
Pater Joop Calis kwam in 1955 

voor het eerst naar Suriname en 

raakte geïnspireerd door het werk 

van Pater Ahlbrinck. Toen hij in 

1968 na een verblijf in Nederland 

en Afrika, terugkwam naar Surina-

me, wilde hij het werk van Pater 

Ahlbrinck voortzetten.   

Pater Ahlbrinck, naar wie de stich-

ting is vernoemd, heeft van 

1910 tot 1966 in Suriname 

gewerkt, waarbij hij naast 

zijn pastorale werk ook in-

zette voor de verbetering 

van de lokale arme mensen. 

Hij stond bekend als Pater 

der Javanen, daar hij vanaf 

1927 zich volledig inzette 

t.b.v. de Javanen en verbe-

tering van hun inkomenspo-

sitie. Maar hij zette zich niet alleen 

in voor de Javanen, hij heeft ook 

veel onder de Inheemsen gewerkt. 

Het bekeren van de mensen was 

niet het hoofddoel, het ging pater 

Ahlbrinck vooral om verbetering 

van de positie van de mensen. 

In 1968 werd de Pater Ahlbrinck 

Stichting opgericht met als doelen 

gemeenschapsontwikkeling, ver-

betering van het onderwijs en de 

medische zorg en doorbreking van 

het isolement van het binnenland 

van Suriname. In de beginjaren 

volgde de stichting drie sporen. 

Eerste spoor was een vliegverbin-

ding met het binnenland. Pater 

Calis had in Nederland zijn vlieg-

brevet behaald en was een en-

thousiast piloot. Hij heeft zich in-

gezet voor de opzet van een vlieg-

verbinding met het binnenland. 

Uiteindelijk werd het project in 

1976 stopgezet, vanwege de hoge 

financiële kosten. Het werd toen 

overgedragen aan de Mission Avia-

tion Fellowship (MAF). 

Het tweede spoor was de land-

bouw. Pater Toon te Dorsthorst 

voegde zich bij de stichting en 

richtte zich op de ontwikkeling van 

landbouw in het binnenland. Aan 

de ene kant was het doel het ver-

hogen van de productiviteit en aan 

de andere kant diversificatie van 

de voeding.  

Het derde spoor waren de vrijwil-

ligers. In de eerste jaren werden 

vooral Nederlandse vrijwilligers in 

binnenlandse dorpen geplaatst, 

die ondersteuning boden door het 

verzorgen van onderwijs, medi-

sche zorg en andere kleine projec-

ten opzetten samen met dorpelin-

gen. De PAS startte haar werk-

zaamheden in Tamarin, 

Washabo, Kalebaskreek, 

Corneliskondre en Tibiti 

Sabana. 

Om goed te kunnen com-

municeren met de dorpen 

in het binnenland werd er 

een radiocommunicatiesys-

teem opgestart. In eerste 

instantie bedoeld ter onder-

steuning van de vrijwilligers 

en het vliegverkeer, later ook als 

algemeen communicatiemiddel. 

Dit radionetwerk is tot enkele ja-

ren terug in werking gebleven. De 

medische zending gebruikt het 

radionetwerk nog steeds als back-

up in geval het inmiddels gevestig-

de mobiele netwerk uitvalt.  De 

PAS heeft in de stad geen zender 

meer, maar nog wel op Batavia om 

contact te houden met de Inheem-

se dorpen in regio West. 

In de eerste jaren werden vooral 

De beginjaren 

Toen de Pater Ahlbrinck Stichting (PAS) in 1968 werd opgericht, was er nog nauwelijks contact met de In-

heemse en Marron dorpen in het binnenland. Het RK bisdom had al wel ontwikkelingsprojecten (ofwel mis-

sies) opgezet in dorpen in de omgeving van Paramaribo, maar diep in het binnenland waren alleen nog maar 

enkele scholen gevestigd.  

Sinds 1968 is er veel veranderd. Zelfs de dorpen diep in het binnenland zijn nu telefonisch bereikbaar en 

vrijwel elk dorp is te bezoeken via de weg of het water. Boskap, bauxiet- en goudwinning hebben de econo-

mische ontwikkeling ook naar het binnenland gebracht, met alle positieve en negatieve gevolgen van dien.  

Hierdoor is de inzet van de PAS ook sterk gewijzigd. .  

Geschiedenis van de PAS 
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Vrijwilligerswerk in het binnenland 

bekenden geworven voor het 

vrijwilligerswerk in het binnen-

land. Later kwamen daar ook 

vreemden bij.  

In het begin was vooral motivatie 

en enthousiasme belangrijk, later 

werd kennis steeds belangrijker. 

Er werd gericht geworven voor 

onderwijskrachten, verplegers/

sters, sociale werkers en sociolo-

gen. In een intern document uit 

1972 waar de ontwikkelingen tot 

dusver werden beschreven, werd 

het volgende vermeld: 

“ Het is wat vroeg om in de dor-

pen een duidelijke kentering te 

kunnen aangeven vanwege het 

vrijwilligerswerk. Het onderwijs 

werd ontegenzeggelijk beter, een-

voudige, soms ingewikkelde, me-

dische verzorging heeft ook direct 

haar effect. Langzaam tekent zich 

een meer bewust worden af bij de 

bosland bewoners. De meesters 

en juffrouwen en zusters worden 

overal zeer gewaardeerd. Het 

afscheid van vertrekkenden is 

opvallend ontroerend. Met behulp 

van een socioloog en sociaal wer-

ker(s) verwachten we op een bre-

dere lijn dieper kontakt met de 

bevolking en een betere aanpak 

van de problematiek. Moge de 

drank een groot probleem zijn 

vooral waar het indianen ge-

meenschappen betreft, een groter 

probleem is ons insziens de oneer-

lijkheid van de dorpskapiteins en 

de vrees of onmacht van de bevol-

king om dit aan de kaak te stel-

len.”  

 

Het was duidelijk dat onderwijs 

en medische zorg naast doel ook 

middel waren om in contact te 

treden met de bevolking, de cul-

tuur te leren kennen en invloed 

uit te oefenen op het dagelijks 

leven. 

Er waren ook nadelen aan het 

werken met vrijwilligers in het 

binnenland. In 1981 werd in het 

bisdomblad  ‘Omhoog’ dit voor 

het eerst verwoord. De kern van 

het verhaal was, dat de jonge 

vrijwilligers allen te maken kregen 

met een cultuurschok en daar-

door veel tijd werd besteed aan 

psycho-sociale ondersteuning. 

Daarnaast wilden de vrijwilligers 

graag in hun periode (veelal 2 

jaar) zichtbare resultaten berei-

ken. Zij konden niet het geduld 

opbrengen om de bevolking op 

haar tempo te laten ontwikkelen. 

Als de bevolking niet meewerkte, 

ging de vrijwilliger vaak alleen 

door zonder de bevolking. Door 

deze activiteiten werd de groei 

van het organiserend vermogen 

van de lokale bevolking afge-

zwakt. Voor de bewoners was er 

geen reden om zich te organise-

ren of te ontwikkelen, want er zijn 

vrijwilligers die het kunnen doen 

en de lokale bevolking vaart op 

hun kennis en ervaring.  

Kort na dit artikel heeft de PAS 

besloten om niet meer alleen te 

varen op vrijwilligers en niet meer 

te gaan voor permanente aanwe-

zigheid in dorpen. 

De eerste landbouwtraining werd 

Landbouw ofwel Ladovi 

in 1971 gegeven, waarbij vijf 

mensen van binnenlandse dorpen 

voor vijf maanden naar een trai-

ningscentrum gingen om daar 

getraind te worden in landbouw-

technieken. Later zijn nog 9 deel-

nemers getraind en zij hebben de 

taak gekregen om in hun gemeen-

schappen de taak verder te expe-

rimenteren met landbouw en 

teelt van nieuwe groenten.  

De resultaten waren beperkt. De  

stad was onbekend met de land-

bouwmethoden van binnenland-

bewoners. Hierdoor sloot het 

lesaanbod niet altijd goed aan op 

de kennis en ervaring van de bin-

nenlandbewoners.  

In 1983 is weer een intensieve 

training in de stad gegeven voor 

verschillende bewoners uit het 

binnenland. Het betrof een alge-

mene oriëntatie in de landbouw 

waarin o.a. onderwerpen als bo-

demkunde, bestrijdingsleer, voed-

selgewassen, marktgewassen en 

marketing werden behandeld. 

Hieraan namen 14 deelnemers 

mee, afkomstig van 9 dorpen uit 

de regio’s Boven-Suriname en 

Cottica-Moengo. In de jaren daar-

na is er nog een enkele keer zo’n 

intensieve cursus gegeven in de 

stad.  

Vanwege de beperkte resultaten 

ging de PAS in vervolg middels 

landbouwconsulenten trainingen 

verzorgen in de gemeenschappen 

zelf en gaf vooral veldbegeleiding. 

  

In 1977 kreeg de PAS financiering 

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Eerste gemenschapsontwikkelingsprogramma  

voor de uitvoering van het project 

“gemeenschaps-ontwikkeling in 

het binnenland van Suriname 

door de Pater Ahlbrinck Stichting” 

vanuit de Nederlandse Hulp Allo-

catie aan Suriname. In het jaar-

verslag van 1981, na uitvoering 

van drie jaar Gemeenschapsont-

wikkelingsplan, werd het volgen-

de over het programma geschre-

ven: 

”Het GOP bestond uit twee di-

mensies, namelijk een ekonomi-

sche en sociale dimensie. De eko-

nomische dimensie richt zich op 

het vergroten van de ekonomi-

sche weerbaarheid middels het 

tot ontwikkeling brengen van de 

primaire sektor (landbouw, klein-

veeteelt en visserij). De doelstel-

lingen van deze ekonomische ont-

wikkeling zijn tweeërlei. Ten eer-

ste wordt beoogd een betere, 

meer uitgebalanceerde zelfvoor-

ziening, zodat voedseltekorten 

(vooral in kwalitatieve zin) wor-

den opgeheven en de gezond-

heidssituatie verbetert. Ten twee-

de dient de agrarische sektor mid-

dels verhandeling van de overpro-

duktie aan voedselgewassen en/

of de produktie van marktgewas-

sen, het geldinkomen te vergro-

ten. 

De sociale dimensie: Het vergro-

ten van de ekonomische weer-

baarheid vindt niet in het luchtle-

dige plaats. Er is een direkte kop-

peling met de sociaal-

maatschappelijke aspekten van 

de samenlevingsopbouw. De soci-

ale dimensie vervult in het ontwik-

kelingsproces dan ook beslist 

geen marginale rol verre van dat. 

Het is zelfs onze overtuiging dat 

een bepaald nivo van ontwikke-

ling eerder gestalte krijgt in de 

sociale dan in de ekonomische 

dimensie. 

Als komponenten van deze sociale 

dimensie kunnen wij onder meer 

aanstippen: 

 de inpassing van de mo-

derne produktiemethoden 

(daaronder ook te verstaan 

nieuwe participatie- en 

besluitvormingsstrukturen 

e.d.) in de lokale sociale 

struktuur. 

 het behoud van 

de traditionele 

solidariteitsver-

banden; met 

andere woor-

den, het tegen-

gaan van des-

integrerende 

tendenzen (in 

dezen vooral de 

zogenaamde gezinsindivi-

dualisering). 

 bevordering van demokra-

tische strukturen, de vrou-

wenemancipatie en de 

politieke participatie.” 

De PAS is vanaf het begin al een 

erg kritische organisatie geweest 

ten aanzien van haar eigen han-

delen. Zo werd in het jaarverslag 

van 1981 ook een wijziging van 

strategie geformuleerd.   

Het GOP was een integrale bena-

dering om ontwikkeling te bren-

gen in het binnenland. Een inte-

grale benadering veronderstelt: 

 de aanwezigheid van ge-

motiveerd en gekwalifi-

ceerd personeel dat een 

langdurige, permanente en 

intensieve benadering kan 

dragen 

 de beschikbaarheid van 

ruim financiële middelen in 

verband met de hoge per-

sonele lasten. 

Met de beschikbare of verkrijgba-

re/rekruteerbare personele en 

financiële middelen zou de PAS 

slechts op één of twee dorpen 

een integrale benadering kunnen 

toepassen. Meer geld en midde-

len waren er niet. Het dilemma 

was toen duidelijk. De beperkte 

middelen concentreren op een 

zéér beperkt aantal dorpen in de 

hoop dat deze intensieve benade-

ring een rendement van bijvoor-

beeld 70 of 80% oplevert, of de 

schaarse middelen spreiden over 

een groter aantal lokaties, zodat 

meer mensen een kans op ont-

wikkeling krijgen geboden (ook al 

is deze kans kleiner dan bij de 

integrale benadering)?  

Er zijn echter nog meer bedenkin-

gen tegen de integrale benade-

ring in te brengen: 

 de integrale benadering 

beoogt middels de min of 

meer permanente statio-

nering van veldwerkers, 

een diepgaande doorlich-

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Eerste meerjarenontwikkelingsprogramma (2) 

ting en beïnvloeding van 

de betreffende gemeen-

schap. Het laat zich denken 

dat men dan logischerwijze 

verzeild raakt in tijd- en 

energievretende komplexe 

dorpsgeschillen. Daarmee 

wordt een grote psychische 

belasting op het PAS-

personeel geladen. 

 de grote mate van 

“involvement” kan het ge-

vaar in zich bergen dat de 

afhankelijkheid van de PAS 

wordt vergroot. Verant-

woordelijkheden worden 

afgewenteld op de PAS. De 

groei van het organiserend 

vermogen van het lokale 

kader wordt vertraagd 

door de diepingrijpende 

aanwezigheid van de PAS. 

De uitgangspunten van de nieuwe 

strategie spruiten ten dele voort 

uit de bedenkingen aangaande de 

zogenaamde integrale benade-

ring: 

 een rechtvaardiger verde-

ling van de beperkte perso-

nele en financiële middelen 

over de betreffende regio’s 

 dit impliceert: een beperk-

te mate van ‘involvement’ 

in het dorpsgebeuren en 

geen permanente statione-

ring van veldwerkers. 

Twee wegen staan hier voor ons 

open. In de eerste plaats behoort 

de training en vorming van het 

lokale kader in de komende perio-

de de crux van het PAS-

ontwikkelingswerk uit te maken. 

In de nabije toekomst moet de 

PAS kunnen bouwen op lokale 

krachten, die de begeleiding van 

de aktiviteiten op zich nemen. 

Grote prioriteit geniet derhalve 

een praktijkgerichte kadertrai-

ning. De PAS dient daartoe wel-

licht pionierswerk te verrichten; 

de PAS is daarvoor in principe ook 

in de gelegenheid, omdat de infra-

structuur aanwezig is. 

Ten tweede is een nauwere inte-

gratie met het onderwijs, de me-

dische zorg en de boslandkateche-

se wenselijk, omdat het personeel 

in dienst van deze aktiviteiten 

vooralsnog over het algemeen het 

enige kader vormt. Middels scho-

ling en vorming kan dit personeel 

“ontwikkelingsminded” worden 

gemaakt. In deze (summier ge-

schetste) opzet kunnen de deskun-

digen van de PAS gaan fungeren 

als konsulenten ten behoeve van 

het lokale kader. 

In de periode erna werd er ge-

werkt met veldwerkers en consu-

lenten die de dorpen bezoeken en 

projecten opzetten en begelei-

den. Er is geen permanente vesti-

ging meer van medewerkers in 

dorpen.  

Bigiston werd het eerste dorp 

waar intensief werd gewerkt met 

een progressieve lokale bewoner 

in plaats van de gehele gemeen-

schap. Deze voortrekker begon 

met nieuwe landbouwtechnieken, 

was verantwoordelijk voor een 

gemeenschappelijke groentetuin, 

beheerder van een coöperatie en 

begon met veeteelt. Bigiston had 

de potentie om het voorbeeld-

dorp te worden voor de Inheem-

sen, maar werd helaas vernield in 

de binnenlandse oorlog.

Afzetbemiddeling Craft 

n 1983  had de PAS een winkel 

voor de verkoop van huisnijver-

heidsproducten. De PAS verkocht 

de huisnijverheidsspullen van 

binnenlandbewoners in de stad 

via bazaars en beurzen. In 1984 

werden regelmatig bestellingen 

geplaatst aan de hand van een 

‘katalogus’ van goederen gemaakt 

door de vrouwen van Bigiston.  

In Bigiston werd de bestelling 

verdeeld onder de producenten 

(vrouwen). Aanvankelijk verliep 

de verdeling niet volgens de lijnen 

der rechtvaardigheid (een be-

paalde groep vrouwen werd be-

voordeeld), later trad een verbe-

tering op. Door de binnenlandse 

oorlog is deze bemiddeling ge-

stopt.  

Later in 1995 heeft de PAS weer 

een winkel geopend. Op dat mo-

ment voerde de PAS diverse sti-

muleringsactiviteiten uit. Op een 

gegeven moment werden er geen 

producten meer aangeleverd en is 

de winkel gesloten. 

 

 

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Afzetbemiddeling 

Begin jaren ‘80 is de PAS gaan 

bemiddelen bij de afzet van land-

bouwproducten uit het binnen-

land. Er werd begonnen met be-

middeling voor het dorp Tapoeri-

pa in regio West voor hun pom-

tayer, Later kwamen daar andere 

dorpen bij zoals Donderskamp, 

Tamarin en Jaw Jaw. 

De afzetbemiddeling van de PAS 

bestond vooral uit de bemidde-

ling tussen binnenlandse produ-

centen van pomtayer met afne-

mers in Paramaribo.  

In 1981 werd de bestelling per 

radio doorgegeven aan het des-

betreffende dorp en afspraken 

over levering gemaakt. De goede-

ren werden verzonden naar de 

stad, daar uitgeladen en met de 

binnenlandbewoners onderhan-

deld over de kwaliteit en prijs van 

de producten. Daarna moest het 

geleverd worden aan de afnemers 

en met hen worden afgerekend. 

In dit proces zaten vele zwakke 

schakels. Zo werden producten 

niet op tijd aangeleverd, was de 

kwaliteit niet voldoende, trok een 

afnemer zijn opdracht in, enzo-

voort. De complexiteit van deze 

bemiddeling vroeg veel geduld en 

incasseringsvermogen van de PAS

-medewerkers. 

In 1981 werd in totaal 35.000 kilo 

pomtayer bemiddeld, in 1985 was 

dat 118.000 kg. In dat jaar werd 

ook bemiddeld voor ananas 

(11.600 kg), bittere cassave (+/- 

1.500 kg), gomma (+/- 700 kg), 

gember (+/- 200 kg), nappie, mar-

koesa en bananen. Deze levering 

en afzet geschiedde echter op 

incidentele basis.   

 

De bemiddeling voor landbou-

wers uit het Boven-Suriname ge-

bied bleef altijd zeer beperkt, 

omdat door de aanleg van de weg 

naar Atjoni er voldoende vracht-

verkeer was, die de spullen naar 

de stad konden brengen. Men 

was minder afhankelijk van het 

vervoer georganiseerd door de 

PAS.  

Het Cottica-gebied (Commewijne/

Marowijne) was nog niet zover. 

Men had geen overproductie voor 

de markt. 

Vanaf 1987 verdween de afzetbe-

middeling als activiteit. In het 

jaarverslag van 1987 werden hier-

voor vier redenen genoemd: 

 Een deel van het binnen-

land werd onbereikbaar 

door de binnenlandse oor-

log,  

 Vanwege de schaarste aan 

landbouwproducten ont-

stond er een chaotische 

marktsituatie met sterk 

fluctuerende prijzen waar-

bij de prijs op 

d e  “ v r i j e 

markt” stukken 

hoger lag dan 

de prijs die de 

verwe rking s

industrie kon 

bieden. 

 De opkopers 

gingen daarom 

ook naar het 

binnenland om 

daar de pomta-

jer op te kopen 

tegen een prijs 

die 75% hoger 

lag dan de ja-

renlang door de PAS ge-

hanteerde prijs  

 De radiocommunicatie 

tussen de PAS en binnen-

land raakte volstrekt ontre-

geld door de binnenlandse 

oorlog, zodat niet alert kon 

worden ingespeeld op de 

wisselende marktsituaties.  

Na de binnenlandse oorlog is de 

afzetbemiddeling voor landbouw-

producten niet meer opgepakt. 

De dorpen waren gestopt met 

produceren of men had hun eigen 

afnemers/opkopers gevonden. 

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Binnenlandse Oorlog 

In 1986, toen de binnenlandse 

oorlog uitbrak, kwam er een ein-

de aan de toenmalige werkzaam-

heden van de PAS.  

Radiocommunicatie werd verbo-

den, waardoor de communicatie 

met de dorpen werd verbroken, 

Vervoer naar en van de dorpen 

was niet veilig vanwege de ge-

vechten in het binnenland. Vele 

projectideeën konden daardoor 

niet uitgevoerd worden.  

Al gauw hielden de medewerkers 

van de PAS zich bezig met nood-

hulp en de opvang van vluchtelin-

gen, die van het binnenland naar 

de stad waren gevlucht. Enkele 

PAS-medewerkers zijn gaan wer-

ken in de vluchtelingenkampen in 

Frans-Guayna.   

In het Boven-Suriname gebied, 

waar de relatie eindelijk tot stand 

kwam en met verschillende dor-

pen activiteiten waren gepland, 

zakte het ontwikkelingswerk ge-

heel in.  

Het gehele dorp Bigiston in Oost-

Suriname, waar de PAS vele jaren 

intensief in had geïnvesteerd, 

moest naar de overkant van de 

Marowijne rivier vluchten. Het 

gehele dorp werd vernietigd. 

West-Suriname bleef aanvankelijk 

gevrijwaard van de perikelen van 

de Binnenlandse Oorlog, maar 

ook daar werd de ontwikkeling 

belemmerd. Zo was er in die peri-

ode grote vraag naar citrusplan-

ten en ander plantmateriaal dat 

geleverd werd door het ministerie 

van LVV. Dit ministerie had echter 

geen plantmaterialen beschik-

baar, waardoor aan de vraag en 

behoefte van de bewoners niet 

kon worden voldaan. De PAS is 

toen zelf zaai- en plantenbakken 

gaan maken op haar terrein. Deze 

materialen zijn na de binnenland-

se oorlog gegeven of verkocht 

aan de schooltuinen, inputwinkels 

en diverse landbouwers.  

In West-Suriname werd de ont-

wikkeling verder belemmerd toen 

een kleine groep Indianen zich 

afzette tegen de stad en ontwik-

keling van derden.  

Er braken onregelmatigheden uit 

en de PAS moest alle zeilen bijzet-

ten om de relatie in stand te hou-

den. Uiteindelijk heeft Pater Toon 

bemiddeld in het conflict en is de 

rust teruggekeerd. 

Na de oorlog heeft de wederop-

bouw en repatriëring van vluchte-

lingen veel tijd en inzet van de 

PAS organisatie gekost. 

Opstart technische werkplaats 

Toch werd er in 1987 met een 

nieuwe activiteit gestart, die vele 

jaren zou doorlopen. Citaat uit 

het jaarverslag van 1987: Een ja-

renlang gekoesterde wens kon op 

l oktober 1987 in vervulling gaan. 

Met de komst van frater A. Mal-

lens werd de technische werk-

plaats van de PAS operatio-

neel. Met deze werkplaats beoogt 

onze Stichting een driedelig doel: 

Het repareren van de technische 

hulpmiddelen die in het binnen-

land in toenemende mate in ge-

bruik raken (vooral aanhang-

motoren en motorzagen), 

Het verzorgen van cursussen ten 

aanzien van gebruik en onder-

houd der motoren, 

Het ontwikkelen van produktie-

hulpmiddelen op het vlak van de 

intermediaire technologie. 

Uiteindelijk is deze werkplaats 

uitgegroeid naar een groter pro-

ject waarbij vanuit vier locaties, 

de lokale werkplaatsen in het 

binnenland met kennis en materi-

alen werden ondersteund. 

Vrouwenpromotie 

Alhoewel in 1989 voor het eerst 

de term vrouwenpromotie werd 

gebruikt, was de PAS jaren daar-

voor al bezig met het organiseren 

van knip- en naaicursussen in het 

binnenland. In het jaarverslag van 

1989 werd aangegeven, dat de 

inzet van de PAS ten behoeve van 

de positieverbetering van de 

vrouw, twee dimensies kende, 

namelijk: 

 produktie, gericht op veelal 

in gezamenlijk verband ont

plooide initiatieven op het 

terrein van de landbouw 

en de huisnijverheid. De 

assistentie van de PAS be-

trof daarbij o.m. techni-

sche begeleiding, input-

voorziening, financiering 

op kredietbasis van ver-

w e r k i n g s e e n h e d e n 

(cassave en pinda) en be-

middeling bij de afzet van 
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Vrouwenpromotie (2) 

de productie; 

 educatie gericht op voor-

lichting en bewustmaking; 

Denk hierbij aan cursussen  

alfabetisering en moeder- 

en kindzorg. ( 

bron: jaarverslag 1989 

De knip- en naaicursus werd als 

een nuttig en drempelverlagend 

instrument gebruikt om te komen 

tot de inzet op de twee hierboven 

genoemde dimensies. 

Vanaf 1989 werd het officieel een 

prioriteit van de PAS om via vrou-

wen, ontwikkeling in de gemeen-

schap te stimuleren. Er werden 

hiervoor specifieke medewerkers 

aangetrokken. In Moengo en om-

geving zijn vele soorten van tex-

tielverwerking cursussen gege-

ven. Hieruit zijn verschillende 

ondernemers opgestaan en ook  

de kunstorganisatie Koni Marwina 

Pikien is nog steeds actief en or-

ganiseert regelmatig tentoonstel-

lingen. Sinds een aantal jaren 

doen de vrouwen mee aan handi-

craft beursen in de stad en is een 

afgevaardigde naar een internati-

onale beurs geweest met financi-

ële ondersteuning van de PAS. 

Het project ‘ naai-atelier’ dat in 

1986 startte met als doel een 

zelfvoorzienende naai-atelier op 

te zetten in Paramaribo, waarbij 

de vrouwen die de twee-jarige 

cursus hebben afgerond, werker-

varing konden opdoen, was niet 

succesvol. De cursus heeft twee 

jaar gedraaid en is daarna opge-

houden. In 1993 waren de meeste 

vrouwen teruggekeerd naar het 

binnenland en was er geen animo 

voor de cursus in de stad. Daar-

naast vielen de opbrengsten uit 

de verkoop van goederen tegen. 

In het jaarverslag van 1995 wordt 

expliciet aangegeven dat de naai- 

en knipcursussen drempelverla-

gende activiteiten zijn. Vanuit 

deze activiteiten moesten meer 

productieve activiteiten ontsprui-

ten en werd ook de bewustwor-

ding van de vrouw om voor haar 

eigen inkomsten te zorgen gesti-

muleerd. Heden ten dage wordt 

ongeveer 75% van de ontwikke-

lingswerkzaamheden met vrou-

wen of vrouwenorganisaties uit-

gevoerd. 

Wederopbouw 

Na de binnenlandse oorlog was 

alle energie van de PAS gefocust 

op de wederopbouw. Bestond 

voor de oorlog de organisatie uit 

13 medewerkers, nu was de orga-

nisatie uitgegroeid naar 43 mede-

werkers. 

In 1990 kon weer langzaam be-

gonnen worden met de opbouw 

van de dorpen in het binnenland 

in het kader van het repatriërings-

programma van de UNHCR.  

John Sno beschreef in 1993 de 

situatie waarin de PAS het bin-

nenland aantrof. 

Een contemporaine schets van het 

binnenland biedt een weinig roos-

kleurig beeld: 

belangrijk is dat de PAS wederom 

van onderaf moet beginnen een 

vertrouwensrelatie op te bouwen 

met de doelgroep, aangezien de 

oorlog (welke 7 jaren heeft ge-

duurd) een stilstand, achteruit-

gang en vernietiging heeft veroor-

zaakt. 

De overheid kan door liquiditeits-

tekorten het beleid welke zij voor-

staat in het binnenland niet voort-

zetten. Hierdoor komt het werk 

bijna volledig op de schouders van 

d e  P A S  e n  c o l l e g a -

ontwikkelingsorganisaties voor 

het binnenland. 

Het binnenland is door de oorlog 

nagenoeg totaal vernietigd. De 

gezagslijnen, de infrastructuur, de 

energievoorziening en het onder-

wijs zijn nagenoeg totaal weg 

komen te vallen. Daarnaast is er 
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Intermezzo Visserijproject Washabo 1981– 1989 

In 1981 startte de PAS met de bevolking 

van Washabo een visserijproject als in-

komsten-genererende activiteit. Het ver-

loop van het project is zeer gedetailleerd 

beschreven in verschillende jaarversla-

gen. Hieronder treft u daarvan een sa-

menvatting.  

 In samenspraak met Washabo en Bigis-

ton (gelegen aan de oostelijke grensri-

vier, de Marowijne) werd halfweg 1981 

besloten een ervaren riviervisser uit 

Bigiston gedurende twee weken een 

aantal vistochten te laten maken op de 

Corantijn, teneinde aldus indikaties te 

verkrijgen aangaande de haalbaarheid 

van een op moderne methoden geba-

seerd visserijprojekt. In eerste instantie 

werd gebruik gemaakt van materialen 

uit Bigiston (bb-motor en netten). 

In september vond het proefvissen 

plaats. Aan dit proefvissen was ook een 

eerste instruktie verbonden: klaarma-

ken en repareren van netten. Vier kandi-

daat-vissers (gemiddelde leeftijd 36 

jaar) gaven zich op voor het experiment. 

Dat het totale dorp belang hechtte aan 

het projekt bleek uit de plusminus 25% 

eigen inbreng in kontanten die men wist 

te leveren. Het proefvissen toonde aan 

dat de Corantijn voldoende mogelijkhe-

den biedt voor de kleine visser.  

Inmiddels was door de PAS ongeveer Sf. 

2.500,= geïnvesteerd in noodzakelijke 

hulpmiddelen (6pk bb-motor en netten 

met toebehoren). In december 1981 

kreeg het proefvissen een vervolg. Van 

de resultaten werd een zeer gedetail-

leerd verslag opgemaakt ten behoeve 

van een deskundige interpretatie door 

het Ministerie van Landbouw, Veeteelt, 

Visserij en Bosbouw. Het Ministerie 

raakte ten volle overtuigd van de moge-

lijkheden; het heeft inmiddels zijn be-

middeling aangeboden inzake de afzet 

van het surplus in Nickerie. De vooruit-

zichten voor een wat grotere aanpak 

(meerdere visploegen, lokale verwer-

kings- en opslagfaciliteiten) zijn derhal-

ve gunstig. Met een investering van on-

geveer Sf. 30.000, = kunnen zo’n 10 tot 

15 permanente arbeidsplaatsen worden 

gekreeërd. Hier zij gezegd dat de tweede 

fase van het GOP (red. Gemeenschaps-

ontwikkelingsplan waarvoor de PAS 

financiering kreeg vanuit Nederlandse 

verdraggelden) ruimte biedt voor deze 

investering. 

Na het veelbelovende experiment eind 

1981 en de daaraan gekoppelde instruk-

tieperiode, werd met de geïnteresseerde 

vissers druk overleg gepleegd over de 

organisatie van de visvangst. Achteraf 

bezien blijkt de PAS bij de introduktie 

van het projekt wat onzorgvuldig te heb-

ben gehandeld. Ze is in zee gegaan met 

een groep kandidaat-vissers, zonder 

vooraf hun interesse, motivatie, financi-

ële reputatie en materiële inbreng seri-

eus aan een aantal kriteria te hebben 

getoetst. Konsultatie van het dorpsbe-

stuur en het volkskomitee in dit stadium, 

had het projekt van een meer solide ba-

sis kunnen voorzien. Deze ervaring toont 

weer eens aan dat de invalshoek die men 

kiest, het lot van het projekt in belangrij-

ke mate bepaalt. Wij streven naar 

dorpsontwikkeling, maar vaak loopt het 

uit op ontwikkeling van een bepaald 

segment van het dorp (specifieke katego-

rie die in een of ander opzicht een voor-

sprong heeft en daarvan gebruik maakt 

om het projekt naar zich toe te trekken). 

In het eerste rapport werden de voor- en 

nadelen van de diverse modellen van 

organisatie (het individuele model, het 

bedrijfsmodel, de produktiecoöperatie 

en de inkoop/afzet-coöperatie) uiteenge-

zet. Uit de besprekingen bleek al spoedig 

dat de voorkeur van de vissers uitging 

naar de inkoop/afzet-coöperatie. In de 

volgende fase werden, vooruitlopend op 

een formele bundeling van de vissers in 

een coöperatie, visteams geformeerd en 

materialen aangekocht. In totaal wer-

den zo’n vijf teams van de benodigde 

netten enz. voorzien; er was een bedrag 

mee gemoeid van om en nabij sf 7.500,-. 

De aflossingsmodaliteit zou worden be-

paald door de vangst. Als tussenoplos-

sing ten behoeve van het invriezen van 

vis en het fabriceren van ijs, werd op 

Washabo een vrieskist geplaatst ten al-

gemene nutte. 

Het tweede verslag rept over de te on-

dernemen stappen in verband met de 

groei naar een coöperatie (installatie 

komissie van toezicht, benoeming pro-

jektkoördinator en administrateur, ope-

ning bankrekening en dergelijke). 

Voorts bevat het verslag wat financieel-

administratieve zaken, zoals de markt-

prijzen van vis te Nickerie, Paramaribo 

en Washabo/Apoera, de afzetmogelijk-

heden via de weg en de SLM (wij konden 

fikse korting op de vrachttarieven bedin-

gen) en een voorlopige exploitatiebegro-

ting. Deze begroting leerde ons dat het 

projekt – of de coöperatie in wording – 

eerst bij een gemiddelde vangst van 

1500 kg per maand rendabel kan draai-

en. 

Het derde voortgangsrapport diept op 

basis van een bezoek aan de visserij-

dienst te Nieuw-Nickerie, de afzetmoge-

lijkheden verder uit. In dit rapport komt 

voorts een ander thema aan de orde. Wij 

citeren: “Nu komen de laatste tijd ver-

zoeken binnen van mensen uit Washa-

bo/Apoera om voor hen netten te bestel-

len. Om twee redenen heeft de PAS daar 

moeite mee. In de eerste plaats moeten 

wij voorkomen dat er zoveel vissers ko-

men dat zij elkaar gaan bekonkurreren. 

In de tweede plaats wil de PAS vooral de 

werklozen van Washabo/Apoera helpen. 

De PAS wil werken voor mensen die 

géén geregeld inkomen hebben; zij heb-

ben voorrang boven de mensen die al 

een inkomen hebben en de visserij zien 

als een bijverdienste. Het zou een goede 

blijk van solidariteit zijn als de mensen 

met een vast inkomen zouden afzien van 

visaktiviteiten, om zodoende alle moge-

lijkheden te bieden aan de werklozen 

van Washabo/Apoera.”Hier dient 

meteen aan te worden toegevoegd dat 

de inwoners van Washabo/Apoera over 

het algemeen de gewenste solidariteit 

met hun armere medeburgers hebben 

opgebracht. 

De vierde nota, van medio 1982, geeft 

een volledige ommekeer in de gang van 

zaken te zien. Het model van de inkoop/

afzet-coöperatie werd zonder nadere 

aankondiging door de diverse visteams 

ingeruild voor het individuele model. De 

theorie van de coöperatie bleek in de 

praktijk van alledag niet te voldoen. De 

reden daarvoor moet gezocht worden in 
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het feit dat binnen het coöperatieve ver-

band zo’n groot verschil bestaat tussen 

opkoop – en verkoopprijs. De visser re-

deneert aldus: waarom zou ik mijn vis 

aan de coöperatie verkopen tegen een 

gemiddelde prijs van sf 2,- per kg, als de 

mensen van Washabo/Apoera gemid-

deld sf 3,- per kg voor mijn vis willen 

neertellen. De vissers kwamen voorts 

onderling overeen bij grote hoeveelhe-

den vis, trips te organiseren naar Nieuw

-Nickerie om de overtollige vis af te zet-

ten. De organisatie gebeurt op basis van 

incidentele afspraken; een coöperatie is 

daarvoor (nog) niet nodig. 

Het vijfde voortgangsrapport (oktober) 

ademt een rustiger toon. In de vooraf-

gaande periode (augustus tot en met 

oktober) is niet of amper op de Corantijn 

gevist. De volgende redenen werden 

daarvoor door de vissers aangevoerd 

(uit het verslag): 

 de grote boot die werd gebruikt 

voor de trips naar Kabalebo heeft 

een aanvaring gehad en is tot op 

heden onbruikbaar. Gepoogd zal 

worden deze boot met eigen mid-

delen ten spoedigste gerepareerd 

te krijgen.  

 Degene die de vrieskist in beheer 

heeft en zorg moet dragen voor 

de aanmaak van voldoende ijs, 

heeft de vrieskist voor eigen ge-

bruik aangewend. Er was derhal-

ve geen ijs voorradig toen de vis-

sers een trip wilden maken.  

 De meeste vissers hadden rijst 

geplant en waren in bedoelde 

periode druk bezig met de oogst..  

 Doordat de zwampen min of 

meer zijn drooggevallen, wordt 

de vangst van zwampvissen ver-

gemakkelijkt. Er is een grote aan-

bod van zwampvissen, waardoor 

de lokale afzet van riviervis – die 

minder in tel is dan de zwampvis 

– fors is teruggelopen.  

In dit laatste rapport van 1982 komt als 

belangrijkste thema naar voren de toe-

komst van het projekt.  

“Wij hebben de vissers duidelijk gemaakt 

dat de PAS volledig beseft dat de uitrus-

ting van het projekt nog niet volledig is. 

Anderzijds acht de PAS de tijd nog niet 

rijp om tot verdere investeringen over te 

gaan. “Het komt er nu op aan voor ons-

zelf en voor anderen te bewijzen dat de 

inmiddels gedane investeringen gerecht-

vaardigd waren en dat het bovendien 

verantwoord is het projekt verder uit te 

bouwen. Dit betekent konkreet dat er 

naar gestreefd moet worden met de be-

schikbare middelen de grootst mogelijke 

vangst te realiseren. en er zijn naar ons 

idee meer mogelijkheden de vangst te 

vergroten. Tijdens de bijeenkomst van 17 

oktober 1982 hebben wij over deze mo-

gelijkheden gesproken. Het vraagt ech-

ter van de vissers wat meer inzet, disci-

pline en samenwerking.” 

Begin 1983 werd steeds duidelijker dat 

een groep kapitaalkrachtige personen 

met plannen rondliep om de visserij op 

grootschalige, kommerciele basis te 

gaan exploiteren. In deze plannen was 

ruimte gekreëerd voor de lokale vissers 

als werknemer in dienst van de nieuwe 

onderneming. De PAS heeft bij de be-

trokken overheidsinstanties geageerd 

tegen deze plannen. Op de eerste plaats 

streven wij naar een ontplooiing tot zelf-

standigheid van de bevolking; binnen dit 

streven past een kommerciële opzet met 

aandeelhouders “uit de stad” minder 

goed. Op de tweede plaats plaatsten wij 

vraagtekens bij de cijfers die werden 

gepresenteerd om de haalbaarheid van 

de onderneming aan te tonen; wij vrees-

den kortweg een sterke overbevissing 

van de rivier met als gevolg, na een x-

aantal jaren, een uitgeputte hulpbron. 

Men dient zelfs vraagtekens te plaatsen 

bij het nut van een vriescel. Voorlopig 

zijn de lokale afzetmogelijkheden ruim 

genoeg; ook zijn te Washabo/Apoera 

een aantal opkopers aktief die een rede-

lijke prijs bieden. 

Aanvaardbare doch beperkte perspek-

tieven biedt de riviervisserij in de direkte 

omgeving van Washabo/Apoera. Voor-

deel is uiteraard dat de (brandstof) kos-

ten niet zo hoog zijn. De vangst per week 

per team ligt tussen de 60 en 90 kilo (is 

Sf. 90,= tot Sf. 150,=). De teams die 

thans aktief zijn (6 in totaal) kunnen 

zorgdragen voor een totale vangst per 

jaar van circa 15.000 kilo. De afzet van 

deze hoeveelheid (minder prijzige) vis 

geschiedt lokaal. Indien ons cijfer

materiaal korrekt is, betekent dit dat de 

Corantijn aan een beperkt aantal vis

teams een redelijk bestaan kan bieden. 

Voor de afzet of verwerking behoeven 

geen aparte investeringen te worden 

gepleegd. Zo een 6 teams zijn thans min 

of meer operationeel. De PAS wil op ba-

sis van kredietverstrekking behulpzaam 

blijven bij de aanschaf van de hulpmid-

delen (buitenboordmotoren en netten), 

zodat van een optimale toerusting van 

de teams gesproken zal kunnen worden. 

Nu het visserij-projekt voor wat betreft 

de benodigde investeringen min of meer 

is afgerond, laat zich de vraag stellen 

wat de PAS in overleg met de bevolking 

van Washabo/Apoera in de komende 

jaren denkt te ondernemen. 

1984 was een redelijk goed jaar voor de 

riviervisserij. Er werden in de eerste vijf, 

zes maanden van het jaar hoeveelheden 

genoteerd van 30 tot 60 kg per nachte-

lijke trip. Later in het jaar werden de 

boten ingezet ten behoeve van de jacht. 

Aan twee personen werden op krediet-

basis visserij materialen verstrekt (een 

buitenboordmotor en 25 kg netten). De 

aflossingen bleven tot eind 1984 mond-

jesmaat binnensijpelen; later trad enige 

verbetering in, alhoewel er altijd nog 

uitgesproken wanbetalers zijn. 

De riviervisserij bleef in 1985 en 1986 op 

hetzelfde niveau: een kleine groep van 

vissers die regelmatig van wal steken en 

hun vangst lokaal verkopen. Vanaf 1987 

was er een feitelijke achteruitgang te 

konstateren: de tekorten aan onderdelen 

t.b.v. onder andere buitenboordmoteren 

spelen daarbij een rol.De meeste aan-

hangmotoren zijn 1988 defekt; men viste 

sindsdien incidenteel, de vangstcijfers 

zijn beperkt omdat de meest visrijke wa-

teren momenteel onbereikbaar zijn. 

In 1989 opereerde er een commercieel 

visverwerkingsbedrijf, in handen van een 

handelaar in Paramaribo. De beste vis-

sers had hij op basis van dagloon in 

dienst. Verder werd er niet meer gevist.  

Pater Ahlbrinck Stichting 



Pagina 10 
G

e
sc

h
ie

d
e

n
is

 v
a

n
 d

e
 P

A
S

 

Wederopbouw (2) 

een illegale elite ontstaan die zich 

bezighoudt met gewapende roof-

overval, smokkelhandel, handel in 

verdovende middelen, illegale 

houtkap. 

Vele repatrianten hebben bijna 7 

jaar in vluchtelingenkampen door-

gebracht alwaar ze nagenoeg 

volledig verzorgd werden. Nu 

moeten ze zichzelf zien te bedrui-

pen wat zeer moeilijk valt in het 

totaal verwoeste binnenland. 

... 

De kosten voor transport van – en 

naar binnenlandse dorpen in het 

zuiden van het land zijn zowel 

voor lokale bewoners als voor vele 

ontwikkelingsorganisaties niet te 

betalen. De wederopbouw zal zich 

daarom focussen op de dichterbij 

de stad gelegen dorpen van in het 

zuiden. 

De eigendomsrechten van de lo-

kale bewoners op de gronden in 

het binnenland zijn onduidelijk, 

waardoor er een wankele basis 

bestaat voor investeringen (het 

verkrijgen van leningen) in o.a. 

landbouw en bosbouw. 

In het Cottica-gebied waren van 

de ruim 3200 bewoners, nog 

maar 940 over; veelal bejaarden. 

De mensen die terugkeerden naar 

het gebied, waren de mensen die 

in de stad of in Frans-Guyana 

geen werk hadden gevonden. 

Peto Ondro een dorp nabij Moen-

go was als dorp nog vrijwel even 

groot gebleven. Van de 900 be-

woners waren er nog 800 woon-

achtig. In dit dorp is de PAS dan 

ook weer begonnen met het 

brengen van veldbezoeken.  

Verder werden er microkredieten 

verstrekt aan ondernemers die 

bereid waren om weer een boot-

dienst op te starten. Veelal werd 

de motor gegeven en moest men 

de boot aankopen. Door deze 

actie werden de gebieden van 

Boven-Suriname en Cottica weer 

snel ontsloten. 

Maar niet alles verliep succesvol. 

Het samenwerkingsverband met 

Resuma verliep niet goed. Resu-

ma kwam met het voorstel om 18 

stafwoningen voor ‘ ontw-

ikkelingswerkers’ in het binnen-

land te bouwen. Zij zouden de 

bouw voor hun rekening nemen 

en Cebemo (voorloper van Cor-

daid) zou financieren. Uiteindelijk 

heeft de PAS zelf de afbouw van 

de geplande 18 stafwoningen 

voor haar rekening genomen, 

toen bleek dat Resuma zich niet 

aan de gemaakte afspraken hield. 

Mede door de binnenlandse oor-

log had een groep kinderen geen 

traditionele vorming of scholing 

gehad. Een deel van deze kinde-

ren paste niet binnen het inmid-

dels hervatte onderwijs. Om hen 

tegemoet te komen heeft de PAS 

een project speelleerplaats opge-

zet ten einde de kinderen op 

speelse wijze minimaal onderwijs 

te doen toekomen. In 1995 zijn in 

zeven dorpen (Abadukondre, Ma-

rijkedorp, Ovia Olo, Bigiston, Pik-

insanti, Galibi, Petondro) te Oost-

Suriname speelleerplaatsen ope-

rationeel geworden. De PAS zorg-

de middels een coördinatrice er-

voor dat alle organisatorische 

zaken(waaronder financiën) in 

orde waren. De leidsters ontvin-

gen een onkostenvergoeding. De 

PAS heeft dit project verschillen-

de jaren met veel succes gedraaid 

in Oost-Suriname.  

Uit rapportages bleek dat de kin-

deren rustiger werden, minder 

agressief en verdraagzamer ter-

wijl de participatie toenam.  

Nadat de projectgelden ophielden 

om deze leidsters te betalen, gin-

gen ze gewoon door. Wat bleek? 

De overheid had met UNICEF gel-

den en zonder overleg met de 

PAS een deel van deze leidsters 

nogmaals opgeleid.  

De PAS is ondersteuning blijven 

geven aan de reeds actieve groe-

pen middels trainingen en materi-

aal.  

Vanaf 1995 kon de PAS zich 

steeds meer focussen op ontwik-

kelingswerk en kon de wederop-

bouwperiode worden geredu-

ceerd. Het laatste project ten be-

hoeve van de wederopbouw werd 

in 2004 opgeleverd. Het betrof 

een polikliniek en school voor 

Witagron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pater Ahlbrinck Stichting 



Pagina 11 

Piekjaar 1993 

1993 was een piekjaar qua projec-

tenaantal in het bestaan van de 

PAS. In het kader van de weder-

opbouw werd overal geld aange-

vraagd en gekregen. 

Ondanks dat de afzetbemiddeling 

niet meer plaatsvond, bleef de 

PAS wel intermediair voor de aan-

schaf van inputmaterialen, be-

strijdingsmiddelen en gereed-

schappen voor het binnenland. Ze 

deed ook zelf onderzoek naar de 

werking van de diverse bestrij-

dingsmiddelen om  te zien, welke 

het meest effectief is. Dit werd 

uiteraard samen met landbou-

wers uit verschillende dorpen 

gedaan, zodat zij ook betrokken 

waren bij het ‘onderzoeksproces’. 

Verder is er in 1993 een Stichting 

Vraag en Aanbod Suriname opge-

richt, die zou worden aangesloten 

bij de internationale tak. Op die 

manier kon Suriname aan goede-

ren komen. Er werden tussen 

1990 en 1993 vier leveringen van 

fietsen binnengebracht, die de 

PAS opknapte en ‘verkocht’ tegen 

een redelijke prijs.  De PAS heeft 

zich uiteindelijk uit de stichting 

i.o. teruggetrokken vanwege on-

realistische voorwaarden die wer-

den gesteld vanuit Nederland. 

In de tweede helft van de jaren 

’90 werden ook diverse onder-

wijsmaterialen ontwikkeld ten 

behoeve van het ontwikkelings-

werk. Leerboekjes voor basis-

schoolleerlingen, pamfletten voor 

landbouwvoorlichting en trainin-

gen Basic Life skills. Ook werd er 

heel veel praktische ondersteu-

ning op het veld geboden. 

Op Abadukondre werd een PAS 

centrum gebouwd, trainingen 

gegeven voor het gebruik van 

kettingzagen, een inputwinkel 

opgezet, een bouwmarkt en een 

houtbewerkingsplaats in gebruik 

genomen. Maar de inzet werd 

niet altijd begrepen of gewaar-

deerd. Ondanks alle inzet die 

door de PAS werd gepleegd, ont-

stonden er ongemakkelijke situa-

ties. In Abadukondre stonden 

veldwerkers iedere dag bloot aan 

oneerlijkheden en intimidatiepo-

gingen van personen uit de doel-

groep (de goeden niet nagespro-

ken) die trachten zaken naar hun 

hand te zetten.  

Het dieptepunt was 2 september 

tot en met 4 september 1993 

toen het Abadukondre complex 

bezet werd en het aanwezige 

personeel werd gegijzeld.  

Start bouw basisvoorzieningen 

Tot 1984 had de PAS zich niet 

bezig gehouden met algemene 

basisvoorzieningen in gemeen-

schappen, maar in 1984 diende 

het eerste watervoorzieningspro-

ject zich aan. Het ging hierbij om 

het plaatsen van regenbakken bij 

de onderwijzerswoningen in Jaw 

Jaw, Semoisi en Pikien Slee. Uit-

eindelijk is vanwege de binnen-

landse oorlog stagnatie gekomen 

en zijn de laatste werkzaamheden 

in 1993 uitgevoerd. 

Na de binnenlandse oorlog is er 

een ‘ bouwploeg’ ontstaan binnen 

de PAS, die werd geleid door Pa-

ter Harry van den Berg. Hij han-

teerde bij de bouwprojecten een 

specifieke methodiek waarbij er 

veel ruimte was voor lokale men-

sen om kennis en ervaring op te 

doen.  

Het opleidings- en vormingsas-

pect verdiende prioriteit, ondanks 

dat daardoor de bouwwerkzaam-

heden langer duurden.  

In dorpen waar weinig bouwtech-

nische kennis is, hanteert de PAS 

nog steeds deze methode. Echter 

in de meeste dorpen zijn ervaren 

krachten aanwezig en wordt er 

meer op basis van zakelijke af-

spraken gewerkt. 

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Capaciteitsversterking 

De belangrijkste verandering na 

de binnenlandse oorlog was wel 

de intensieve inzet op capaciteits-

versterking.  

Voor de oorlog was er al een ra-

dioprogramma waarin aandacht 

werd besteedt aan dit onderwerp 

en er was ook al een cursus ge-

schreven en uitgevoerd. Capaci-

teitsversterking was één van de 

thema’s waarop de PAS zich toen 

richtte. Na de oorlog werd het 

een hoofdthema.  

In 1995 is gestart met de uitvoe-

r i ng va n ee n c ur su s 

‘gemeenschapsontwikkeling’ in 

het relatief kleine Wayombo-

Coppenamegebied. Daarna is de 

cursus ook uitgevoerd in het Ma-

rowijne-gebied.   

Uit het jaarverslag van 1995: 

Mede door de binnenlandse oor-

log zijn vele zaken veranderd op 

zowel regionaal als nationaal ni-

veau. Ook internationaal is de 

visie met betrekking tot het ont-

wikkelingswerk veranderd. Dorps-

bestuurders en leden van lokale 

organisaties ontbreekt het vaak 

aan informatie over deze ontwik-

kelingen. Tevens zijn hun inzichten 

om regionale en dorpsproblema-

tieken te beheersen en aan realis-

tische oplossingsmodellen te wer-

ken veelal beperkt. Onder de hui-

dige omstandigheden zijn initia-

tief en zelfwerkzaamheid van de 

lokale bevolking een voorwaarde 

om te overleven. 

Met dit initiatief wordt getracht 

om door gemeenschapsontwikke-

ling in onze werkgebieden de be-

wustwording, kadervorming en 

organisatiegraad van de lokale 

bevolking te verhogen. Dit moet 

worden bereikt middels het ver-

zorgen van cursussen / discussie-

bijeenkomsten in de regio’s, .. 

 

 

 

 

1998 Evaluatiejaar 

In het jaarverslag van 1998 werd 

ook een evaluatie gegeven van de 

resultaten tot dusver: 

Bij het versterken van de leider-

schapscapaciteiten in de gemeen-

schappen zijn duidelijke vorderin-

gen bereikt. Zowel in Oost als in 

West zien we de dorpsgemeen-

schappen zichzelf beter organise-

ren en meer naar buiten treden. In 

alle drie gebieden zijn de vrou-

wengroepen in veel gemeen-

schappen actiever dan het traditi-

onele dorpsbestuur. Zonder of 

met onze begeleiding maakt men 

contact met donoren en/of met 

de overheid om oplossingen pro-

beren te brengen in problemen 

met transport & afzet, scholing en 

opzet van nieuwe (economische) 

activiteiten. De versterking van 

het contactpersonennetwerk is in 

regio Oost al goed bereikt met 

o.a. trainingen voor deze groep 

vrijwilligers. 

Economische verzelfstandiging is, 

met minder directe resultaten dan 

de maatschappelijke verzelfstan-

diging, aangepakt. Naast enkele 

voorbeelden uit het werkplaatsen-

project (Project Vier werkplaat-

sen) zijn er resultaten bij de land-

bouw en de verwerking van pro-

ducten. In alle regio’s worden 

landbouw- en in mindere mate 

visserijbenodigdheden ter be-

schikking gesteld, in veel gebieden 

voornamelijk benut door de vrou-

welijke producenten. Kwaliteits-

verbetering van de productie door 

verbetering van de teeltmethoden 

en bestrijding van ziekten en pla-

gen wordt individueel en per 

groep gestimuleerd. Ecologische 

productie-methoden bewust door-

voeren c.q. handhaven blijft sterk 

opbrengst gerelateerd. Stimule-

ring van de groenteteelt ter ver-

betering van de gezondheidssitua-

tie, met name via de scholen, blijft 

moeizaam Er zijn te weinig goede 

voorbeelden in de dorpen. Slechts 

in de buurt van markten is het ook 

economisch aantrekkelijk, zoals in 

het oosten bij concentraties als 

Albina en Moengo. 

Abadukondre was in deze periode 

echt een centraal punt voor ont-

wikkelingswerk in het Oosten van 

Suriname. Groepen bewoners van 

Bigiston, Patamacca, Cottica-

gebied en omgeving Moengo 

kwamen naar het centrum voor 

cursussen, trainingen of het aan-

bieden van spullen ter reparatie. 

Ook fungeerde de houtbewer-

kingsplaats als plek voor jonge 

ondernemers om hun producten 

te produceren.  

In 1998 wordt in het jaarverslag 

het volgende vermeld over de 

ontwikkelingen in Regio Oost: 

Pater Ahlbrinck Stichting 
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1998 evaluatiejaar  (2) 

In Marowijne, het district waar de 

stichting zich na de binnenlandse 

oorlog vanaf 1992 voornamelijk 

op concentreerde, startend met 

het UNHCR-terugkeerprogramma 

met noodhulp en daaraan gekop-

peld wederopbouw-activiteiten, 

beginnen de investeringen in per-

soneel, materieel en gebouwen 

meer en meer vruchten af te wer-

pen. Praktisch zijn we bezig met 

landbouw, veeteelt, visserij en 

bosbouw. Verder zijn we o.a. be-

zig met de opzet en begeleiding 

van werkplaatsen en verwerking 

van rijst en cassave 

Behalve deze hulp bij de oplossing 

van allerlei concrete problemen 

zien we, mede door onze trainin-

gen en cursussen, de dorps- en 

vrouwenorganisaties sterker en 

bewuster worden. De laatste be-

langrijke bundeling van mensen is 

de groep vrouwen, Cottica-Uma, 

die gezamenlijk transport en afzet 

van landbouwproducten willen 

organiseren. Daarmee samenhan-

gende facetten worden ook aan-

gepakt. In hetzelfde gebied is het 

initiatief van de dorpsbesturen 

van de Cottica om met de minister 

van Regionale Ontwikkeling te 

gaan praten over hun problemen, 

een belangrijke stap geweest van 

in het verleden veelal passieve 

structuren. 

De mensen van het Patamacca 

gebied nemen ook initiatieven, 

mede gesterkt door de aandacht 

voor hun gebied in het eerder 

besproken Unicef programma De 

vrouwengroep van Krabu-olo 

heeft zich georganiseerd en on-

derhandelt nu met het dorpsbe-

stuur en met een bouwploeg. Ver-

der zijn ze naar de hoofdstad ge-

reisd om in contact te treden met 

een aantal leveranciers van ver-

werkingsmachines om een ge-

schikte cassaverasp-machine voor 

hun doel te vinden. 

Door de gehele geschiedenis van 

de PAS heen wordt er gesproken 

over het Boven-Suriname rivier-

gebied, waar het maar niet lijkt te 

lukken voet aan de grond te krij-

gen of permanente medewerkers 

voor te vinden. In het begin werd 

de houding van de bewoners zelf 

aangewezen als reden voor de 

gebrekkige samenwerkingsrelatie. 

Men zou teveel uitgaan van de 

PAS als geldverstrekker en werk-

gever. Men zou niet zelf willen 

werken aan hun ontwikkeling. 

Met het succes van de ‘ vier’  

werkplaatsen kon deze conclusie 

bijgesteld worden. In 1998 werd 

geschreven: Ook voor deze laatste 

activiteit is een min of meer per-

manente medewerker in dit 

uitgestrekte maar ook rela-

tief dichtbevolkte gebied 

(meer dan tachtig gemeen-

schappen) nodig. Vanuit de 

stad zal onze output in dit 

gebied moeilijk op een goed 

peil te brengen zijn. Op het 

technische vlak heeft de pro-

jectuitvoerder binnen  Vier 

werkplaatsen bewezen wat kan 

worden bereikt door een langere 

aanwezigheid in het gebied. In de 

andere sectoren zijn nog meer 

resultaten te behalen. De kwestie 

rond de grondenrechten, de ver-

betering van de voedingstoestand 

en het genereren van inkomsten 

uit landbouw en andere sectoren 

voor met name de vele 

(alleenstaande) vrouwen vragen 

om een intensieve lokale aanwe-

zigheid van onze stichting. 

Op basis van deze evaluatie werd 

het beleid en bijbehorende werk-

wijze bijgesteld.   

In 1998 werd het nieuwe pro-

gramma gestart met de volgende 

achtergrond en visie:  

Vanuit haar beleidsprogramma 

richt de PAS zich specifiek op die 

gemeenschappen en of groepen 

die enerzijds met een hulpvraag 

komen en waarop de PAS een 

adequaat antwoord kan geven. 

Anderzijds wil de PAS ook een 

actieve actor zijn op gebieden, 

waar zij een bijdrage kan leveren 

tot verbetering van de positie van 

de gemarginaliseerden. In deze 

zin wil zij nadrukkelijk versterking 

geven aan de capaciteit van het 

leiderschap, zowel in de traditio-

neel bestuurlijke zin, als in de zich 

ontwikkelende organisaties op 

dorpsniveau. Met de opgedane 

kennis en vaardigheden moeten 

de besturen en organisaties meer 

en meer in staat zijn zelf ontwik-

kelingen in hun gemeenschap op 

gang te brengen.  
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2001 Nieuwe thema´s  

In 2001 presenteert de PAS een 

nieuw meerjarenprogramma met 

3 thema’s. Onder elk thema han-

gen een aantal deelprojecten. In 

de voorgaande jaren waren de 

werkzaamheden van de PAS sterk 

gegroeid en uitgebreid. De the-

ma’s en deelprojecten geven in-

zicht in de breedte van de ontwik-

kelingsactiviteiten uitgevoerd 

door de PAS en moesten houvast 

bieden aan medewerkers en ge-

meenschappen. 

Het eerste thema was ‘ nieuwe 

ordening gemeenschappen’ en 

bestond uit de deelprojecten: 

versterken lokale organisaties en 

bestaande besturen, verbeteren 

van basisvoorzieningen en verbe-

teren kwaliteit van leven. Het 

tweede thema was  ‘ verbreden 

inkomsten’ en bestond uit de 

deelprojecten: verbetering land-

bouwproductie, duurzame land-

bouwmethoden en alternatieve 

inkomsten. Het derde thema was 

‘onderzoek & ondersteuning’. 

Hieronder vielen activiteiten ter 

voorbereiding op uitvoering van 

projecten uit de eerdere twee 

thema’s. Deze indeling geldt nog 

steeds heden ten dage, alhoewel 

het wel iets is aangepast. Onder-

zoek en ondersteuning is meege-

nomen als onderdeel van een 

project. De vier hoofdthema’s 

voor het meerjarenprogramma 

2010-2012 zijn nu capaciteitsver-

sterking (voorheen ordening ge-

meenschappen), basisvoorzienin-

gen (voorheen deelproject van 

ordening gemeenschappen), eco-

nomische ontwikkeling (voorheen 

verbreden inkomsten) en scholing 

en vorming (voorheen deelproject 

ordening gemeenschappen). 

Hoogtepunt Nationale conferentie 2003 

Bij de totstandkoming van het 

meerjarenprogramma 2004-2006, 

heeft de PAS nadere invulling 

gegeven aan het feit dat men als 

organisatie wil inspelen op vraag 

en behoefte van de gemeen-

schap.  

In het kader daarvan is er natio-

nale conferentie georganiseerd 

met de binnenlandse gemeen-

schappen. Eerst werd op regio 

niveau gesproken met vertegen-

woordigers van verschillende dor-

pen. Er werd in kaart gebracht 

wat de problemen zijn en wat de 

wensen en behoeften waren. De 

resultaten van die bijeenkomsten 

zijn ingebracht in een nationale 

conferentie in Paramaribo.  

De resultaten van die conferentie 

waren leidraad voor de werk-

zaamheden van de PAS. Een an-

der doel was om tot uitwisseling 

van ervaringen en behoeften tus-

sen de verschillende gemeen-

schappen in het binnenland te 

komen. 

De nationale conferentie was een 

hoogtepunt in de geschiedenis 

van de PAS als het gaat om opti-

male participatie van de binnen-

landse gemeenschappen.  

Uit de conferentie bleek dat er 

vooral vraag is naar goede voor-

zieningen als krutu-oso’s, onder-

wijs(gebouwen), drinkwatervoor-

zieningen en elektriciteit.  

In de jaren daarna wordt dat een 

belangrijke focus voor de PAS, 

naast economische ontwikkeling 

en capaciteitsversterking. 

Hieronder een meer gedetailleerd 

verslag van de nationale confe-

rentie: 

Het doel van de Regionale Confe-

renties is geweest: het evalueren 

van de activiteiten, die in de voor-

gaand periode in de dorpen zijn 

uitgevoerd en het opstellen van 

nieuwe aandachtspunten voor de 

komende jaren ten behoeve van 

de gemeenschap. 

De voorbereiding om te komen tot 

het MJP 2004-2006 is terug te 

voeren naar de in 2001 en 2002 

gehouden workshops onder de 

naam `dorpsverhaal’. De PAS gaat 

daarbij uit van het verhaal van de 

dorpsgemeenschappen waarin 

o.a. hun ontwikkelingsaspiraties, 

ontwikkelingsmogelijkheden en 

hiaten zijn aangegeven. Elk dorp 

heeft toen een coördinatiegroep 

aangewezen om het dorpsverhaal 

en de weg ernaar toe vast te leg-

gen. Deze groep bestaat uit actie-

ve leden van de in een dorp aan-

wezige organisaties. 

De bovengenoemde dorpsverha-

len werden besproken en vastge-

legd. Hieruit werden de formats 

voor de Regionale Conferenties 

ontwikkeld. Deze formats bevat-

ten informatie over: 

de woongemeenschappen zoals 

naam van het dorp, aantal inwo-

ners, stamverband, aantal wonin-

gen, basisvoorzieningen, commu-

nicatie, gezondheidscentrum etc. 

een algemene dorps- of gemeen-
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Hoogtepunt nationale conferentie 2003 (2) 

schapspresentatie voor de Regio-

nale Conferentie en de voorberei-

ding daarvan. 

de samenstelling van een groep 

d i e  d e  t h e m a ’ s 

`Basisvoorzieningen, Landbouw, 

Niet Traditionele Productie, Orga-

nisatie en Rechten’ zal voorberei-

den voor presentatie tijdens de 

Regionale Conferenties. 

Bij de ontwikkeling van de 

`formats’ waren ruim 500 perso-

nen uit de verschillende gemeen-

schappen betrokken. In totaal 

hebben hieruit 132 afgevaardigde 

mannen en vrouwen deelgeno-

men aan de Regionale Conferen-

ties. In gezamenlijk overleg wer-

den door hen oplossingsmodellen 

m.b.t. de thema’s besproken. De 

resultaten werden uitgewerkt en 

een samenvatting hiervan werd 

tijdens de Nationale Conferentie 

gepresenteerd. 

Uit de Regionale Conferentie werd 

er een keuze van maximaal 20 

afgevaardigden gedaan, voor 

deelname aan de Nationale Con-

ferentie. Hierbij werd er gelet op 

het geslacht (man/ vrouw), de 

functie van de persoon (kapitein 

of basja), het beroep van de per-

soon (ondernemer, onderwijzer, 

etc.) en het lidmaatschap van 

dorps organisaties. Elke Regionale 

Conferentie werd afgesloten met 

een verklaring, opgesteld door de 

deelnemers waarin aandachts-

punten voor het nieuwe MJP voor 

de betreffende regio worden aan-

gegeven. 

Tijdens de Nationale Conferentie 

werd er besloten over de nieuwe 

aandachtspunten voor ontwikke-

ling van de gemeenschappen ten 

behoeve van het MJP2004 – 2006 

en werd op feestelijke wijze 35 

jaar PAS herdacht. Daaraan na-

men 68 gedelegeerden deel waar-

onder 38 mannen en 30 vrouwen. 

De opening van de Nationale Con-

ferentie werd verricht door de 

Minister van Regionale Ontwikke-

ling, dhr. R. van Russel. Ook wer-

den er toespraken gehouden door 

dhr. W. de Bekker, Vicaris-

Generaal van het Bisdom Parama-

ribo, dhr. R.Lieuw A Joe, Voorzit-

ter van het bestuur van de PAS en 

dhr. H.Essed, Directeur van de 

PAS. 

Na de officiële opening was er een 

receptie en parallel daaraan een 

Mini Expo van producten vervaar-

digd door Inheemsen en marrons 

(houten meubelstukken, souve-

nirs, landbouwproducten, kleding, 

hangmatten etc.). 

De thema’s `Onderwijs, Gezond-

heidszorg, Landbouwproductie, 

Niet traditionele productie, Rech-

ten en Organisatie, Overige Voor-

zieningen’ werden gepresenteerd 

door de regiocoördinatoren en in 

werkgroepen verder uitgewerkt. 

Voorafgaand hieraan presenteer-

de de gastspreker, voorzitter van 

de VIDS, dhr. F. Pané de visie van 

zijn organisatie over de 

`ontwikkeling van het binnenland-

’. De thema’s `Toegang tot mark-

ten, en Vrede en Conflict’ werden 

door de directeur van de PAS, 

besproken voor verdere verdie-

ping ten behoeve van het vast te 

stellen MJP. 

De Conferentie werd afgesloten 

met een diner voor deelnemers 

met daarin de uitreiking van on-

derscheidingen voor de beste ge-

realiseerde initiatieven tijdens 

MJP 2001-2003. 

Hierna volgde de presentatie van 

de slotverklaring van de Nationale 

Conferentie 2003, die daarna 

overhandigd werd aan de PAS. 

De slotverklaring geeft aan waar-

op de PAS zich samen met de ge-

meenschappen in de komende 

jaren zal richten. Hierin wordt 

benadrukt de aansluiting van de 

binnenlandse gemeenschappen 

bij de nationale ontwikkelingen op 

het gebied van onderwijs, (nuts) 

voorzieningen, arbeid en produc-

tie. 

Pater Ahlbrinck Stichting 



Pagina 16 
G

e
sc

h
ie

d
e

n
is

 v
a

n
 d

e
 P

A
S

 

PAS hedentendage 

In de afgelopen 7 jaar heeft de 

PAS de trend doorgezet om ten 

behoeve van de meerj-

meerjarenprogramma’s de wen-

sen en behoeften van gemeen-

schappen te inventariseren en te 

verwerken. Niet meer via groot-

schalige conferenties, maar door 

driejaarlijkse inventarisaties in het 

veld. Hierdoor is er een breed 

scala aan kleine en grote projec-

ten ontstaan.  

Door de constante structurele 

financiering kon goed op de vraag 

en behoefte worden ingespron-

gen. Nu Cordaid zich heeft terug-

getrokken uit Suriname staat de 

PAS voor de uitdaging om haar 

uitgangspunten vast te houden en 

op zoek te gaan naar nieuwe fi-

nancieringsvormen die ruimte 

laten voor interventies op niet 

vooraf bedachte projecten in de 

volledige breedte van het ontwik-

kelingswerkdomein. 

Ondanks alle ontwikkelingen blijft 

de PAS werken vanuit doelstelling 

zoals geformuleerd in de statuten 

en de visie.  

De PAS werkt nog steeds vanuit 

een integrale benadering voor 

ontwikkeling van een gemeen-

schap. De doelstelling is: de totale 

ontwikkeling van de bewoners 

van het binnenland op een duur-

zame wijze bevorderen door het 

uitvoeren van een geïntegreerd 

programma van activiteiten.  

Aan deze doelstelling wordt niet 

getornd. Christien Naarden, hui-

dig directeur van de PAS geeft het 

volgende aan:  We zijn pas klaar 

als alle kinderen naar school kun-

nen gaan, dat basisvoorzieningen 

als drinkwater en elektriciteit in 

orde zijn en dat men in het bin-

nenland inkomenszekerheid heeft 

door middel van werk, landbouw, 

productie of dienstverlening.  

Als er wordt gekeken naar de ni-

veaus die ontwikkelingsorganisa-

ties hanteren voor ontwikkelings-

werk, dan is het duidelijk dat de 

PAS zich vooral op het niveau van 

armoedebestrijding en maat-

schappij-opbouw richt. Beleidsbe-

ïnvloeding past niet of minder in 

haar doelstelling als organisatie. 

Ook dat is nu nog steeds het ge-

val. 

Het werken op vraag en behoefte 

van de gemeenschap staat anno 

2011 sterk onder druk. Behalve 

dat er minder structurele finan-

ciering is, is er ook een gebrek 

aan personeel. In de afgelopen 

vijf jaar hebben verschillende 

veldwerkers en alle regiocoördi-

natoren de organisatie verlaten. 

De organisatie bestaat nu uit een 

directeur, vier veldwerkers en de 

rest is administratief en onder-

steunend personeel. De verleiding 

om mee te doen met de thema’s 

die door donoren worden ge-

wenst is groot en de relatie met 

de gemeenschappen vermindert 

snel vanwege geldgebrek voor 

transport en inzet van adequaat 

personeel die vragen/behoeften 

van gemeenschappen kan omzet-

ten naar projectplannen. Zou de 

PAS hieraan toegeven, dan is ze 

weer terug bij de eerste jaren van 

haar bestaan. Een fase die ze juist 

als zeer ongewenst verlaten 

heeft. 
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