat men elkaar 

vertrouwt. Uitwisselingen met orga-

nisaties en dorpen buiten het leefge-

bied zijn beter. 

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Capaciteitenniveau 

In 2007 heeft de PAS een opzet gemaakt 

voor de wijze waarop groepen het best 

begeleid kunnen worden afhankelijk van 

hun organisatiegraad. Er kunnen daarbij 

vier niveaus worden onderscheiden. 

Niveau 1: Inactieve groep 

Bepaalde groepen zijn opgericht vanwe-

ge een probleem dat men heeft ervaren. 

Zodra het probleem is opgeheven, heeft 

de groep eigenlijk geen bestaansrecht 

meer. Men weet niet welke andere acti-

viteiten zij kunnen uitvoeren. Het heeft 

geen zin om hieraan te trekken. Als er 

weer een probleem is of men heeft een 

concrete vraag, dan zal de groep zich 

weer organiseren en kan men als NGO 

begeleiding bieden. 

In deze categorie vallen ook gemeen-

schappen en organisaties die leven van 

project tot project, welke worden aange-

boden door een NGO. Men onderneemt 

geen of weinig actie om zelf hun leefsitu-

atie verder te verbeteren. Men laat zich 

leiden door het aanbod van een NGO. 

Niveau 2: Lage organisatiegraad 

Deze groepen hebben de wil, maar staan 

aan het begin van hun ontwikkeling en 

activiteiten. Op dit niveau is het belang-

rijk om concrete begeleiding en onder-

steuning te bieden. Maar eerst dient 

duidelijk te worden wat men concreet 

wil bereiken en tot in hoeverre men zich 

wil organiseren. Wil men zich tijdelijk 

organiseren om iets te realiseren of wil 

men zich meerdere jaren inzetten voor 

een bepaald doel? Vaak worden aan de-

ze groepen ook trainingen aangeboden 

als vergadertechnieken, projectmanage-

ment en communicatieve vaardigheden. 

Op die manier leren zij meer van de Wes-

terse en donorcultuur. In deze fase 

neemt de PAS nog veel werk uit handen 

van de mensen, maar laat hen wel mee-

denken, meekijken en meelezen. Daar 

waar het kan, nemen zijzelf deeltaken op 

zich. 

Niveau 3. Matige organisatie 

Men heeft al enkele projecten gedaan en 

mede uitgevoerd. Er is een vorm van 

samenwerking ontstaan. Men organi-

seert losse en kleine projecten. Deze 

groepen hebben vooral behoefte aan 

ondersteuning op afstand, waar ze voor 

raad en advies terecht kunnen en die 

hen concreet ondersteunt bij taken die 

ze nog niet goed beheersen zoals financi-

ën en rapportage. 

Niveau 4. Goede organisatie 

Deze groepen weten zelf hun zaken te 

organiseren, maar zoeken nog onder-

steuning als men op zoek is naar dono-

ren of hun belang naar voren wil bren-

gen. Deze groepen zijn zover om zelf te 

gaan netwerken, donoren binnen te ha-

len en nemen deel aan conferenties en 

vergaderingen. De begeleiding is vooral 

gericht op advisering en ondersteuning 

bij verdere planning en monitoring van 

een project. Financiën zoeken ze zelf, 

maar kleine prikkels zijn prettig om hen 

sneller op weg te helpen. Op dit niveau 

fungeert de PAS veel meer als partneror-

ganisator en soms zelfs als uitvoerder 

van de lokale organisatie. 

Gemeenschapontwikkelingscursus en Dorpsverhaal algemeen 

In 1986 is de PAS gestart met cursussen 

gemeenschapsontwikkeling. Vanaf 1995 

zijn deze cursussen grootschalig ingezet.  

Kapiteins en basja’s van verschillende 

dorpen uit één gebied werden uitgeno-

digd. Men verbleef een paar dagen met 

elkaar op een centrale locatie. Tijdens 

die dagen werd begonnen met het ont-

wikkelingsverhaal van de binnenlandse 

gemeenschap vanaf de koloniale tijd, zie 

leaflet cultuur van het binnenland. Naar 

aanleiding hiervan werd gediscussieerd 

over de punten die er nu leven in de ge-

meenschappen. Het was de eerste keer 

dat de dorpen met elkaar hun ervaringen 

uitwisselden. Tijdens de cursus werd ook 

meer verteld over de ontwikkelingen op 

het gebied van landbouw, veeteelt en 

visserij en met behulp van films en dia’s 

inzichtelijk gemaakt. In een tweede cur-

sus werd ingegaan op projectmanage-

ment en bestuursvaardighden. Ook de 

rol van de vrouw in het ontwikkelings-

processen werd besproken. 

Met de gemeenschapsontwikkelingscur-

sus werd voor het eerst niet over concre-

te projecten gesproken met de gemeen-

schap, maar over ontwikkeling in het 

algemeen en de betekenis ervan voor de 

lokale gemeenschap. 

Dorpsverhaal  

De opzet van het dorpsverhaal-project is 

gebaseerd op de ‘Sustainable Livelihood 

Approach’ methode. De aanleiding voor 

het dorpsverhaal was tweeledig. Aan de 

ene kant wilde de PAS dat de dorpen zelf 

met hun vragen kwamen voor ontwikke-

ling en hun eigen prioriteiten stelden. 

Aan de andere kant constateerde Helmut 

Chezius, oud-beleidsmedewerker, dat er 

geen echte lijn in de methodiek van wer-

ken zat. Door de inzet van het dorpsver-

haal als methodiek hoopte hij tot een 

meer éénduidige manier van werken te 

komen.  

Van te voren is een opzet gemaakt van 

de procedurestappen die moesten wor-

den doorlopen om te komen tot een 

dorpsverhaal. Daarbij hoorde ook het 

instellen van een coördinatiegroep be-

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Vervolg gemeenschapsontwikkelingscursus en dorpsverhaal algemeen 

staande uit diverse vertegenwoordi-

gers uit de gemeenschap. Deze zou-

den de taak op zich nemen om infor-

matie in te zamelen en uiteindelijk 

het dorpsverhaal te gaan schrijven. E 

veronderstelling was, dat deze groep 

uiteindelijk als een soort staf voor 

het traditioneel gezag zou kunnen 

blijven werken. 

In de vier regio’s werd in juli 2001 

gestart met het traject voor het ma-

ken van het `dorpsverhaal’. In work-

shops werden de volgende vragen 

behandeld: Hoe wil je dat het dorp 

er over een jaar uitziet? Wat zijn de 

fysieke, sociale en materiële rijkdom-

men van het dorp? Andere vragen 

waren:  wat is onze kennis, wat wil-

len we bereiken, hoe komen we daar 

en wat ontberen we om het te reali-

seren?  

In ieder dorp had het dorpshoofd 

een coördinatiegroep aangewezen. 

Een belangrijk aandachtspunt was de 

representativiteit van deze coördina-

tiegroepen. Deze coördinatiegroep 

hield ook een enquête onder de 

mensen die op dat moment niet aan-

wezig waren. Verder werd er een 

dorpskaart gemaakt en demografi-

sche gegevens verzameld. De gepro-

duceerde data konden de dorpsbe-

sturen gebruiken bij contacten met 

organisaties en de overheid.  

De PAS heeft de data gebruikt voor 

de formulering van het nieuwe 

meerjarenprogramma. Ook is het 

gebruikt voor het doen van nieuwe 

financieringsaanvragen.  

Het dorpsverhaal dat men maakte 

moest voor minimaal 1 jaar activitei-

ten bevatten, die men wilde uitvoe-

ren. Het dorp bepaalde echter wat 

het was en ook met wie ze het wil-

den uitvoeren. Centraal bleef het 

initiatief van (groepen in) de ge-

meenschap zelf. 

Met de geproduceerde globale plan-

ning van activiteiten per gemeen-

schap konden vanuit het dorpsbe-

stuur initiatieven worden onderno-

men om ze te realiseren. Enkele acti-

viteiten werden vanuit de PAS uitge-

voerd. Voor andere projecten zijn 

contacten gelegd met donoren zoals 

het BMPII en het CDFS. De rol van de 

PAS was begeleiding, helpen organi-

seren, trainingen en ondersteuning 

zoals verwerken van gegevens alsook 

adviseren bij het opstellen van pro-

jectaanvragen. De PAS bleef dus be-

schikbaar ter stimulering of had een 

facilitaire of adviserende rol.  

Naar aanleiding van het project zijn 

zo’n 10 dorpsverhalen van dorpen 

uit voornamelijk regio  West en Zuid 

geschreven. In regio Oost koos de 

regiocoördinator voor een andere 

weg en in regio Midden was er min-

der belangstelling voor het project 

dorpsverhaal. Enkele dorpen hebben 

uiteindelijk niet veel gedaan met de 

plannen uit het dorpsverhaal, ande-

ren hebben het wel degelijk gebruikt 

om hun prioriteiten te bepalen en 

werken nog steeds actief aan hun 

ontwikkeling. 

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Regio West en capaciteitsversterking 

De gemeenschapsontwikkelingscursus 

was voor de verschillende dorpen uit 

deze regio de eerste keer dat ze erva-

ringen uitwisselden. Bij de start van het 

dorpsverhaal in 2001 bleek duidelijk 

dat de gemeenschapscursus van 1996 – 

1998 een goede basis had gelegd. Men 

was al bekend met ontwikkeling den-

ken en verschillende ontwikkelings-

vraagstukken waren in kaart gebracht. 

Deze konden goed gebruikt worden bij 

de totstandkoming van het dorpsver-

haal. In de concept dorpsverhalen wer-

den per gemeenschap de vraagstukken 

uitgewerkt naar mogelijke oplossingen. 

In de gemeenschappen Witagron, Don-

derskamp, Corneliskondre en Kalebas-

kreek vond in 2002 de afsluiting plaats 

van de eerste fase van het dorpsver-

haal. Naast een dorpsprofiel was er 

door Donderskamp ook een seizoens-

kalender gemaakt. Bij een uitwisse-

lingsbezoek tussen deze groepen werd 

kennis en ervaring gedeeld. Vooral de 

seizoenskaart van Donderskamp lever-

de bewondering op van de andere dor-

pen. De dorpsverhalen zijn na verwer-

king bij de PAS ter correctie naar de 

dorpen gestuurd. Alleen Donderskamp 

en Witagron hebben hierop respons 

gegeven, de andere gemeenschappen 

hadden geen aanvullingen op het con-

cept-exemplaar. 

In diezelfde periode werd op 17 maart 

2001 de intentieverklaring voor de mul-

tipurpose cooperatieve vereniging 

Orwa Owin Ne’i (O.O.N.) door de kapi-

teins van de vier Inheemse en twee 

Marron gemeenschappen in het 

stroomgebied van de Coppename-, 

Wayambo- en Nickerie-rivier getekend. 

De betrokken gemeenschappen zijn: 

Tapuripa, Donderkamp, Corneliskond-

re, Kalebaskreek, Witagron en Kaai-

manston. Orwa Owin Ne’i betekent 

`drie culturen één’, doelend op de drie 

volken, die in het gebied wonen: Caraï-

ben, Arowakken en Kwinti’s. Deze sa-

menwerking van dorpsbesturen kwam 

voort uit de door de PAS begeleide 

vredesbijeenkomst in 1989 in Witagron 

en de gemeenschapscursus van 1996-

1998. Deze samenwerkende dorpsbe-

sturen vormen een regionaal bestuur, 

dat in 2001 nog drie keer heeft verga-

derd. Ook is men op kennismakingsbe-

zoek geweest bij de minister van Regio-

nale Ontwikkeling. De initiatieven wor-

den geheel aan O.O.N. overgelaten, 

opdat zij zelf hun weg kunnen bepalen. 

De PAS faciliteert en geeft technische 

ondersteuning waar gevraagd. 

Orwa Owin Ne’i wil de positie van deze 

gemeenschappen verbeteren door het 

initiëren en uitvoeren van ontwikke-

lingsprojecten met overheid en hulpor-

ganisaties. De natuurlijke hulpbronnen 

van de leefgemeenschappen wil zij 

duurzaam en beter beheren en de ver-

bondenheid tussen mens & natuurlijke 

omgeving wordt hoog geacht.  

In de afgelopen jaren zijn een aantal 

zaken vastgelegd, waaronder de hou-

ding t.a.v. goudzoekers. Toen later in 

het gebied goudzoekers kwamen, heeft 

Kalebaskreek ze eruit gezet. Men heeft 

toen verwezen naar de gemaakte af-

spraken. Achteraf bleek dat via Wita-

gron de mensen waren gekomen, niet 

via het bestuur maar via een 

persoon in het dorp. Toch 

hebben deze afspraken ertoe 

bijgedragen dat het bestuur 

van Kalebaskreek zich ge-

machtigd voelde om tegen 

deze goudzoekers op te tre-

den en is er geen conflict tus-

sen gemeenschappen ont-

staan.  

Binnen O.O.N is ook regelmatig gespro-

ken over de ontwikkeling van toerisme 

naar het gebied en het opzetten van 

een regionale vervoersmaatschappij, 

zodat men niet meer afhankelijk is van 

de SMS-boot die één keer per maand 

vaart.  

Vandaag de dag worden er geen over-

leggen meer gehouden.  De activiteiten 

van de OON verlopen moeizaam om 

twee redenen. Enerzijds zijn de reisaf-

standen tussen de betrokken gemeen-

schappen groot. Tapuripa ligt op 8 uur 

varen van Kalebaskreek. Er zijn geen 

wegen en de gemeenschappen zijn te 

klein in omvang om voor een regulier 

taxiboot of dagelijkse overheidsboot in 

aanmerking te komen. Anderzijds is 

ook hier het kader beperkt. Donders-

kamp is voorzitter van OON, maar de 

toenmalige voorzitter van het dorpsbe-

stuur is niet meer herkozen. De andere 

gemeenschappen wachten op een initi-

atief van de nieuwe voorzitter van Don-

derskamp om weer bij elkaar te komen. 

De vice-voorzitter wil ook niet voorbij-

gaan aan de ‘voorzitter Donderskamp’, 

dus men wacht af. Door de grote af-

standen en beperkte kader blijft men 

sterk afhankelijk van de ondersteuning 

van de PAS, terwijl die voor dit soort 

begeleidingsprojecten niet tot nauwe-

lijks financiering kan vinden. 

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Regio Oost en capaciteitsversterking 

In regio oost had de regiocoördinator 

een andere strategie. Hij wilde inspe-

len op bestaande processen in de 

gemeenschap en van daaruit verder 

werken. Hij gebruikte de middelen 

van de ontwikkelingscursus en 

dorpsverhaal om op zijn eigen ma-

nier de doelen te bereiken. 

In twee sessies werd de gemeen-

schapsontwikkelingscursus gegeven 

aan het traditioneel gezag van het 

Cottica-gebied. Sommige kapiteins of 

basia’s werden vergezeld door een 

dorpsgenoot. Twee dagen lang werd 

informatie gegeven en gediscussi-

eerd over de ontwikkeling van de ge

meenschappen en de (mogelijke) rol 

van het traditioneel gezag hierbij. De 

reacties van de dorpsbesturen waren 

positief en in enkele dorpen zijn ge-

sprekken op gang gekomen tussen 

dorpsbestuur en de meer geschoolde 

dorpelingen om in meer onderlinge 

samenwerking activiteiten op te zet-

ten. Ook tussen dorpen onderling 

zijn uitwisselingen gestart, dorpen 

hebben elkaar bezocht en samen 

vergaderd.  

De groep dorpsbestuurders van de 

Cottica hebben na de training zelf-

standig activiteiten richting lokale 

overheid en minister van Regionale 

Ontwikkeling ondernomen. Ze heb-

ben als groep gesprekken gehad met 

de minister en hun problemen / 

wensen voorgelegd.  

Daarna zijn de kapiteins en basjas 

bezocht door de regiocoördinator 

tijdens veldbezoeken in het gebied 

en heeft er nog een derde ontmoe-

ting plaatsgevonden. Er is toen ge-

sproken over goed leiderschap, wet-

geving rond grondenrechten, belang 

van dorpsadministratie en belang 

van organisatie voor eigen ontwikke-

ling. Verder zijn aan de orde geko-

men projectfinanciering en voorlich-

ting over beschikbare fondsen zoals 

Fonds Ontwikkeling Binnenland, 

NGO-fonds, de fondsen van de Ne-

derlandse Ambassade en Unicef. 

Voorwaarden en type activiteiten 

per fonds werden behandeld. Het 

duurzaam beheer van de gemeen-

schapsbossen was een belangrijk 

onderwerp in deze training. Na een 

inleiding is uitgebreid gediscussieerd 

over de ondervonden problemen bij 

de (aanleg van) kostgronden en de 

mogelijke verbeteringen bij dit type 

landbouwactiviteiten. Bij het onder-

werp projectfinanciering kwam bij de 

groep het inzicht dat individuele ka-

piteins naar de overheid toe een 

zwakke positie in nemen. Besloten 

werd tot een maandelijks overleg 

van kapiteins, waarbij deze bestuur-

ders vergaderen over voor de ge-

meenschappen belangrijke kwesties. 

De vereniging kreeg de naam Kow 

Taki Makandi (Laten we samen pra-

ten). 

In 2001 werd in samenwerking met 

Kow Taki Makandi drie workshops 

over grondenrechten gehouden, 

waarbij het vraagstuk niet puur juri-

disch maar vanuit een ontwikkelings-

gericht perspectief werd bekeken. 

Naast de verstrekking van technische 

en economische informatie door 

respectievelijk medewerkers van de 

Stichting Bosbeheer en Bostoezicht 

(SBB) en andere deskundigen kwam 

met name de ervaring van andere 

gebieden en organisaties ter sprake. 

De bijdrage van de Vereniging van 

Inheemse Dorpshoofden in Suriname 

(VIDS) was belangrijk. Leden van de 

VIDS hebben al meer ervaring en zijn 

verder gevorderd met voorberei-

dingswerkzaamheden voor de de-

marcatie van de grondenrechten. In 

de jaren daarna heeft de PAS ook 

ondersteuning geboden aan de orga-

nisatie Kow Taki Makandi. De in-

breng van de PAS was vooral financi-

eel en logistiek, waardoor de kapi-

teins bij elkaar konden komen. 

In 2008 was er aandacht voor de 

versterking van de regionale kapi-

teinsorganisatie Kow Taki Makandi. 

De kapiteinsorganisatie bestaat uit 

37 vertegenwoordigers uit 19 dorpen 

aan de Cottica. Kapitien Pané, voor-

zitter van de Vereniging van Inheem-

se Dorpshoofden, heeft een presen-

tatie gehouden over het ontstaan 

van de VIDS, de organisatiestructuur, 

de ontwikkelingen en de huidige 

activiteiten. De aanwezigen kregen 

veel tips mee en konden vragen stel-

len over het opzetten van een soort-

gelijk bureau. Discipline en het ne-

men van verantwoordelijkheid door 

de leidinggevenden werd benadrukt. 

Ook het betalen van contributie 

kwam aan de orde. De aanwezigen 

gaven aan wel contributie te willen 

betalen. Inmiddels zijn de statuten 

geschreven en goedgekeurd. Hier-

mee heeft het bestuur mandaat ge-

kregen van het gebied. Ook is het 

contributiesysteem gelanceerd waar-

bij alle basja's (SRD 5) en kapiteins 

(SRD 10) maandelijks hun bijdrage 

betalen. Aangezien de dignitarissen 

hun bezoldiging via de bank ontvan-

gen wordt er aan gewerkt om een 

rekening te openen zodat de contri-

butie automatisch geïnd kan worden. 

Op papier is dit systeem perfect, 

maar in de praktijk verloopt het 

moeizamer. Voor het beheren van 

het contributiesysteem moet er een 

administratie worden bijgehouden. 

Veel mensen hebben echter die ken-

nis en vaardigheden niet. Wel be-
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noemt de vereniging elke keer als men 

ergens is, dat er een contributie nodig 

is, omdat ze dan zelfstandig hun activi-

teiten kunnen uitvoeren. Het bestuur 

wil zichzelf ook eerst bewijzen en dan 

geld vragen, zodat mensen weten dat 

het zinvol is. 

In het begin was de begeleiding vanuit 

de PAS intensief. Er was een goed con-

tact tussen Sonny Waterberg en het 

bestuur van Kow Taki Makandi. Met 

het vertrek van Sonny Waterberg en 

de komst van Greetje de Wolf was het 

afwachten hoe het verder zou gaan. 

Maar het gaat goed. Men is nu inhou-

delijk zelfstandig; men brengt haar 

eigen punten in bij vergaderingen en 

vanuit de PAS worden hooguit aanvul-

lingen gegeven. Men vergadert zelf-

standig en neemt ook besluiten. Ver-

der is men goed in het nemen van 

initiatieven en gaat gesprekken aan. 

Men is gegroeid in het samenkomen, 

komen tot plannen en overleggen. 

Men is nog wel afhankelijk van de PAS 

voor financiën en logistieke onder-

steuning om de vergaderingen te or-

ganiseren. Om hen ook financieel zelf-

standig te maken is Greetje de Wolf 

het proces met hen ingegaan om geld 

te zoeken. Ze heeft inzicht gegeven 

wat de PAS moet doen om financie-

ring te vinden voor hen. Ze heeft af-

stand genomen van het bestuur door 

minder vaak de vergaderingen te be-

zoeken. Nu met de terugtrekking van 

Cordaid zijn er beperktere middelen 

om de organisatie te ondersteunen. 

Het komt meer en meer op Kow Taki 

Makandi aan om zelf voor financiering 

te zorgen. 

Maar ook hier geldt het smalle kader. 

Het bestuur draait voornamelijk op 2 

personen. Een vrouwelijk school-

hoofd, dat vooral de groep op organi-

satorisch gebied ondersteunt en trekt. 

De voorzitter heeft veel kennis en 

wijsheid op het gebied van de cultuur 

en tradities. Hij weet heel goed de 

gesprekken aan te gaan.  

Regio Zuid en Capaciteitsversterking 

In regio Midden en Zuid zijn geen ge-

meenschapsontwikkelingscursussen 

gehouden. De relatie met de gemeen-

schappen was te beperkt. Wel is er 

gestart met de dorpsverhalen in regio 

Zuid. In elk van de vier clusters, waar 

de PAS actief is, zijn de workshops 

gehouden. Deze activiteiten zijn ge-

houden in Ligorio (cluster IV), Djumu 

(cluster III), Pikien Slee (cluster II) en 

JawJaw (cluster I). 

In 2000, het jaar ervoor, was het doel 

het verhogen van de bewustwording, 

kadervorming en verhogen van de 

organisatiegraad in de gemeenschap-

pen. Bij deze exercitie waren veel pro-

blemen naar voren gekomen, die in 

2001 bij het dorpsverhaal per ge-

meenschap verder zijn uitgewerkt 

naar mogelijke oplossingen.  

In 2002 bleek dat Pamboko en Lespan-

si ietwat meer begeleiding nodig had-

den bij de realisatie van het dorpsver-

haal.  

In 2003 werden de eerste concrete 

projecten gerealiseerd in regio Zuid. 

Met de bouw van een krutu oso te 

Jaw Jaw en de bouw van kleuterscho-

len te Jaw Jaw en Kajapati werd be-

gonnen. Alle drie activiteiten waren 

onderdeel van het dorpsontwikke-

lingsplan. De bouwlieden waren uit de 

dorpen afkomstig, terwijl ook het gros 

aan houtmaterialen door lokale on-

dernemers werd geleverd. Ook een 

eigen bijdrage in de vorm van zand, 

grind, en transport van materialen 

werd door dorpelingen geleverd. De 

financiering was afkomstig van OMI, 

de congregatie van de paters Oblaten. 

Ook is er een krutu oso in Lespansi 

gebouwd en een kleuterschool te 

Pamboko. Het geplande toilettenpro-

ject in Gengeston naar aanleiding van 

het dorpsverhaal is niet van de grond 

gekomen. De prioriteiten van de werk-

groep lagen uiteindelijk op een ander 

gebied. De materialen waren wel gele-

verd, maar zijn later teruggevorderd 

en elders ingezet. 
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Evaluatie capaciteitsversterking  

Helmut Chezius geeft aan dat het 

dorpsverhaal ertoe leidde dat de PAS 

een nieuwe gezagsstructuur naast de 

traditionele structuren ging opzet-

ten, door de instelling van een coör-

dinatiegroep. Achteraf gezien was 

dat misschien niet zo verstandig. 

Misschien was het beter om te kijken 

naar de bestaande structuren en die 

te gebruiken voor de coördinatie-

groepen dorpsverhaal. De meeste 

coördinatiegroepen zijn ook gestopt 

met hun werkzaamheden na de rea-

lisatie van het dorpsverhaal. 

Het dorpsverhaal-traject bracht ook 

duidelijk de spanning tussen het kor-

te en lange termijn denken naar bo-

ven in de interne organisatie van de 

PAS. De directie was meer gefocust 

op korte termijn en vooral zichtbare 

resultaten, die teruggekoppeld kon-

den worden aan de donor. De regio-

coördinatoren waren meer gefocust 

op het proces en de lange termijn, 

namelijk duurzame ontwikkeling 

door de gemeenschap zelf. Zeker het 

dorpsverhaal had tijd nodig en duur-

de zo’n 6 maanden voordat het eer-

ste concept klaar was.  

Gezien de effecten van het dorpsver-

haal op de lokale gemeenschap is en 

blijft het een krachtige methodiek. 

Helmut Chezius merkt nog steeds dat 

organisaties en ook overheden graag 

dorpsverhalendorpsontwikkelings-

plannen willen opstellen met ge-

meenschappen, maar men neemt 

daar maar 2-3 dagen de tijd voor. In 

zijn ogen kan dat niet. Een gemeen-

schap kan niet in drie dagen beslui-

ten over de toekomst van haar dorp, 

zeker niet in een gemeenschap waar 

iedereen een stem heeft en er geen 

gekozen leiders zijn zoals in het Wes-

ters systeem. Gemeenschappen met 

sterke organisaties of die al langer 

zelf bezig zijn met de invulling van 

hun ontwikkelingsplannen, kunnen 

wel in 2-3 dagen aangeven waar de 

prioriteiten liggen. Maar dat komt, 

omdat zij deze prioriteiten al op een 

plank hebben liggen. 

Het dorpsverhaal-traject was van te 

voren al helemaal uitgedacht. De 

stappen die moesten worden geno-

men, de hoofdstukindeling, de infor-

matie die moest worden verzameld, 

enzovoort. Voor de gemeenschap-

pen was het eigenlijk meer een invul-

oefening. Achteraf gezien realiseert 

hij zich dat het dorpsverhaal nog 

steeds als top-down kan worden 

gezien in plaats van vraaggericht, 

omdat het concept en de werkwijze 

al helemaal uitgedacht was. 

Door het dorpsverhaal werd het be-

lang van consultatie van gemeen-

schappen ter voorbereiding op de 

meerjarenprogramma’s duidelijk.  

In 2003 is toen een grootschalige 

conferentie opgezet ten behoeve 

van het meerjarenprogramma 2004 / 

2006. In de periode daarna werd er 

alleen nog maar gewerkt op basis 

van verzoeken van een gemeen-

schap.  

Er is niet weer een traject opgestart 

met dorpsverhalen of gemeen-

schapsontwikkelingscursussen. Dit 

komt mede doordat het project 

dorpsverhaal zich focust op het ont-

wikkelingsproces. Terwijl de huidige 

donoren graag concrete projecten 

willen financieren, die binnen een 

jaar of aantal jaren resultaat opleve-

ren. De PAS is hierdoor gedwongen 

om meer projectmatig te werken op 

basis van concrete verzoeken van 

gemeenschappen, dan op het onder-

steunen en begeleiden van gemeen-

schappen middels de methodiek van 

een dorpsverhaal. 

Conclusie 

Capaciteitsversterkende activiteiten 

zoals gemeenschapontwikkelingscur-

sussen en het dorpsverhaal hebben 

in sommige gemeenschappen geleid 

tot een versnelling van hun ontwik-

keling, waarbij men de ontwikkeling 

zelf ter hand nam. Andere dorpen 

hebben weinig tot niets met de ge-

geven trainingen en projecten ge-

daan. De PAS onderscheid daarom 

ook verschillende niveaus van zelfor-

ganisatie in gemeenschappen. Ieder 

niveau vraagt om een andere vorm 

van begeleiding.  
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