
In deze paragraaf gaat het niet om 

financiële en organisatorische voor-

waarden, maar om voorwaarden 

voor verandering. Wat is er nodig 

binnen een gemeenschap om tot 

verandering te komen?  

Proces bewustwording 

Het eerste denkkader betreft het 

proces van bewustwording. De mo-

tivatie om te komen tot ontwikke-

ling komt niet uit de lucht vallen. Er 

zijn een aantal stappen, die worden 

doorlopen. NGO´s die komen met 

een aanbod, nemen geen notie van 

dit bewustwordingsproces.  

De stappen voor bewustwording 

zijn: 

 Bewustwording ten aanzien 

van de achterstand 

(referentiegroep) 

 Inzicht in de oorzaken van de 

achterstand (identificatie 

 Besef dat achterstand niet 

g e r e c h t v a a r d i g d  i s 

(ideologie) 

 Besef dat achterstand ingelo-

pen kan worden (geen fata-

lisme) 

 Besef dat men ZELF de ach-

terstand kan inlopen 

(zelfvertrouwen) 

Vaak is men in het binnenland zeer 

bewust van de achterstand die men 

heeft ten opzichte van de stad. Ook 

heeft men een idee van de oorza-

ken, maar zoekt de reden daarvoor 

vooral bij de overheid en/of NGO’s. 

Deze instituties zetten zich, volgens 

hen, te weinig in voor de ontwikke-

ling van het binnenland.  Inzicht in 

de oorzaken is vaak minder bekend. 

Door een probleemboom-analyse te 

maken, kan hierin meer inzicht wor-

den verworven. Het besef dat de 

achterstand niet rechtvaardig is, is 

aanwezig onder de binnenlandbe-

woners. Maar het besef dat de ach-

terstand kan worden ingelopen en 

dat men dat zelf kan doen, is niet 

tot nauwelijks aanwezig. Dit is veel-

al een belemmering voor ontwikke-

ling, waarbij de mensen zelf initia-

tief nemen en zelfwerkzaam zijn. 

Stappenplan voor verandering 

Een tweede denkkader is een stap-

penplan om verandering te realise-

ren. Deze stappen zijn: 

 Kennismaking met het nieu-

we middels voorlichting, vi-

deo en/of uitwisseling 

 Kennismaking leidt tot be-

langstelling 

 Eerste evaluatie: wat zijn de 

voor- en nadelen 

 Experiment op kleine schaal 

 

 Na afweging van kosten en 

baten: de uiteindelijke beslis-

sing nemen 

 uitvoering cq implementatie 

Na de implementatie moet er geë-

valueerd worden en worden beslo-

ten of er wel/niet wordt doorge-

gaan. Als ontwikkelingswerker blijft 

betrokkenheid na de implementatie 

belangrijk. Voor enkele jaren kan 

bijvoorbeeld de teelt van een nieu-

we groente goed gaan, maar daarna 

bederft de oogst vanwege een plan-

tenziekte die men niet kent. Men 

stopt dan met de teelt. Terwijl als 

het contact was gebleven, de land-

bouwer geholpen kon worden bij de 

bestrijding van de ziekte of men 

hem kan stimuleren om het nog een 

keer te proberen. 

Weerstanden 

Een derde denkkader heeft betrek-

king op mogelijke weerstanden bij 

verandering. Elk nieuw project le-

vert ook tegenstanders op of men-

sen die niets in het idee zien. Er kan 

weerstand zijn vanuit traditioneel 

conservatisme, fatalistische levens-

houding of men heeft een andere 

waardeprioriteit. Er kan sprake zijn 

van onverenigbaarheid van traditio-

nele en moderne waarden. Een an-

der dilemma kan de strijd tussen 

traditionele solidariteit versus indi-

viduele ontplooiing zijn. Ook kan er 

Voorwaarden voor verandering: drie denkkaders 

Het idee van gemeenschapsontwikkeling, waarbij de gehele gemeenschap profiteert is een illusie. Vaak profite-

ren één of enkele groepen meer van ontwikkelingswerk dan anderen.  

De PAS gelooft dan ook niet in gemeenschapsontwikkeling en kiest ervoor om met pioniers en vooruitstrevende 

personen te werken.  

Haar ondersteuning staat echter altijd open voor alle groepen cq families in een gemeenschap. De PAS is voor 

iedereen bereikbaar en aanspreekbaar. 
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Voorwaarden voor verandering: drie denkkaders (2) 

weerstand ontstaan door polarisatie, 

verzet van gevestigde belangen, ach-

terdocht ten aanzien van ideeën die 

uit de stad komen, communicatie- en 

taalproblemen en gebrek aan zelf-

vertrouwen. Ook kan men een gerin-

ge frustratietolerantie hebben, ofwel 

als het niet lukt dan laat men het 

liggen. Indien weerstand ontstaat, is 

het goed om op onderzoek uit te 

gaan naar de reden van die weer-

stand en te proberen deze weg te 

nemen. De reden dient zeer serieus 

te worden genomen en kan er toe 

leiden dat op dat moment een be-

paalde activiteit nog niet uitgevoerd 

zal worden. Duwen en trekken aan 

een project, waarvoor geen draag-

vlak is, heeft geen zin. 

Met wie werk je?  

Een dorp is geen homogene gemeen-

schap. Er is een hiërarchische struk-

tuur langs politieke, religieuze, eco-

nomische en sociale lijnen. Er is on-

gelijkheid in een dorp ten aanzien 

van macht, inkomen en kennis. Ook 

zullen bepaalde mensen door rede-

nen voor jou onbekend, meer status 

hebben dan anderen.  

Al vanaf de beginjaren worstelt de 

PAS met de vragen ‘met wie werk je’ 

en ‘hoe selecteer je de juiste men-

sen?’.  In het jaarverslag van 1982 

werd over het visserijproject op 

Washabo het volgende geschreven:  

Wij zijn in zee gegaan met een groep 

kandidaat-vissers, zonder vooraf hun 

interesse, motivatie, financiële repu-

tatie en materiële inbreng serieus 

aan een aantal kriteria te hebben 

getoetst. Konsultatie van het dorps-

bestuur en het volkskomitee in dit 

stadium, had het projekt van een 

meer solide basis kunnen voorzien. 

Deze ervaring toont weer eens aan 

dat de invalshoek die men kiest, het 

lot van het projekt in belangrijke ma-

te bepaalt. Wij streven naar dorps-

ontwikkeling, maar vaak loopt het uit 

op ontwikkeling van een bepaald 

segment van het dorp (specifieke 

kategorie die in een of ander opzicht 

een voorsprong heeft en daarvan 

gebruik maakt om het projekt naar 

zich toe te trekken). 

Pater Toon geeft aan: Je selecteert 

mensen die initiatief nemen en die 

betrouwbaar zijn. Technische kennis 

is niet het belangrijkst, maar ook 

integriteit (eerlijkheid en met geld 

kunnen omgaan). Je werkt dan ook 

met voortrekkers. Deze selecteer je 

op basis van informele gesprekken en 

niet op basis van een uitkomst in een 

krutu oso. In de krutu oso vallen 

mensen elkaar niet af; men geeft niet 

gauw zijn mening als dat een andere 

is dan van de eerstsprekende. Het 

werven van mensen via krutu osos, 

want dan heeft het dorp gekozen, is 

formeel denken. Informele gesprek-

ken kun je alleen voeren als je een 

band hebt met het dorp, als je thuis 

bent in het dorp. Je bent niet in een 

dorp geweest als je er niet hebt ge-

slapen! Je moet ook de tijd nemen 

om sociale praatjes met mensen te 

houden, betrokken te zijn en kleine 

dingen voor hen te doen. Er moet een 

vertrouwensband ontstaan; pas dan 

zal men gaan vertellen wat men 

daadwerkelijk denkt en ben je in 

staat om de juiste mensen te selecte-

ren.  

Het is belangrijk om bestaande orga-

nisaties en structuren in een ge-

meenschap te inventariseren en die 

vooral te gebruiken. Wees niet te 

snel met het oordeel ‘niet werkzaam’ 

of ‘niet gemotiveerd’.  Lid zijn van 

een organisatie is een risico in een 

binnenlandse gemeenschap, omdat 

men haar/zijn nek uitsteekt voor een 

nieuwe vorm van activiteit. Dit wordt 

niet altijd gewaardeerd door andere 

bewoners in het dorp. Zij zien nieu-

we ontwikkelingen als bedreiging 

voor de bestaande situatie. Voor het 

feit dat deze voortrekkers hun nek 

uitsteken, moeten ze dan ook be-

loond worden door aangeboden trai-

ningen, betere contacten met ont-

wikkelingsorganisaties en deelname 

aan overleggen met dorpsbesturen 

en/of regionale en landelijke orga-

nen. Wel moet de ontwikkelingswer-

ker ervoor waken, dat de deelne-

mers uit verschillende families ko-

men. Hierdoor onstaat er een breder 

draagvlak voor het project. Komt 

men niet uit verschillende families, 

dan dienen de trainingen/

bijeenkomsten op zijn minst open te 

staan voor andere deelnemers. .  

In het binnenland zijn na de binnen-

landse oorlog vele zogenaamde CBO-

’s opgericht, ofwel ‘Community Ba-

sed Organizations’. Sommige CBO’s 

zijn erg gebonden aan een bepaalde 

familie, Onderzoek naar de onderlin-

ge relatie en controle of men open 

staat voor nieuwe leden is belangrijk.  

Veel van deze organisaties zijn nota-

rieel vastgelegd. Niet omdat het per-

sé nodig is, maar omdat het status 

geeft van een échte organisatie. 

Hiermee hoopt men erkenning te 

krijgen en financiering vanuit dono-
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Met wie werk je?  (2) 

ren te ontvangen. De meeste groepen 

hebben gekozen voor een stichting. Bij 

Inheemse gemeenschappen zijn soms 

coöperaties opgericht. In alle gevallen 

houdt men zich veelal niet aan de for-

mele voorwaarden zoals vermeldt in 

de statuten en kent men zelden be-

stuursleden. Toch is het verstandig om 

deze organisaties als basis te nemen. 

Het oprichten van bijvoorbeeld een 

concurrerende vrouwenorganisatie 

leidt tot spanningen in de gemeen-

schap en sabotage onderling. Beter is 

om het gesprek met de oprichters van 

de bestaande stichting aan te gaan. 

Men kan een project starten met de 

vrouwenorganisatie en daarvoor ook 

alle andere vrouwen van het dorp uit-

nodigen.  

Het niet uitnodigen van de bestaande 

organisaties zal gezien worden als on-

dermijning van hun positie en men 

gaat dan dwarsliggen.  

Goede partners zijn ook mensen die op 

de één of andere wijze zijn losgekomen 

van de eigen tradities. Dit kunnen 

dwarsliggers zijn, onverschilligen, onte-

vredenen en rancuneuzen. Zij zijn inte-

ressant als pioniers. Meestal melden zij 

zich ook met plannen en ideeën voor 

het verbeteren van hun eigen situatie. 

Als het gaat om ondersteunen van indi-

viduele landbouwers en ondernemers, 

kan men goed 1 op 1 werken.  Ook als 

de ontwikkelingswerker iets nieuws wil 

proberen in de gemeenschap, kan het 

best gewerkt worden met een vernieu-

wer of marginale. Immers zij zijn bereid 

een risico te nemen of hebben weinig 

te verliezen. Als zij succesvol zijn, zal 

een opinieleider het overnemen en 

motiveert een vroege meerderheid. 

Daarna komt de late meerderheid en 

tot slot de achterblijvers.  

De gekozen pionier dient echter wel 

een bepaald niveau van acceptatie te 

hebben binnen de gemeenschap, an-

ders zal het eerder zijn positie onder-

mijnen dan versterken.  

Afhankelijkheid 

Afhankelijkheid kan ontstaan als de 

NGO of medewerker teveel aanwezig 

is. Hierdoor bestaat de kans dat taken 

en activiteiten van de gemeenschap 

worden overgenomen. De gemeen-

chap leunt dan op een derde voor ont-

wikkeling. In 1982 heeft de PAS bewust 

de keuze gemaakt om niet té veel in 

gemeenschappen aanwezig te zijn. De 

vrijwilligers werden uit de dorpen ge-

haald. In het jaarverslag van 1982 werd 

het volgende geschreven. 

Thans praktizeert de PAS een wat meer 

afstandelijke benadering. Wij bieden 

zekere faciliteiten aan op het gebied 

van voorlichting, de verzending en ver-

koop van de benodigde materialen, de 

begeleiding en de afzet en laten het 

voornamelijk aan het eigen initiatief 

van de mensen over hiervan gebruik te 

maken. Uiteraard zorgt de PAS wel 

voor de nodige stimulansen om de 

landbouwers over de eerste drempels 

heen te helpen. Wij maken ”reklame”, 

investeren in proefprojekten, stellen 

ons garant voor de aanloopkosten, 

enz., maar het is de uitdrukkelijke be-

doeling dat het zwaartepunt al spoedig 

gaat verschuiven van PAS naar lokale 

gemeenschap. Na de eerste fase van 

wikken en wegen en behoedzaam op 

weg gaan, vloeien de meeromvattende 

behoeften als het ware organisch voort 

uit de aktiviteiten. In samenspraak met 

de bevolking wordt dan een volgende 

stap gezet; de behoeften worden toe-

gesneden op de maat van het haalba-

re, vertaald in projektvorm en via het 

Projektenburo van het Bisdom ter fi-

nanciering voorgelegd aan de daarvoor 

in aanmerking komende donororgani-

satie.  

In 1982 kon geconcludeerd worden dat 

deze benadering haar vruchten afwierp 

op Donderskamp, waar de bevolking 

na vertrek van de vrijwilligers zelf meer 

in actie kwam. 

Christien Naarden geeft aan dat zijzelf 

ook ook een ‘mind-shift’ heeft moeten 

maken. Toenmalig directeur de Bekker 

(1987-2001) hanteerde het motto: we 

trekken niet, maar duwen. Directeur 

Essed (2001 – 2006) maakte daar van: 

we duwen ook niet, maar jij (de ge-

meenschap) moet het werk doen. Wij 

ondersteunen. Ze zegt hierover het 

volgende: De huidige situatie is het 

continu zorg dragen dat je niet teveel 

voor de mensen doet. In veel gemeen-

schappen zijn nu mensen aanwezig die 

kunnen lezen en schrijven, die bepaalde 

inhoudelijke kennis of vaardigheden 

hebben. De PAS moet de gemeenschap 

de dingen laten doen die ze kan of bij-

na kan en dat niet van hen gaan over-

nemen. Dus geen brieven meer schrij-

ven namens de gemeenschap, als er 

zelf iemand is die kan schrijven. Niet 

meer bellen naar organisaties om infor-

matie te zoeken, maar de gemeen-

schap het nummer geven van de be-

treffende organisatie. Veel meer ge-

meenschappen kunnen zelf hun projec-

ten ontwikkelen, beheren en admini-

streren cq uitvoeren. Zo is er ten aan-

zien van de podosiri-units op Albina 

afgesproken dat men vooraf een kleine 

tekening met begroting maakt en na 

de bouw moeten ze verantwoording 
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Afhankelijkheid (2) 

afleggen over de besteding van hun 

geld. Dat is heel erg goed gegaan. Op 

Ligorio heeft de gemeenschap zelf 

bepaald dat men een schoollokaal 

erbij wilde. Men heeft het project 

bedacht, tekening gemaakt en uitge-

voerd.  

Behalve de verleiding om dingen 

voor mensen te regelen waardoor 

onnodige afhankelijkheid wordt ge-

creëerd, moet ook de ‘dankbaarheid’ 

van de gemeenschap worden weer-

staan.  

G e e r t - J a n  K o n i n g ,  o u d -

regiocoördinator geeft het volgende 

aan:  Als mensen in het binnenland 

een ‘cadeau’ van je ontvangen, dan 

gaan ze voor je dansen. Als je een 

training geeft, komen ze voor het 

gratis eten en zuigen ze alle informa-

tie op. Men doet verder alleen niets 

met de training. En als je problemen 

met ze wilt bespreken dan zijn ze er 

niet. Het is daarom ook erg verleide-

lijk om in het geven van cadeaus te 

blijven, want daarvoor krijg je de 

grootste dankbetuigingen.  

De PAS kiest ervoor om te zorg en 

voor randvoorwaarden en is het de 

gemeenschap die verdere ontwikke-

ling realiseert. Voorbeelden van 

randvoorwaarden zijn het zorg dra-

gen voor bouwmaterialen en ketting-

zagen, zodat de gemeenschap daar-

na zelf kan gaan bouwen aan een 

voorziening of een kostgrond kan 

blootleggen.  

Een voorbeeld hiervan is de aanleg 

van een goed pad naar de landbouw-

gronden door de landbouwgroep van 

Donderkamp. De leden van de ge-

meenschap hebben zelf de weg van 

5 kilometer verbeterd. Er zijn drie 

bruggen gebouwd over kreken in de 

route. De PAS heeft een bijdrage in 

brandstof en spijkers gedaan. Be-

trokken gezinnen hebben ook finan-

cieel bijgedragen om in gezamenlijke 

aanpak (moshiro’s) deze voor hun 

belangrijke weg te verbeteren. Nu 

kan het transport van de oogst naar 

het dorp en de steiger eenvoudig 

met kruiwagens geschieden.  

Randvoorwaarde of gift?  

In 2011 leverde de landbouwgroep 

bijna 30 ton pomtayer en verdiende 

ongeveer 75.000 SRD met de afzet 

van pomtayer. De kruiwagens waren 

niet meer echt geschikt voor deze 

grote aantallen. De PAS heeft de 

landbouwers toen ondersteund door 

een tractor voor hen aan te schaffen.  

De tractor kan gezien worden als een 

gift en dat daarmee de afhankelijk-

heid van donoren in stand wordt 

gehouden. Men heeft immers niet 

zelf geïnvesteerd om economische 

vooruitgang te bereiken.  

Het kan ook als een randvoorwaarde 

worden gezien. François de Laat, oud

-regiocoördinator,  geeft aan dat 

door het succes van de landbouw-

groep ook jongeren nu interesse 

hebben voor landbouw en dat kan 

een reden zijn om te blijven in Don-

derskamp. Ook werkt men in een 

soort coöperatieverband, waardoor 

men ook grootschalig kan afzetten. 

De PAS wilde deze positieve ontwik-

kelingen graag erkennen en extra 

ondersteunen. De tractor geeft ook 

een nieuwe push aan de landbouw 

en mogelijkheden voor alternatieve 

inkomsten voor de chauffeur/

coöperatie. Met de tractor kan bij-

voorbeeld ook het dorp worden 

schoongemaakt. De tractor kan een 

impuls aan de ontwikkeling van de 

gemeenschap geven.  

Hoe duurzaam is duurzaam?  

Heeft de training kalebasverwerking 

er inderdaad toe geleid dat mensen 

mooiere en betere kalebassen zijn 

gaan maken? Deze effecten zijn gro-

tendeels onbekend. Een financier 

vraagt naar de effecten van een pro-

ject, maar vraagt na drie jaar niet of 

de interventies van toen nog steeds 

zichtbaar zijn.  

Ook de PAS heeft dit niet gecontro-

leerd of grootschalig onderzocht. 

Deze effecten van projecten blijven 

moeilijk meetbaar.  

Duurzaamheid kan inhouden dat het 

project niet meer wordt uitgevoerd, 

maar dat de kennis wel wordt ge-

bruikt voor andere zaken of een ver-

andering in denken is opgetreden. 

Is zelfvertrouwen ook een duurzaam 

effect van ontwikkelingswerk? Of dat 

een persoon een nieuwe baan buiten 

het dorp heeft gevonden, waar hij 

zijn opgedane kennis uit het project 

kan toepassen? 

Mensen die zichzelf verbeteren door 

of dankzij ontwikkelingswerk, trek-

ken vaak weg naar de stad of een 

economisch interessanter gebied. 

Hierdoor zijn de effecten van ontwik-

kelingswerk moeilijk meetbaar.  

De PAS heeft zelf een aantal punten 

voor het meten van duurzaamheid 

opgesteld.  
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Meetpunten Duurzaamheid 

Wanneer is een project cq activiteit duurzaam? In 1987, ten 

behoeve van de gemeenschapontwikkelingscursus, heeft de 

PAS voor het eerst meetpunten voor duurzame ontwikke-

ling geformuleerd: 

1. Inkomen en gezondheid (Basisbehoeften) 
A. Voldoende voedsel van goede kwaliteit 
B. Goed drinkwater in voldoende mate 
C. Adequate kleding en onderdak 
D. Contanten of andere ruilmiddelen 
E. Toegankelijke preventieve en curatieve ge-

zondheidszorg 
2. Zekerheid 

A. Zekerheid van opbrengsten en prijzen 
B. Beperking onvoorziene uitgaven 
C. Vermindering risico misoogsten en natuur-

rampen 
D. Verhoging risicodragend vermogen 
E. Oudedags- en ziektevoorzieningen 
F. Aanwezigheid van alternatieven tot vooruit-

gang 
3. Fysieke ontspanning 

A. Minder zware lichamelijke arbeid 
B. Hogere arbeidsproductiviteit 
C. Nivellering arbeidspieken 
D. Vrije tijd en ontspanning 

4. Sociale relaties 
A. Voldoende mogelijkheden tot sociale en 

religieuze  activiteiten 
B. Coalities die zekerheid kunnen verhogen 
C. Geen rigide sociale controle 
D. Geen onoverbrugbare inkomensverschillen 

tussen en binnen rurale groepen 
(rechtvaardige verdeling) 

5. Kennis en bewustwording 
A. Bewustwording van kennis van eigen situa-

tie 
B. Relevante kennis om eigen situatie te verbe-

teren 
6. Onafhankelijkheid en zeggenschap: verzelfstandi

 ging 
A. Vermindering van eenzijdige afhankelijkheid 
B. Zeggenschap over allocatie van productie-

middele 
C. Zeggenschap over voorlichting en land-

bouwkundig onderzoek 
D. Zeggenschap over programma’s van rurale 

ontwikkeling 
E. Zeggenschap over de financieel-

economische infrastructuur 
 

 

 

Hoe duurzaam is een ontwikkeling als de landbouwvoorlich-

tingsactiviteiten succesvol zijn en men meer is gaan produ-

ceren, meer heeft kunnen afzetten en dus een hoger inko-

men heeft gerealiseerd, maar het inkomen besteedt aan 

alcohol?  

In het jaarverslag van 1984 werd hierover het volgende ge-

zegd. 

Een tweede thematiek heeft betrekking op de besteding van 

het geldinkomen. Het is een thematiek die vooral in de Indi-

aanse dorpen dramatische vormen heeft aangenomen. De 

konstatering dat het via de verhandeling van marktgewas-

sen verkregen extra inkomen zeer veelvuldig wordt besteed 

aan alkoholische dranken, wordt immers steeds meer onver-

mijdelijk. Het alkohol probleem is weliswaar geen nieuw 

probleem, maar de ervaring dat een nauwere integratie in 

de markt-ekonomie het probleem verergert, doet ons wel 

nieuwe vragen stellen met betrekking tot doel en zin van 

deze marktgerichte ontwikkeling. Het probleem heeft inmid-

dels dramatische proporties aangenomen: de voorbeelden 

van gezinsontwrichting, verwaarlozing van de kinderen en 

desintegratie van het gemeenschapsverband zijn legio. Het 

probleem laat zich ook in geld uitdrukken; de jaarlijkse kon-

sumptie aan alkoholhoudende dranken taxeren wij voor een 

bepaald dorp van 400 inwoners op circa Sf. 40.000,=. 

In West-Suriname wordt blijkens verkregen informaties per 

maand voor een waarde van Sf. 15.000.,= tot Sf. 20.000,= 

aan alkoholhoudende drank gesleten, voornamelijk -zo werd 

expliciet gesteld- aan de lokale indiaanse bevolking. Deze 

cijfers liegen er niet om; ze maken elk streven van de PAS 

om via een marktgerichte ontwikkeling een duurzame op-

bouw van de dorpssamenleving mogelijk te maken uiterst 

bescheiden en wellicht marginaal. 

Ook deze notitie verdient een nadere precisering omdat er 

immers uitzonderingen op de regels zijn. Wij noemen hier 

Bigiston waar het gebruik van alkohol zéér beperkt is en 

Tapoeripa waar men het gebruik heeft weten te reglemen-

teren.  

 

Duurzame ontwikkeling?  
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Niet beïnvloedbare factoren 

Een ontwikkelingsorganisatie heeft 

niet alles in eigen hand. Er zijn ver-

schillende niet beïnvloedbare facto-

ren die het werk stimuleren of be-

lemmeren.  

Binnenlandse oorlog 

De grootste niet-beïnvloedbare fac-

tor op het werk van de PAS is wel de 

binnenlandse oorlog geweest.  

De dramatiek waarmee de verwoes-

ting plaatsvond en de investeringen 

van bewoners en de PAS werden 

vernietigd, is enorm. Daarnaast heb-

ben de verhuisbewegingen en ook 

het psychisch welzijn van mensen 

enorm veel invloed gehad op het 

werk van de PAS na de binnenlandse 

oorlog. Immers het Cottica-gebied 

was leeggestroomd en alleen de 

mensen zonder goed vooruitzicht in 

de stad kwamen terug. In regio Oost 

zijn vele dorpen verwoest en de eer-

ste jaren na de oorlog bestond voor-

al uit de opbouw van de basisvoor-

zieningen in een dorp. In regio West 

gebeurde er relatief weinig, maar 

daar ontstond een denkrichting, 

waarbij de Inheemsen geen invloed 

meer van niet-Inheemsen wilden 

hebben. De relatie met de PAS werd 

toen stopgezet en dat wat de PAS in 

het verleden had gedaan, werd los-

gelaten. Gelukkig kon de relatie snel 

hersteld worden, maar het heeft wel 

een periode van spanningen opgele-

verd. 

Overheidsbeleid 

Maar ook de politieke en economi-

sche ontwikkeling zijn van invloed 

geweest op het werk van de PAS . 

Want hoe kan er landbouwvoorlich-

ting gegeven worden over pesticiden 

als deze pesticiden niet meer te koop 

zijn in het land vanwege importpro-

blematiek? Of hoe kan plantmateri-

aal worden aangeleverd als het mi-

nisterie van LVV geen plantmateriaal 

heeft gekweekt? Hoe kunnen de 

landbouwboeren van Donderskamp 

hun producten naar de stad brengen 

als de overheidsboot al een maand 

niet vaart, vanwege een technisch 

mankement? Ze brengen de spullen 

naar de stad, maar betalen de hoofd-

prijs voor het vervoer, waardoor ze 

geen winst meer maken. 

Hoe kan een inputwinkelier winst 

maken, als hij naar de stad gaat om 

zijn voorraad aan te vullen en ont-

dekt dat de inkoopprijs van de nieu-

we spullen hoger is, dan waarvoor hij 

de oude spullen heeft verkocht?  

Economische investeringen 

Daarnaast zijn investeringen van 

buiten van grote invloed op het werk 

van de PAS. Zowel positief als nega-

tief. Toen in Donderskamp een groot 

project van de EU werd uitgevoerd, 

waarbij veel bouwwerken werden 

gebouwd, trokken 

veel oud bewoners 

terug naar hun dorp. 

Dit gaf een impuls aan 

het ontwikkelingswerk 

van de PAS. Er waren 

meer mensen, waar-

door landbouwactivi-

teiten lucratief wer-

den en er waren meer 

mensen die zich wil-

den ontwikkelen.  

In Apoera, Washabo 

en Section heeft de 

ontwikkeling vele ups 

en downs gekend van-

wege het elke keer 

opstarten en cancelen 

van bauxietwinning in 

het gebied. In de laatste jaren waren 

er weer veel goede investeringen 

richting ondernemerschap en ont-

wikkeling, omdat Bilithon bauxiet 

zou gaan winnen. Na de terugtrek-

king van het bedrijf uit het gebied, 

zijn de projecten zinloos geworden. 

Groepsprocessen 

Maar het kan natuurlijk ook op klei-

nere schaal. Van te voren is namelijk 

niet altijd goed in te schatten hoe 

een individu in het project zit. Zo 

heeft de PAS bij het Podosiriproject 

in regio Oost mogen ervaren dat er 

een trekker was binnen een groep 

verwerkers. Deze dame was bereid 

om als trekker voor de verwerkings-

unit te fungeren. De andere dames 

ondersteunden dit. De verwerkings-

unit werd op haar terrein gebouwd 

en netjes geopend. Enkele weken 

later bleken de andere dames niet 

tot nauwelijks gebruik te kunnen 

maken van de unit. De trekker be-

sloot dat ze de unit voor haarzelf 
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Adviezen Oud regiocoördinatoren 

Aan de geïnterviewde regiocoördina-

toren is gevraagd om hun belangrijk-

ste uitgangspunten voor ontwikke-

lingswerk te noemen. Er wordt begon-

nen met Pater Toon, die wat meer 

algemene uitgangspunten heeft.  

Pater Toon zegt: 

 Zorg dat je een band met het 

dorp hebt. Ken je het dorp 

goed, weet je wat er speelt? 

Ken je de verhoudingen? 

 Geef geen losse items als bui-

tenboordmotor, boeken en 

schoolspullen. Daarmee stimu-

leer je geen ontwikkeling. Het 

zijn cadeaus en zorgen alleen 

maar voor meer afhankelijk-

heid. Geef dan liever de bijdra-

ge via RKBO of andere organi-

satie die precies weten wat 

waar op dat moment nodig is. 

 Laat de vraagstelling vanuit het 

dorp komen en maak selectie 

t.a.v. de vragen door te kijken 

waaraan men een eigen bijdra-

ge kan/wil leveren. Ondersteun 

hen bij het oplossen van de 

vraag. Neem het niet van hen 

over. 

 Laat de mensen altijd een eigen 

bijdrage leveren zodat er een 

eigendomsgevoel ontstaat en 

autonomie 

 Werk stap voor stap; heb ge-

duld, neem het tempo van het 

dorp aan en niet je eigen tem-

po. Alleen kun je het sneller, 

maar het dorp moet profiteren 

en doorgaan met het project 

als jij weg bent. 

 Ondersteun en neem niet over. 

Sonny Waterberg, zijn werkwijze, kan 

gekenmerkt worden als ‘present’ zijn. 

Hij is er voor de mensen, maar gaat 

niet trekken. Hij gaat in op de vraag en 

behoefte van de mensen, ook al heeft 

het voor hem op dat moment geen 

logica. Dat betekent niet dat je moet 

meegaan met eventuele emotionele 

manipulaties, dat men niet zonder jou 

verder kan of dat ze je vergelijken met 

anderen die het anders doen. Blijf ge-

woon wie je bent en geef aan dat jij 

het op jouw manier doet. Laat jezelf 

niet vergelijken met anderen en houd 

voor ogen dat je er tijdelijk bent. Voor 

hem is de grootste test of je goed be-

zig bent als ontwikkelingswerker het 

volgende. Wat gebeurt er als je weg-

bent? Als je met ‘jouw’ projekt komt of 

zij stellen een projekt voor waarvan ze 

denken dat jij dat zou kunnen doen, 

dan zal het werk stil liggen als je er 

niet bent. Alleen als je betaalt, zullen 

ze gaan werken. Werken ze wel als je 

wegbent, dan is het een projekt dat 

ook door hen wordt gedragen. 

François  de Laat gaat er nog verder 

op door met nog wat specifiekere en 

aanvullende adviezen.  

 Heb geen hoge verwachtingen 

over resultaten. Geduld en lan-

ge adem zijn heel erg belang-

rijk. 

 Je moet je overgeven aan hun 

denkwijze en ideeën. Je moet je 

eigen ideeën loslaten en niet 

teveel met adviezen komen 

alsof ze het niet op een andere 

manier kunnen doen of oplos-

singen aandragen vanuit jouw 

referentiekader.  

 Kom niet met idealisme. Het is 

goed als je wilt helpen, maar 

verwen ze niet.  

 Wees bewust van het schaal-

verschil tussen de donor en 

gemeenschap. De donor wil 

grote doelen en snelle resulta-

ten; de gemeenschap is tevre-

den met kleine doelen en heeft 

de tijd om daaraan te werken.  

 Als je hen vraagt naar een ei-

gen toekomstvisie of plan voor 

het dorp, dan komen er allerlei 

wilde fantasieën naar boven. 

Het zal dan heel demotiverend 

werken als je moet aangeven 

dat dat allemaal niet kan. Houd 

het werk realistisch en breng de 

gemeenschap ook gelijk terug 

naar de realiteit.  

 Ten aanzien van landbouw; 

luister met een sceptisch oor 

naar de compost-verhalen. 

Voor 1 ha ben je zeker 30 ton 

compost nodig om de bodem-

vruchtbaarheid op peil te hou-

den. Voor permanente land-

bouw is het dus niet haalbaar in 

zo’n kleine gemeenschap, zon-

der alternatieven en veeteelt. 

Vaak wordt composteren ge-

promoot als alternatief voor 

‘shifting cultivation’, dat lukt 

dus niet op deze schaal, wel 

prima voor de groetentuin voor 

gezinsgebruik. 

Greetje de Wolf geeft een aantal ad-

viezen, die overeenkomen met die van 

François de Laat en Sonny Waterberg. 

Greetje verwoordt ze anders.  

 Focus op de mens zelf: ga uit 

van hun eigenwaarde en wie ze 

zijn, geef hen geloof in hun ei-

gen ideeën en houd rekening 

met hun ontwikkelingsnivo. 

Laat hen durven dromen en iets 

nieuws proberen.  

 Probeer niet zelf met ideeën te 

komen, maar maak hen wakker 
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Adviezen oud regio-coördinatoren (2) 

om het zelf te doen.  

 Praat op gelijk nivo met hen. 

Doe niet alsof je erboven staat 

maar neem een lerende hou-

ding aan.  

 Niet teveel verwennen: niet 

alles regelen, doen en maken 

voor hen. Zij moeten ook tijd, 

geld en energie in een project 

steken. Een eigen bijdrage 

leveren.  

 In het werk moet je het spiri-

tuele meenemen. Er gebeurt 

op spiritueel vlak veel meer in 

een dorp dan je denkt of door-

hebt. Het geestelijke is sterk 

aanwezig, en kan de ontwik-

keling remmen. Ik geloof dat 

je als ontwikkelingwerker je 

praktisch werk,  het brengen 

van ontwikkeling, moet on-

dersteunen met gebed.  

Geert-Jan Koning zegt het nog een 

keer op een andere manier: Ook al 

heb je de antwoorden al klaar en 

denk je de beste oplossing voor een 

probleem te kennen, laat het niet 

merken. Boven alles dien je open te 

staan voor hun voorstellen en plan-

nen. Je neemt die in overweging. De 

bevolking heeft al teveel te maken 

gehad met mensen die het wel even 

weten of even doen en het heeft hen 

weinig opgeleverd. 

Verlengde Keizerstraat  

PO box 2075 

Paramaribo, Suriname 

Telefoon:  +597 47 29 95 

   +597 42 48 58 

Fax:            +597 47 69 31 

E-mail:        pas@cq-link.sr 

Pater Ahlbrinck stichting 
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