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De gemeenschapsontwikkelingsactiviteiten van de PAS in het binnen-
land, zijn niet zonder de nodige positieve gevolgen gebleven op de le-
venshouding van de mensen. Dit kan ook niet anders, want het zijn de 
mensen zelf die met de ideeën komen en daardoor die richting geven 
aan hun eigen ontwikkeling. De projecten worden dan samen met de 
plaatselijke bewoners voorbereid en uitgevoerd. 

Zo een project is het podosiriproject 
dat momenteel wordt uitgevoerd in 
het district Marowijne en gefinan-
cierd wordt door de Inter Ameri-
kaanse Ontwikkelings Bank (IDB). 
Dit project is volgens Greetje de 
Wolf bedoeld om eenmalig 40 po-
dosiriverwerkers in Moengo en 
Albina en omgeving op huishoud-
elijk niveau, op te trekken. Greetje is 
coördinator voor regio Oost en heeft  
Bos- en Natuurbeheer gestudeerd. De 
vrouwen willen onder de merknaam 
‘Marwina Podosiri’ het product in 
productie brengen met een centrale 
unit waar de verwerkers hun produc-
tie afleveren. 

Op dit moment wordt er gewerkt 
aan het professionaliseren van het 
productieproces en institutionele ver-
sterking van de verwerkers om hen 
kennis bij te brengen hoe zij als groep 
verder kunnen. Joyce Komis (36) uit 
Moengo is evenals velen erg enthou-
siast over dit project.

Het economisch herstelprogramma in het 
kader van het noodhulpprogramma voor 
overstroomde gebieden in het binnenland 
is geëindigd. Dit programma ging in juli 
2007 van start en duurde tot april vorig 
jaar. 

De bedoeling van dit herstel-program-
ma was om de bosland-bewoners die ge-
troffen waren door de watersnoodramp 
van 2006 en 2007 tege-moet te komen. 
Het herstelprogramma werd uitgevoerd 
door een consortium bestaande uit een 
5-tal lidorganisaties van het Binnenland 
Overleg van NGO’s: 
Pater Alhbrinck Stichting (PAS), Stich-
ting Projecten Protestants Christelijk 
Onderwijs (SPPCOS), Nationale Vrou-
wen Beweging (NVB), Bureau Forum 
NGO’s,  en de Stichting Equalance. 

Podosiriproject moet bedrijfsmatige aanpak 
bevorderen

De verantwoorde-lijkheden tus-
sen partners waren verdeeld 
naar themastrategie van het 
herstelprogramma. De PAS had 
EURO110.473.00  ter beschik-
king voor economische activitei-
ten en huizenbouw. 
De PAS kreeg als aandachtsge-
bieden Boven – Suriname en 
de Inheemse gemeenschappen 
van Zuid- Oost en Zuid- Midden 
Suriname. In dit verband heeft de 
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Vervolg: Herstelprogramma afgerond

PAS de bewoners voorzien van kettingzagen, naaimachines, landbouwploegen, cassave raspen en voor de inheemsen 
landbouwgereedschappensets. 

Bij de uitvoering van dit programma is er meer gewerkt met vrouwenorganisaties en de dignitarissen in de verschil-
lende gemeenschappen. PAS coördinator Geert Jan Koning (Herman), zegt dat als onderdeel van dit programma de 
mensen ook getraind zijn voor gebruik en onderhoud van de machines. “Het programma is afgesloten en het is nu 
een kwestie van nazorg”, aldus Sedney Fedries. Hij is assistent van de regiocoördinator en onderhoudt het dagelijks 
contact met de bewoners.

Vervolg Podosiriproject moet....

Komis verwerkt al sinds 1993 machinaal thuis 
podosiri. Voordien deed zij het handmatig deed. 
Ook was ze al begonnen met het exporteren op 
kleine schaal naar Holland via kennissen, maar 
die mogelijkheid is helaas komen weg te val-
len. “Ik heb veel geleerd uit die training”, zegt 
Komis met dankbaarheid. Komis zegt dat ze 
met de opgedane kennis verbetering kan bren-
gen in haar werkomgeving, de hygiëne en ver-
betering van het product. Voor Roma Barend 
(26) afkomstig uit het inheemse dorp Marijke-
dorp is dit initiatief bijzonder. 

Ze heeft samen met haar moeder en nog drie 
inheemse vrouwen de training gevolgd, wat de 
herintrede betekent van deze inheemse vrouwen in deze branch. “Tot nu toe hebben wij het handmatig gedaan”, 

zegt Barend met een onzekere ondertoon.maar als het mogelijk is 
willen we wel die stap nemen. Greetje geeft aan dat in de eerste 
fase er een onderzoek op vier gebieden is uitgevoerd in samen-
werking met het Celos. Daarbij is gekeken naar hygiëne en ver-
werking; afvalverwerking; marketing en mogelijkheden voor teelt 
van de podosiripalm. Ook is er enige literatuur en veldonderzoek 
hieraan vooraf gegaan. Het onderzoek was erop gericht op welke 
vlakken training nodig was en daartoe training te ontwikkelen. 
De meeste verwerkers komen uit de woongemeenschappen 
Moengo en Albina. De telers werden ook betrokken bij dit onder-
zoek om een beeld te krijgen hoe het proces in de dagelijkse prak-
tijk eraan toe gaat. Hieruit is gebleken dat degenen, die oogsten, 
op een bepaalde manier georganiseerd zijn. Er is dan een bus be-
schikbaar voor de groep, die de oogst ophaalt. 
Greetje legt uit dat er een netwerk bestaat van afnemers, echter 
blijkt dat er niemand podosiri teelt. De teelt en alles erom heen 
nemen bij elkaar ruim vier jaar in beslag. Greetje verwijst in dit 
verband naar Brazilië waar een dwergvariant wordt toegepast. Er 
worden proeven gedaan om de kwaliteit van de dwergplantjes in 
ons land uit te testen. Door gegadigden te trainen beoogt het pro-
ject mensen uit het gebied te interesseren om podosiri te kweken.
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Controle van de podosiri pritten (afval)

Instrucdtie gebruik miniploeg



‘Onze goedlachse Rosita is er niet meer’

 
Op 7 september 2008 overleed op 43jarige leeftijd, na 
een lange periode van ziekte,  onze trouwe medewerkster 
Rosita Fikki. 

Als receptioniste was Rosita de poort tot de PAS. Ie-
dereen die belde kreeg meestal eerst Rosita aan de lijn 
voordat er werd doorverbonden. Ook heeft zij geruime 
tijd de PAS - radiozender bediend en had dus dagelijks 
contact met de verschillende dorpen. Dat maakte haar 
ook tot eerste aanspreekpunt voor verschillende binnen-
landbewoners.

Op 11 September 2008 mochten wij Rosita na een 
plechtige uitvaartdienst ten grave gedragen. En volgens 
PAS gebruik werd zij uitgeleide gedaan met een speciaal 
voor haar gecomponeerd lied: “Masra gi wi bun Rosita 
wan switi prisi na ju sei”.
Ook haar zus zong een prachtig afscheidslied. Rosita laat 
4 kinderen achter.

Wij zijn Rosita dankbaar voor de bijdrage die zij 
geleverd heeft gedurende de 19 jaren die zij voor de PAS 
mocht werken . Zij was een belangrijke schakel in het 
geheel. Goedlachs als ze was is het nog steeds wennen 
nu ons aller “Roosje” er niet meer is.

‘Een goed mens is heengegaan’

“De ziel heeft zich teruggetrokken uit de stof. Een goed 
mens is heen gegaan”. Zo luidde de tekst van de fami-
lie voor hun overleden man, vader en grootvader Nico 
Waagmeester. Deze woorden van troost en berusting ver-
dienen de nabestaanden en de Surinaamse gemeenschap 
zeer zeker. Alom bekend als een energieke en sociaal be-
wogen mens verliet Waagmeester in september 2008 op 
65- jarige leeftijd, na een kortstondig ziekbed, het aardse 
leven. 

Het overlijden van Nico betekent een verlies voor de 
Pater Ahlbricnk Stichting (PAS). Zeker omdat hij tot zijn 
overlijden, redacteur was van Pikin Boskopu. Wij erva-
ren zijn heengaan danook als het verliezen van een goede 
PAS-vriend.

“We zijn er ervan overtuigd dat hij met zijn inzet onze 
krant verder heeft helpen ontwikkelen”, zegt PAS-direc-
teur Christien Naarden. De goede samenwerking en de 
getoonde werkinstelling van Waagmeester als redacteur 
van Pikin Boskopoe heeft zij als plezierig ervaren. Hij 
was heel attent, dacht mee en was nieuwsgierig naar alles 
wat te maken had met de PAS, wat overigens nodig was 
om de krant in elkaar te zetten. Met zijn inzet heeft hij in 
binnen- en buitenland bekendheid gegeven aan het werk 
van de PAS. 

Bestuur, directie en medewerkers van de PAS zijn Nico 
zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan het PAS-werk. Wij 
wensen zijn familie heel veel mooie herinneringen aan 
hem toe.-.
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In memoriam

Rosita Fikki



Vrouwen Konemerume werken naar verbetering keramiekproductie
Donderkamp kunnen dit jaar verbetering van hun kera-
miek tegemoet zien. De vrouwenorganisatie Amaroten 
me Wonomengato Waoriyang (anders denkende vrou-
wen) ook wel A.W.W. is de motor achter de keramiek-
activiteiten. 

Konemerume staat van oudsher bekend om het ver-
vaardigen van aardewerkproducten, zoals kruiken, als-
ook andere gebruiksvoorwerpen. In augustus 2008 is met 
ondersteuning van de PAS een project begonnen om het 
de vrouwen mogelijk te maken meer te verdienen van 
de eigen traditionele vaardigheden op het gebied van 
aardewerk.

Middels dit project zal aandacht besteed worden aan 
de verfijning en verruiming van de aanwezige kennis op 
keramisch gebied. Hierbij wordt gedacht aan workshops 
verzorgd door de keramisten zodat er een samensmel-
ting kan ontstaan van moderne technieken, kunst en 
traditionele vaardigheden. De projectkosten zijn Euro 
4000,exclusief een eigen inbreng van van de vrouwen 
van SRD 1000. In de eerste fase is de deur van de oven 
in orde gemaakt en is hun werkkamp voorzien van een 
betonnen vloer.

Hierna komen de onderdelen workshops door verschil-
lende keramisten, alsook marketing en promotie van de 
producten aan de orde. Dit project geniet ondersteuning 
van Niek Hoogland van de pottenbakkerij Hoogland uit 
Nederland. De vrouwen hebben de wind mee, omdat 
door de positieve ontwikkelingen in de toerismesector, 
deze keramiekproducten ook in de toeristische sfeer zijn 
gekomen. 

Enkele jaren geleden is al met behulp van een andere 
NGO een professionele oven opgezet. Hoewel af en toe 
in gebruik, is men nog onwennig en onzeker over de be-
diening. Ondervoorzitter Sieglien Sabajo van A.W.W. 
zegt dat de organisatie nu ruim 52 leden telt.

Ze is er blij met de participatie van jonge vrouwen. De 
organisatiebezit al een eigen gebouw met werkruimte en 
winkeltje. Op het gebied van afzet bestaan er prille con-
tacten, die met ondersteuning van de PAS verder zullen 
worden uitgebouwd. Ook is er gedacht aan innovatie, 
waarbij het idee geopperd is om te experimenteren met 
het maken van waterfilters. Daarbij zullen grote vazen 
omgebouwd worden tot biologische filters voor drinkwa-
tervoorziening en wel voor huishoudelijk gebruik.

Ondervoorzitter Sieglien Sabajo van A.W.W. bij de opgeknapte overdeur
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‘Als je iets wil bereiken moet je aanpakken’

“Als je iets wilt bereiken zit er niets anders op dan aanpakken”. Dit zegt Mardo Arupa, voorzitter van de 
landbouwcoöperatie Kamakon Waponaka (Vooruitgang Konemeroeme) van Donderkamp aan de Wayamborivier. 
Arupa zegt dat zijn organisatie vast van plan zijn de productie verder te verhogen.  Na 10 jaren van vallen en 
opstaan denken ze nu al aan het exporteren van hun product. Hij zegt dat zijn leden kwalitatief goede pomtayers 
leveren. In het begin hadden de leden niet zoveel ervaring, omdat de plantjes te dicht bij elkaar werden geplant. 
Het groeiproces werd daardoor gehinderd. Hij legt uit dat de bodem vochtig moet zijn en veel meer klei dan zand 
moet bevatten. De coöperatie is nu bezig met de PAS om te zoeken naar financiering. Daartoe is een bedrijfsplan 
samengesteld. Over de inhoud wil hij in dit stadium niets loslaten.
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Coöperatie-voorzitter Mardo Arupa toont vol trots een reuzen pomptayerplant
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Het omgaan met en verwerken van 
menselijke uitwerpselen of poep 
zijn belangrijk als een gemeenschap 
steeds aan het groeien is. 

In een kleine dorpsgemeenschap 
van enkele tientallen mensen is dat 
misschien niet noodzakelijk,  maar 
als het gaat om een grotere dorpsge-
meenschap met een aantal honderden  
kan dat gevaar opleveren voor de 
dorpelingen. Daarom is het zaak 
dat op de juiste manier ermee wordt 
omgegaan om te voorkomen dat er 
ziekten uitbreken. Vers in het geheu-
gen zijn de gezondheidsproblemen 
die sinds eind 2008 zijn ontstaan in 
de inheemse dorpen Matta en Pikin 
Saron in het district Para.

Eco- toiletten moeten hygiëne in dorpsgemeenschappen verbeteren

Verbetering aanmeertrappen maakt dorpen gemakkelijk bereiken

De Nationale Vrouwen Beweging 
(NVB) is een samenwerkingsver-
band aangegaanmet de PAS en het 
Bureau Forum NGO’s (BFN) en de 
Vereniging van Inheemse Dorps-
hoofden in Sutiname (VIDS) voor 
het introduceren van eco-toiletten 
in de gemeenschappen. Hiertoe is er 
een project geschreven dat ingediend 
wordt bij diverse donoren. Elke part-
ner is verantwoordelijk voor de intro-
ductie van de toiletten in een aantal 
gemeenschappen.

De Pater Ahlbrinck Stichting (PAS) 
heeft toen het initiatief genomen in 
het Saramakkaansdorp Pikin Slee in 
Boven – Suriname te beginnen met 
dit sanitatieproject. 

Met het opzetten van eco-toiletten 
zou de aanzet worden gegeven om de 
mensen bewust te maken van goede 
sanitaire voorzieningen in hun dorp. 

Regio-coördinator Herman Kon-
ing van de PAS zegt dat door de hou-
ding van de mensen ten opzichte van 
poep dit project zou kunnen misluk-
ken. De noodzaak om op de juiste 
wijze om te gaan  met poep moet nog 
goed tot de mensen doordringen. De 
op te zetten eco-toiletten scheiden de 
urine en de poep van zelf, waardoor 
er geen stank ontstaat.

“De tijd is aangebroken dat de 
mensen af stappen van de traditionele 
privaten met een beerput, waaraan  ze 
gewend zijn”, zegt Koning. De beer-
putten raken vol en worden niet op 
de juiste manier afgewerkt, waardoor 
bacteriën het grondwater besmetten 
en er een enorme stank ontstaat. Deze 
situatie is erg onhygienisch. Hierdoor 
ontstaat er gevaar voor de volksge-
zondheid. Mensen kunnen namelijk 
ziek worden.

Bij iedere dorp in het binnenland 
hoort een goed uitziende landings-
plaats voorzien van een degelijke 
aanmeerplaats.

Demeeste aanmeerplaatsen in het 
binnenland zijn uit de kleioever ge-
houwen. Echter leidt dat tot onvei-
lige situaties, omdat de kleioever 
glibberig wordt door het rivierwater. 
Ookzijn aanmeerfaciliteiten van vele 
dorpen door de jaren heen door slecht 
onderhoud in vervallen staat geraakt. 
Voor kinderen, bejaarden, maar ook 
transporten van brandstofvaten is het 
een onveilige situatie en zorgt voor 
veel inspanning om vanaf de rivier 
aan wal te komen.

Vele gemeenschappen beseffen 

dat hierin verandering moet komen 
en  hebben daarom de PAS benaderd 
voor hulp. Zo zijn in het kader van 
het Meerjaren Ontwikkelingsplan 
(MJP) van de PAS enkele projecten 
uitgevoerd voor de verbetering te 
brengen aan deze oeverfaciliteiten. In 

2007 zijn aanmeersteigers aangelegd 
door de dorpen Pamboko, Jaw Jaw en 
Lispansi in het Boven - Surinamege-
bied. In Jaw Jaw is de hoofdpost van 
de PAS in dit gebied gevestigd. 

Dit bouwproject is in de loop van 
het vorig jaar voortgezet met de 
aanleg van de aanmeersteigers van  
Stonhuku en Deboo  de Grin Rio 
(Langugebied).
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Eco-toilet te Doemoe

Aanmeertrap te Stonhoekoe

Aanmeertrap te Stonhoekoe



Vervolg: aanmeertrappen

Ook op Sukunali, een medischepost van Medischezend-
ing. In Paramaccaansgebied in het district Sipaliwini zijn 
ook aanmeertrappan gebouwd en wel te Langatabbetje 
en Lebi doti. Met de aanleg van deze oeverfaciliteit zijn 
meer dan 1000 bewoners in de verschillende gebieden 
geholpen. Herman Depipersad, hoofd Financiële zaken 
van de PAS zegt dat met deze bouwprojecten zijn geza-
menlijk ruim EURO 62.000  gemoeid. De donoren zijn 
monseigneur de Bekker Noodfonds, Mi Bosi en de Stich-
ting Snelle Hulp door tussenkomst van Pater Toon. De 
constructie verschilt volgens Regio- coördinator Herman 
Konning afhankelijk van de omstandigheden per dorp. 
“Bejaarden en mensen met een beperking moeten met 
gemak de dorpen bereiken”, zegt Fedries. Er zijn daar-
om voorzieningen aangebracht zoals een leuning en een 
aparte strook voor benzinevaten. De aanmeertrap van 
Sukunali heeft slechts aan een kant een trapverdeling, 
terwijl de andere kant gewoon vlak is. “Als medische 
post bij uitstek moet een patiënt op een rolstoel gemak-
kelijk verplaats kunnen worden”. Fedries zegt dat de trap 
van Langatabiki integendeel steil is, vanwege de steile 
oever.

Knip- en naaicursus Da Abadoekondre succesvol

Vele mensen in het binnenland hebben ingezien dat het 
werken aan hun eigen ontwikkeling belangrijk is. Tegen-
woordig zijn ze zo ver om zelf aan te geven wat hun 
tekortkomingen en wat de oplossingen kunnen zijn. En 
daar is het moment waar de PAS de mensen tegemoet 
komt met trainingen. Trouwens ons motto luidt: ‘Lampe 
Fu Kon Na Fesi’. De vrouwen in het district Marowijne 
kunnen hiervan meepraten. 16 vrouwen uit een groep van 
24 hebben onlangs de knip- en naaicursus te Abadoekon-
dre met succes afgerond. De deelnemers komen uit de 
dorpen Akalekondre, Benatimofo en Da Abadoekondre.

“Ik kan wat geld kunnen verdienen met wat ik geleerd 
heb”, zegt Linda van Da Abadoekondre. Linda is een 
alleenstaande vrouw en kan extra geld verdienen om 
voor haar gezin te zorgen. Dat is ook de mening van 
Silvy Jubitana. In het dagelijksleven is zij leerkracht. 
Jubitana is hierover heel duidelijk, want dan kan ze met 
alle trots een kledingsstuk, dat ze zelf heeft gemaakt 
tonen. “Mijn vrije tijd kan ik creatief besteden door kle-
ren voor me zelf en mijn gezinsleden te maken en daar-
naast ook wat verdienen”, zegt Jubitana vol trots.  “De 
deelneemsters weten dat je in het leven alleen door inzet 
resultaten kan bereiken”, zegt PAS- medewerkster Greta 
Nabibaks. Zij verzorgt de lessen, wat ze al 25 jaren voor 
de PAS in verschillende delen van het binnenland doet. 
Nabibaks zegt dat er 8 uitvallers waren, omdat de perio-
de ongelukkig is uitgevallen. Ze legt uit dat in het laat-
ste kwartaal van het jaar de mensen bezig zijn met het 
bewerken van hun kostgrondjes. Nabibaks bevestigt dat 
de geslaagden hun eigen kledingstukken vervaardigen. 
Daarnaast ver-vaardigen zij kleding voor de verkoop wat 
merendeel in Frans Guyana plaatsvindt. Greta, zoals zij 
bekend staat, zegt dat voor de geslaagden een vervolg-
cursus komt als blijkt dat ze serieus zijn en voldoende 
belangstelling hebben.

Cursist in actie

De schoolboot meert aan bij de aanmeertrap van Pamboko
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Vervolg: Als je iets wil bereiken......

Arupa geeft wel aan dat het de bedoeling is om de nodige equiptment aan te schaffen om het productieproces te 
verbeteren en te mechaniseren. Ook willen zij de verwerking van een deel van hun productie zelf doen. De pom-
tayertelers van Donderkamp verkeren al 4 jaren onder de gelukkige omstandigheid om een jaarlijkse productie van 
30.000 kilogram pomtayer aan Golden Food Industries (GFI) te leveren. Bij de laatste oogst eind vorig jaar is er 
een productie gehaald van 6500 kilogram. 

De landbouwcoöperatie Kamakon Waponaka is voortgekomen uit de landbouwbegeleiding, die door de PAS 
werd verzorgd. Deze ondersteuning heeft uiteindelijk geresulteerd in de oprichting van deze coöperatie in 2004. 
Het ledental van Kamakon in inmiddels uitgegroeid tot 21 leden, die afzonderlijk ruim 2 hectaren beplanten.

Pas gebrande landbouwareaal

Coöperatieleden tijdens een traing verzorgd door  de PAS

De tocht naar de landbouwarealen duurt ruim twee uren 
over kreekjes, maneuvrerend op glibberige boomstronken en 
paden

Colofon

Pikin Boskopoe
Kwartaalblad 32e jaargang nummer 1
Uitgave van de Pater Ahlbrinckstichting
Verlengde Keizerstraat 92
Telefoon (597) 424858, 424838, 472995
E-mail: pas@cq-link.sr
Bank: DSB 11.05.582 9SRD) en 40.07.921 (Euro) 
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