
Bij bouwprojecten pleegt de PAS 

veel overleg met de lokale bevolking 

en/of initiatiefnemers van een 

bouwproject. Zowel vooraf, tijdens 

de ontwerpfase, tijdens de uitvoe-

ring en na afloop wordt er tot in 

detail overlegd. Ook tijdens de uit-

voering zijn er technische werkover-

leggen met de arbeiders voordat 

men begint met werken en ook aan 

het einde van de dag. Wat ging er 

goed en wat minder? Hoe staat het 

project ervoor qua tijdsplanning en 

blijft het binnen de begroting?  

Tijdens de uitvoering wordt veel tijd 

en aandacht besteed aan kwaliteit 

van werken en hoe het werk doel-

matiger (ofwel efficiënter) gedaan 

kan worden. Dit maakt het bouwen 

in het binnenland ten behoeve van 

de gemeenschap tot een zeer inten-

sief traject, maar dat is belangrijk 

voor de ontwikkeling cq scholing 

van arbeiders en zelfvertrouwen 

van initiatiefnemers. Bij een vol-

gend project moet men zelfstandi-

ger kunnen werken.  

Door in nauwe samenwerking sa-

men te werken is en blijft het een 

project van de gemeenschap.  

Begeleidersrol PAS 

In de vroegere jaren had de PAS een speciale bouwmissie, die de verschillende bouwwerkzaamheden uitvoerde 

in het binnenland. Nu wordt het veelal gedaan door lokale bouwploegen of bij ingewikkelde projecten een aan-

nemer. In deze leaflet wordt ingegaan op de huidig werkwijze en de begeleiderrol van de PAS.  
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Het bouwen in het binnenland zelf is niet veel anders dan in de stad, maar wat er extra bij komt is de samenwer-

king met een totale gemeenschap voor de draagvlak en realisatie van het gebouw. Ook het vinden van een do-

nor of donateur en het afleggen van verantwoording aan hen is een extra dimensie voor het bouwen in het bin-

nenland als ontwikkelingsorganisatie. In totaal zijn 8 fasen geïdentificeerd voor het bouwen van een gebouw in 

het binnenland.  

Bouwfasen 

Bouwfase 1. Verzoek voor bouwproject komt binnen  

Voor onderwijzerswoningen of 

bouw van lokalen cq scholen komt 

meestal de schoolleiding van de 

betreffende school bij de PAS. Maar 

er kan ook een verzoek komen van 

een vrouwenorganisatie om een 

multifunctionele ruimte te bouwen 

waar ze kunnen vergaderen, samen-

werken en een winkel kunnen be-

ginnen. Of een verzoek voor de aan-

leg van een aanmeertrap bij het 

dorp.  

Bij binnenkomst van zo’n verzoek, 

soms mondeling soms schriftelijk, 

soms formeel soms informeel, gaat 

de PAS altijd na wat de reden voor 

dit verzoek is en of het reëel is om 

een dergelijk project te gaan begin-

nen. Hebben meer mensen baat bij 

het verzoek? Is het huidige gebouw 

aan vervanging toe? Zijn er inder-

daad te weinig lokalen? Is de vrou-

wenorganisatie actief en gaan ze de 

ruimte ook benutten? 

Er wordt een aantal keren gespro-

ken met de aanvragers. Ook wordt 

met hen gesproken over hoe ze het 

onderhoud na oplevering gaan reali-

seren. Wie zorgt ervoor dat het 

schoon blijft, hoe gaan ze benodig-

de reparaties organiseren? 

Nu structurele donoren zich meer 

en meer terugtrekken uit Suriname, 

is er minder financiële ruimte om in 

deze voorbereidingsfase uitgebreid 

met de aanvragers te spreken. Ei-

genlijk moet zo snel mogelijk een 

projectplan worden geschreven, 

zodat er dekking is voor de gemaak-

te kosten voor overleg en transport 

naar het gebied voor deze overleg-

gen. Hierdoor bestaat het gevaar 

dat binnengekomen verzoeken niet 

kritisch worden bekeken of wordt 

onderzocht of de oplossing van een 

gebouw wel een oplossing van het 

ervaren probleem is.  

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Bouwfase 2.  Eerste Ontwerp 

Als het gebouw het eigendom wordt 

van de indieners, dan is het gemak-

kelijk en kan met die groep verder 

worden gesproken over het ontwerp 

van het gebouw en de inrichting. In 

deze fase wordt zeker 4 keer over-

legt met de initiatiefnemers.   

Echter bouwt de PAS ook vaak on-

derwijzerswoningen en scholen, die 

na oplevering in bezit komen van het 

RKBO (Rooms Katholieke Bijzonder 

Onderwijs). Als er met de initiatief-

nemers is gesproken en de wensen 

en mogelijkheden zijn geïnventari-

seerd, dan volgt er overleg met het 

RKBO. Als RKBO ook diens akkoord 

geeft om zo’n project te starten en 

akkoord gaat met de wensen, dan 

wordt er een tekening gemaakt en 

deze wordt eerst weer aan het RKBO 

voorgelegd. Als ook daarop akkoord 

is, dan gaat het terug naar de onder-

wijzers of schoolleiding. Ook zij moe-

ten hun akkoord geven, voordat er 

naar de volgende fase wordt overge-

gaan. Vaak probeert de PAS overleg-

gen met de initiatiefnemers en RBKO 

te initiëren, als de initiatiefnemers in 

de stad zijn.  

Over het algemeen vindt er met het 

RKBO zo’n 6 overleggen plaats, voor-

dat zij een akkoord geven op het 

voorstel.  

Frater Johannes van Berkel denkt 

met plezier terug aan het bouwen 

van het project vrouwencentrum 

Gengeston. De vrouwen wilden een 

eigen gebouw, maar hadden geen 

verstand van bouwen. Men had wel 

duidelijke wensen over details, maar 

geen idee van planning en voorberei-

ding. Ook dacht men niet in maten 

als 5 bij 5 meter voor een kamer. Hij 

heeft het toen in het zand moeten 

uittekenen om ze een indruk te ge-

ven van de grootte. Ook het bepalen 

van kleuren was een uitdaging. Men 

was toen nog niet bekend met veel 

verschillende kleuren. Hij heeft toen 

foto’s gemaakt van andere vr-

ouwencentra’s en gebouwen. Ze 

konden toen op basis van foto’s een 

keuze maken.  

Hij heeft ervaren dat het werken met 

foto’s, dia’s en video’s een goed 

hulpmiddel is bij het ontwerpproces. 

Men vindt het moeilijk om een eigen 

mening te geven over wat men mooi 

vindt, maar met behulp van de foto’s 

gaat het beter. 

In de ontwerpfase werken twee 

mensen vanuit de ontwikkelingsor-

ganisatie met de gemeenschap. De 

bouwbegeleider is verantwoordelijk 

voor het bouwtechnisch aspect, de 

regiocoördinator voor de communi-

catie en draagvlak in de gemeen-

schap.  

Bouwfase 3. Informeren van traditioneel gezag en gemeenschap 

Als het ontwerp akkoord is bevonden 

door de toekomstige eigenaren en 

aanvragers, dan wordt het traditio-

neel gezag formeel geïnformeerd 

over de plannen.  

Eerst wordt er naar de hoofdkapitein 

en/of kapitein van het dorp gegaan. 

Er wordt gevraagd naar zijn mening. 

Als hij geïnformeerd is en achter het 

besluit staat, dan wordt er een krutu 

gehouden. Deze krutu kan alleen 

met de basja’s zijn, maar ook met de 

totale gemeenschap. Het is belang-

rijk dat bij deze bijeenkomst ook een 

plengoffer plaatsvindt. Hiermee wor-

den ook God en de voorouders bena-

derd en om medewerking gevraagd.  

In de krutu gevn mensen hun mening  

of stellen vragen over het plan. De 

ervaring is dat ook de onderlinge 

problemen tussen de mensen en de 

belangen van een ieder dan zicht-

baar worden. Zo kan de locatie waar-

op het gebouw gepland is, eigenlijk 

bestemd zijn voor iemand anders. 

Klachten over het onderwijs of de 

werkzaamheden van de vrouwenor-

ganisatie komen naar boven. In zo’n 

krutu of bijeenkomst kan een hele 

discussie ontstaan en als er op de 

traditionele wijze wordt gecommuni-

ceerd kan het even duren voordat de 

betekenis van de verschillende ver-

halen duidelijk wordt.  

Echter niet alles zal in de krutu wor-

den gezegd, dat verschilt per ge-

meenschap. In veel gemeenschap-

pen zijn krutu’s meer een ritueel 

geworden en wordt er meer gespro-

ken na de krutu één op één. Dus ook 

na de krutu kunnen nog problemen, 

vragen en opmerkingen naar boven 

komen. Als de gemeenschap uitein-

delijk akkoord is met het ontwerp en 

het bouwplan, dan volgt de volgende 

fase.  
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Bouwfase 4. Begroting en eigen bijdrage 

Als de gemeenschap akkoord gaat, dan 

kan er een begroting worden opgesteld. 

Samen met de betrokken organisatoren, 

lokale aannemers en leveranciers wordt 

een begroting opgesteld. Als een bouw-

project voordeel heeft voor de totale 

gemeenschap, zoals een school, onder-

wijzerswoning of krutu osso, dan ver-

wacht de PAS ook een eigen bijdrage 

vanuit de gemeenschap. Ook donoren 

zien graag dat mensen een eigen bijdra-

ge leveren aan de realisatie van een pro-

ject. Dit kan in de vorm van gratis arbeid 

zijn en/of bouwmaterialen.  

Voor de gemeenschap of initiatiefnemers 

is het vaak moeilijk te begrijpen dat een 

vorm van eigen bijdrage nodig is, terwijl 

een donor alles financiert. De PAS en/of 

donor heeft toch geld genoeg? Waarom 

moeten zij nog een eigen bijdrage leve-

ren? In Paramaribo hoeven de ouders 

toch ook niet bij te dragen aan de bouw 

van een lokaal?  

Ook de wijze waarop de begroting wordt 

opgesteld, geeft vaak onduidelijkheden. 

Eerst wordt alles erin begroot, dus ook 

alle arbeid en bouwmaterialen en dan 

wordt gekeken welke materialen of ar-

beidsuren het dorp voor haar rekening 

kan nemen. Vaak wordt gekeken naar 

mogelijkheden voor een lager uurtarief 

voor arbeiders, levering van zand en/of 

grind en houtmaterialen. Het kan ook 

zijn dat de bewoners zorg dragen voor 

het dragen van de spullen van de aanleg-

steiger naar de bouwplaats. Na veel heen 

en weer gepraat wordt er dan een defini-

tieve begroting opgesteld.  

In deze fase ontstaan ook vaak weer dis-

cussies tussen traditioneel gezag en de 

schoolleiding als het om een onderwij-

zerswoning of schoollokaal gaat. De 

schoolleiding kan als een bedreiging wor-

den gezien door het dorpsgezag, omdat 

het hem/haar lukt om een groot project 

te realiseren. Ook het feit dat de school-

leiding zeer goed op de hoogte is van 

alles wat speelt en gebeurt in een ge-

meenschap kan als een bedreiging wor-

den gezien door het traditioneel gezag. 

Verder komen onderliggende belangen 

naar boven die betrekking hebben op 

gebruik van grond, looppaden, familiaire 

verbanden en gebeurtenissen uit het 

verleden.   

 

Bij al deze geschillen zal de PAS-

medewerker oplossingen moeten force-

ren en concrete besluiten moeten voor-

leggen. Soms wordt hij daarbij onder-

steund door een sterke kapitein.  

De PAS is in deze fase, maar ook in de 

voorgaande fasen continu bezig om de 

aanvragers/organisatoren te ondersteu-

nen, maar tegelijkertijd ook bezig met 

het maken van een projectaanvraag voor 

een donor. Er dient uiteindelijk een plan 

te komen, dat ook acceptabel is voor een 

donor.   

Ook vraagt de donor altijd naar de wijze 

waarop het onderhoud gaat plaatsvin-

den. De ervaring van de PAS is dat er 

vooraf hele mooie afspraken gemaakt 

kunnen worden, maar dat vijf jaar later 

toch geen onderhoud wordt gepleegd 

aan een gebouw. Voor de donor is dat 

echter niet meer van belang, daar hij na 

de oplevering niet betrokken is bij het 

project.  

De PAS fungeert als intermediair tussen 

het dorp en de donor. In enkele gevallen 

stellen de initiatiefnemers zelf een pro-

jectplan op.  

Bouwfase 5. Financieringsaanvraag donor of donateur 

Pas wanneer over alle elementen een 

akkoord is, inclusief locatie, looproute 

van paden naar en van het gebouw, be-

groting en het ontwerp, kan er een pro-

jectaanvraag worden ingediend bij een 

donor. V 

aak heeft de PAS vooraf al geïnformeerd 

bij de donor of er interesse is voor het 

financieren van het project in voorberei-

ding. Een aantal vaste donoren financie-

ren veel van de betreffende gebouwen.  

Dat betekent niet dat de besluitvorming 

bij een donor snel gaat. Over het alge-

meen duurt het een jaar voordat de in-

gediende aanvraag wordt goedgekeurd 

en de eerste financiële bijdrage is ont-

vangen. Als de goedkeuring binnen is, 

wordt er weer met de betrokken partijen 

om tafel gezeten. De aannemer, aanvra-

gers/organisatoren, traditioneel gezag, 

leveranciers en alle andere betrokkenen. 

Dan wordt nog en keer het ontwerp en 

de begroting besproken en vastgelegd.  

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Bouwfase 6.  Bouwen 

Dan wordt er met de bouw begon-

nen. De start van de bouw begint 

uiteraard met de inkoop van materi-

alen. In de beginjaren van frater Jo-

hannes van Berkel gebeurde dat 

door hemzelf, later door veldwerkers 

en nu steeds vaker door leden van 

de gemeenschap of een aannemer.  

Voor de bouw van het vrouwencen-

trum in Donderskamp hebben de 

dorpelingen zelf materialen inge-

kocht. Men is vanuit Donderskamp 

naar de stad gekomen. Eén ervaren 

man voor de inkoop en een vrouw 

van de vrouwengroep, die verant-

woordelijk was voor de financiën. 

Men kreeg van de PAS 11.500 USD in 

handen. De PAS-medewerkster heeft 

uitgelegd wat zij van hen verwachtte 

qua administratie. Daarbij is vooral 

gelet op de non-verbale communica-

tie of men het begreep. Toen de 

twee vertegenwoordigers aangaven 

dat ze aan de verwachtingen konden 

voldoen, zijn ze op pad gegaan. De 

inkoper werd afgerekend op de kwa-

liteit van materialen en moest zorg 

dragen voor vervoer naar Donders-

kamp. De vrouw hield de financiën 

bij op een lijst en moest aan het ein-

de het restant teruggeven en alle 

uitgaven verantwoorden met bon-

nen. Dit alles is goed gegaan en de 

vrouwen van de vrouwenorganisatie 

Donderskamp vieren nog steeds dit 

succes. Zij hebben namelijk ook zelf 

de onderhandelingen met de lokale 

arbeiders gedaan en hen aange-

stuurd.  

Andere dorpen, zoals Ligorio, stellen 

hun eigen project, bouwtekening en 

begroting op. Ze vragen zelf geld aan 

bij een donor en gebruiken de PAS 

vooral t.a.v. beheer van financiële 

zaken. Omdat een donor graag een 

ervaren partij wil, die de financiën 

beheert. Weer andere dorpen zijn 

nog te onervaren met bouwen of 

projectmatig werken en daar organi-

seert en regelt de PAS al de werk-

zaamheden in samenspraak met be-

trokken partijen.  

Als er wordt begonnen met de bouw 

zijn er verschillende uitdagingen. 

Enkele daarvan zijn:  

 Pogingen tot vertraging 

 Economisch spel; zoveel mo
 gelijk geld eruit te halen 

 Materialen stelen van project 
 om ergens anders voor te 
 gebruiken 

 Niet bouwen volgens tekening 

 Bij slecht bouwen, wil men 
 dat de herstelwerkzaamhe
 den ook worden uitbetaald. 
 

Frater Johannes van Berkel geeft aan 

dat hij tijdens de bouw als begeleider 

of aannemer de mensen erkenning 

en waardering probeert te geven 

voor het werk dat ze doen. Maar hij 

is ook erg kritisch. Als zaken niet 

goed worden gedaan, dan moet het 

gecorrigeerd worden door de per-

soon die de fout heeft gemaakt. Bij 

constatering van fouten maakt hij dit 

op luide toon kenbaar, zodat meer-

dere mensen dit horen. Enerzijds om 

te demonstreren dat kwaliteit be-

langrijk is, anderzijds om de sociale 

groepsdruk te gebruiken. Doordat 

meerdere mensen het weten, voelt 

degene die de fout heeft gemaakt 

meer drang om te herstellen. Ook 

kan hij dan niet de frater beschuldi-

gen, want anderen waren getuige.  

Verder vindt de frater het belangrijk 

om bij fouten iedereen te wijzen op 

diens verantwoordelijkheid. Het is 

niet alleen de fout van degene die 

het betreffende onderdeel heeft 

gemaakt, maar een fout van ieder-

een. Niemand heeft er immers iets 

over gezegd. Zo was bijvoorbeeld op 

Donderskamp iemand die graag wil-

de leren om tegels te zetten. Hij 

heeft akkoordgegeven, mits de voor-

man (ervaren tegelzetter) er continu 

bij zou zijn. Toen het fout bleek te 

zijn gegaan, heeft hij iedereen bij 

elkaar geroepen. Iedereen had kun-

nen zien dat het tegelzetten niet 

goed was gegaan, maar waarom 

heeft niemand zijn mond openge-

daan? Uiteindelijk moesten de tegels 

verwijderd worden, omdat het niet 

goed was gezet.  

Verder heeft hij ervaren dat er vaak 

problemen optreden ten aanzien van 

de eigen bijdrage. Zo kan zijn afge-

sproken dat de gemeenschap zorg 

draagt voor transport van de materi-

alen van de steiger naar de bouwlo-

catie. Vaak is er dan een probleem 

bij het vinden van genoeg mensen. 

De frater laat dan de verantwoorde-

lijkheid bij de organisatoren. Wel 

spreekt hij hen aan op hun verant-

woordelijkheid, maar neemt het 

werk niet over. Er worden ook later 

in het proces veel problemen naar 

voren gebracht, zoals bijvoorbeeld 

dat de prijs van grind omhoog is ge-

gaan. Indien mogelijk laat hij ook dit 

door de organisatoren oplossen of 

geeft aan dat zij daardoor nog een 

betere bijdrage aan dit project kun-

nen geven. Meestal komt het dan 

ook wel goed.  

Recentelijk is bij een bouwproject op 

Brownsweg één en ander uit de hand 

gelopen. Frater Johannes had de 

leiding en toezichthoudende rol bij 

het bouwproject, maar ging voor 6 

weken op vakantie. In die 6 weken is 

het project helemaal fout gegaan. Er 

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Vervolg Bouwfase 6. Bouwen 

was een aannemer uit het binnenland 

aangetrokken als vervanger van Frater 

Johannes, maar deze werd niet geac-

cepteerd door de lokale voorman van 

het bouwproject.  De voorman ging zijn 

eigen weg en nam niets aan van de 

tijdelijke aannemer. Hierdoor werden 

werkzaamheden niet of slecht uitge-

voerd. Toen de frater weer terug kwam 

in Suriname, is hij samen met de regio-

coördinator twee dagen gaan praten in 

het dorp. Zij zaten met een dilemma, 

want het project moest snel afgemaakt 

worden in verband met de donor, maar 

het liefst wilden de frater en regio-

coördinator dat de mensen het gratis 

oplosten. De mensen wilden dit niet 

doen. Uiteindelijk zijn de mensen 

streng toegesproken en hebben ze alle 

problemen opgelost, maar hebben ze 

er wel salaris voor ontvangen. Het be-

lang van de donor en realisatie van het 

project was belangrijker, dan het 

bouwwerk te laten vanwege dit con-

flict.  

Mede op basis van deze gebeurtenis is 

besloten om bij grotere projecten te 

gaan werken met een externe aanne-

mer. Ook vanwege de benodigde ex-

pertise bij grotere bouwprojecten. Er 

wordt dan niet gewerkt met een aan-

nemer uit het dorp, want die heeft te 

maken met sociale druk. Wel worden 

lokale arbeiders en eventueel voor-

mannen ingezet vanuit het dorp als de 

kwaliteiten aanwezig zijn. Bij kleine 

projecten ligt de verantwoording in 

handen van de organisator of van ie-

mand van de PAS.  

Tijdens de bouw kunnen er ook allerlei 

kleine wensen naar voren komen. Men 

wil bijvoorbeeld een extra durotank 

(voor wateropslag), een aktetas voor 

het schoolhoofd of bier en stroop bij de 

uitvoering van bouwwerkzaamheden. 

Het is daarbij van belang om niet gelijk 

‘nee’ te zeggen. Maar te achterhalen 

wat de reden van de aanvraag is en het 

nee-zeggen te doen verpakken in een 

verhaal of vraag. Bijvoorbeeld op Jaw 

Jaw wilden de mannen op een gegeven 

moment graag bier tussen de werk-

zaamheden door. Frater wilde hen dit 

niet geven op dat moment. Soms gaat 

hij wel op zo’n vraag in, maar in dit 

geval was het niet het geschikte mo-

ment. Hij vroeg aan de mannen, moet 

ik, de PAS, de donor, gemeenschap, 

kleuters of dorpsbestuur het betalen? 

Ik begrijp de vraag want een tractor 

rijdt op diesel en hij heeft dus diesel 

nodig om te kunnen rijden. Maar is er 

diesel in het dorp om de tractor te la-

ten rijden? En als het er is, wie zal dan 

de diesel betalen? Ik weet het niet. 

Weten jullie waar het geld vandaan 

moet komen om te kopen? Meestal 

lacht men dan. Vervolgens werd er 

water met ijs geschonken.  

De bouwfase eindigt uiteraard met een 

bouwkundige inspectie.  

Bouwfase 7. Oplevering en openingsfeest 

Aan het einde van het bouwproces wordt de eindrapportage geschreven voor de donor en met de gemeenschap de reali-

satie van het project gevierd. Ook vindt dan de officiële overdracht plaats naar het traditioneel gezag, lokale organisatie of 

RKBO. Voor het openingsfeest is het de bedoeling dat alle partijen inkomen met een kleine bijdrage. Dit kan in de vorm 

van stroop of vlaggetjes zijn. Maar iedereen levert een bijdrage om het eindresultaat te vieren. 

Bouwfase 8. Klachten na oplevering 

Na de oplevering is er nog een onder-

houdsperiode van drie maanden. De 

mankementen die dan naar boven ko-

men worden door de aannemer opge-

pakt. De bewoners komen echter vaak 

eerst naar de PAS met de problemen. 

Na die drie maanden dienen kleine 

gebreken door de mensen zelf opgelost 

te worden of wordt het gebrek doorge-

geven aan de eigenaar  van het bouw-

werk. Negen van de tien keer wordt er 

dan naar de PAS gekeken om het pro-

bleem op te lossen. Hier begint dan 

weer het spel om de oorzaak te achter-

halen van het probleem. Als het aan 

het ontwerp ligt, dan neemt de PAS de 

kosten vaak op zich en gaat ze op zoek 

naar een donor die het probleem kan 

oplossen. Ligt het aan de slechte uit-

voering van werkzaamheden door aan-

nemer of leverancier, dan wordt met 

hem/haar gesproken voor herstelwerk-

zaamheden.  

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Aanmeertrappen 

Het leven van de gemeenschap 

speelt zich grotendeels af aan en op 

het water. In het rivierwater wordt 

er gebaad, gewassen en eten 

schoongemaakt. Maar vaak zijn de 

voorzieningen aan de waterkant zeer 

slecht. Als men uit een boot moet 

stappen, moet men tegen de oever 

opklimmen. Voor het wassen van de 

vaat en kleding moet een plekje wor-

den gezocht op een steen. Door de 

jaren heen, maar vooral na 2003 

heeft de PAS aanlegsteigers en aan-

meertrappen gebouwd voor en met 

gemeenschappen.  

Pater Toon zegt: Vooral na de wa-

tersnood was er geld via het Bisdom 

gekomen. In plaats van te discussië-

ren met een dorp over waaraan dat 

geld besteed kan worden en afwegen 

wie je wel en niet helpt is besloten 

om te investeren in aanmeersteigers. 

Hiervan kan iedereen in de gemeen-

schap profiteren. Pater Toon had 

gezien dat veel aanlegplaatsen ver-

nield waren of niet goed functioneer-

den. Door het geld te investeren in 

aanmeersteigers zou het gehele dorp 

ervan profiteren. Ook bepaalt dat 

het aan gezicht van een dorp.  

De middelen uit dit noodfonds zijn 

inmiddels op, maar vele dorpen vra-

gen om een soortgelijke aanmeer-

trap. Deze worden ook gebouwd. De 

gemeenschap komt zelf in met mate-

rialen en een lokale bouwploeg 

wordt ingehuurd. Hiervoor zoekt de 

PAS dan financiering. Een aanmeer-

steiger kost ongeveer 7.000 euro.  

De vormgeving van de huidige aan-

meertrappen is in samenwerking tot 

stand gekomen. De PAS maakte een 

eerste opzet en de gemeenschappen 

hebben wensen en behoeften toen 

kenbaar gemaakt. Men heeft ver-

zocht om een helling voor het rollen 

van olievaten en armleuningen voor 

ouderen. Deze verzoeken zijn over-

genomen.  
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Conclusie 

Bouwen in het binnenland is een vak 

apart. Niet alleen het transport en de 

soms beperkte kennis van bouwtech-

nieken is een uitdaging, maar ook 

het vinden van draagvlak voor de 

gekozen locatie en ontwerp in de 

gemeenschap vraagt tijd en aan-

dacht. Tijdens de bouw dient reke-

ning te worden gehouden met aller-

lei economische spellen door de ar-

beiders, die proberen er zoveel mo-

gelijk voor zichzelf uit te halen. Zeker 

omdat men de NGO als ‘rijke’ partij 

ziet.  

De PAS heeft in 2011 besloten om 

niet meer met interne bouwbegelei-

ders te werken, maar vooral met 

aannemers van buiten het gebied bij 

grote bouwprojecten. Deze aanne-

mers worden wel gevraagd om zo-

veel mogelijk met lokale arbeids-

krachten en materialen te werken.  

 

 

 

 

Vaak zijn in gemeenschappen wel 

mensen aanwezig dit een bepaalde 

vaardigheid hebben, maar vaak zijn 

de werkzaamheden nog niet op kwa-

litatief hoog niveau. Daar komt de rol 

van de aannemer en voorman om de 

arbeiders verder op te leiden.   


