
De jongeren krij-

gen ondersteu-

ning van een col-

lega –Petrusi- die 

gelijmde panelen 

in verschillende 

vormen heeft ge-

maakt. Deze pa-

nelen kunnen in 

elkaar gezet wor-

den en zo ont-

staat een volledi-

ge stoel, een tafel 

of ander meubi-

lair. “Het is een 

werkplaats waar-

in vroege school-

verlaters leren 

samenwerken, 

een boekhouding 

op na houden met 

kostenbeheersing 

en verkopen. Al-

les samengevat in 

een matrix”, ver-

duidelijkt Geert 

Jan de werkwijze 

van de houtwerk-

plaats. Er zijn 

plannen om sa-

men te werken 

met ondernemers 

in Paramaribo, 

die de producten 

in hun winkels 

zullen tentoon-

stellen en verko-

pen.  
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De vervolgtraining ‘Kunst en Cultuur’ is 

met succes gehouden van 20 tot en met 

22 november in het Bondsgebouw te 

Moengo. Deelnemers konden hun kennis 

vergroten bij het onderdeel Textiel of bij 

Houtsnijwerk. (De eerste training vond 

plaats in de periode maart 2009) 

Bij de vervolgtraining werd de nadruk 

gelegd op setproducten, zoals een bed-

denset en badset.  
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Vervolg op pag. 5 

Eindelijk water uit de kraan, in het dorp Boslanti, 

Brokopondo. Zie artikel op pagina  4. 

Training ‘Kunst en Cul-

tuur’ succesvol  

Voorbeeld van een stoel –die in elkaar gezet 

kan worden - uit de werkplaats Abadukondre. 

Jongeren van de houtwerkplaats Abadukondre hebben proto-

typen gebouwd van stoelen die als bouwpakketten verkocht 

kunnen worden. “We hebben gefocust op een product dat je 

in delen makkelijker kan vervoeren en in de stad kan monte-

ren tot een volledig product”, zegt projectleider Geert Jan Ko-

ning.  
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Aan het eind van het werkjaar 2009 is het goed om 

even terug te blikken op de organisatie en haar 

werk. 

  

Het jaar 2009 was in verschillende opzichten een 

spannend jaar, zeker vanwege de aankondiging van 

Cordaid dat zij na 2010 stopt met de directe finan-

ciering van partnerorganisaties in Suriname.  

Cordaid is voor de PAS de donororganisatie die het 

PAS driejarig programma voor een belangrijk deel 

ondersteunt. Het wegvallen van zo’n belangrijke 

donor heeft natuurlijk invloed op de organisatie als 

geheel. De vraag rijst natuurlijk of de PAS haar 

meerjarenprogramma dat in 2010 van start gaat 

wel zal kunnen uitvoeren en welke maatregelen de 

PAS zal moeten treffen om de nieuwe situatie die 

ontstaat na het vertrek van Cordaid, aan te kunnen.  

In dit kader is er binnen de PAS wederom een pro-

ces opgestart waarbij wij na zijn gegaan wat de 

positie van de PAS nu is, wat wij als organisatie 

willen bereiken en welke nieuwe strategieën  wij 

daarbij zullen inzetten.  

Gelukkig zijn er ook nog andere donororganisaties 

die het werk van de PAS blijven ondersteunen. De 

situatie ziet er tot nu toe goed uit maar wij zullen 

wel een aantal maatregelen moeten treffen om een 

stabiele organisatie te blijven behouden. 

 

Projecten 

Ondanks het minder prettige nieuws betreffende het 

vertrek van Cordaid zijn er toch verschillende pro-

jecten gerealiseerd/gestart in 2009. Enkele van de-

ze projecten zijn:  

- Bouw onderwijzerswoningen te Brownsweg  

- Capaciteitsversterking orga. Dorpsbesturen 

(Kow Taki Makandi) 

- Kunst- en cultuur: training en uitwisseling 

kunstenaars 

- Onderzoek naar NTFP’s 

- Drinkwatervoorziening Boslanti 

- Landbouwtrainingen 

- Bedrijfsbegeleiding Delta Kenniscentrum/ 

stenenbedrijf / bakkerij te Section en Was-

habo 

- Podosiri 

- Bakkerstraining 

 

De volgende projecten zijn in voorbereiding: 

 Werk/ leerplaats Abadukondre (vaktraining) 

 Verwerking pomtayer en gember Marowijne 

gebied (i.s.m. SPWE) 

 Eco-toiletten 

 Hangmatten weven (trad. Inheems) 

 Podosiri (Acai) en Koemboe kwekerijen 

Marowijne  

 Bouw personeelswoning Kalebaskreek 

 Bouw onderwijzerswoningen Tapoeripa 

 

Medewerkers 

Zoals u weet hebben wij voor de uitvoering van ons 

werk mensen nodig. Het PAS-team bestaat uit zo-

wel fulltime medewerkers, parttimers, personen die 

op projectbasis worden ingehuurd als ook vrijwil-

ligers.  

In dit jaar hebben wij afscheid genomen van 3 me-

dewerkers t.w. Greta Nabibaks, meer bekend als 

“vrouw Greta”. Zij bereikte de pensioengerechtig-

de leeftijd en is gestart met een andere fase in haar 

leven. Vooral de mensen in het Marowijne- en Bo-

ven Suriname gebied kennen haar van de kniples-

sen die zij verzorgde. Greta heeft zich jarenlang 

ingezet om vrouwen het knipvak bij te brengen zo-

dat zij voor hun eigen gezin kleding konden ver-

vaardigen maar ook om de aangeleerde vaardighe-

den in te zetten als inkomstenbron. Greta was een 

ston futu van de PAS en daar voor zijn wij haar erg 

erkentelijk.  

 

Madina Vorswijk was financieel medewerkster bij 

de PAS. Madina is terug naar haar dorp van her-

komst in het Brokopondogebied maar blijft zich via 

haar nieuwe job inzetten voor de ontwikkeling van 

het binnenland.  

Ook hebben wij afscheid genomen van wachter 

Theo Benny die te werkgesteld was op het hoofd-

kantoor van de PAS in Paramaribo. 

 

Op het gebied van het veldwerk zijn Greetje de 

Wolf en Geert Jan Koning, na een periode van 

waarneming, benoemd tot coördinator van de res-

pectievelijke werkregio’s Oost (Marowijne gebied) 

en Midden/ Zuid (Brokopondo/ Boven Suriname 

gebied).  

Voor het versterken van de administratieve en lo-

gistiek organisatie zijn in dienst getreden: Mw. 

Sonja Nakchedi (Data/ archief), dhr. Murlyn Blok-

land (Logistiek) en mw. Mirelva Pinas (Financieel 

medewerker). 

 

PAS – media 

Met betrekking tot dit gebied hebt u reeds gelezen 

dat het PAS- radioteam aangevuld is met een nieu-

we medewerkster te weten mw. Saskia Fogatie.  

 

Van de PAS-directie: Terugblik 2009 

Lees verder op pagina 4 



Veel mensen zouden 

een eigen onderne-

ming willen beginnen 

maar die door diverse 

oorzaken stagnatie 

ondervinden. Om 

daar verandering te 

helpen brengen, be-

gon de PAS met een 

training om de bewo-

ners van de dorpen 

Apura, Washabo en 

Section te begeleiden 

naar het ondernemer-

schap. “Het heeft veel 

meer om het lijf dan 

alleen je diensten en 

producten aan de man 

te brengen”, verduide-

lijkt Geert Jan Koning, 

die helpt bij de begelei-

ding. Veel bewoners 

van die dorpen hadden 

zich opgemaakt voor 

de grote stroom van 

arbeiders rond het 

West-Suriname, 

Bauxietproject. Kleine 

ondernemingen waren 

opgezet of voorbereid, 

zoals het maken van 

stenen in Apoera of 

bakken van brood in 

Washabo, maar plan-

nen liepen in de soep 

door het afketsen van 

dit bauxietproject. “Nu 

moeten ze zelf klanten 

zoeken voor hun pro-

ducten. Klanten die er 

niet zijn in de mate 

waarop ze hadden ge-

rekend, terwijl er bij-

voorbeeld al een begin 

was gemaakt met de 

bouw van de bakkerij 

en de stenenfabriek. 

Veel bewoners zouden 

een baan vinden, maar 

dat kan dus niet meer”, 

zegt Geert Jan. 

“Volgens berekening 

zouden dagelijks 600 

broodjes gebakken 

moeten worden om het 

bedrijf draaiende te 

houden. Met de veran-

derde omstandigheden 

is een ander plan no-

dig. We werken samen 

met de bewoners aan 

een exploitatiebegro-

ting”. Volgens hem is 

er een 

‘mindshift’(veranderin

g in denken) nodig om 

toch iets te kunnen rea-

liseren van de eerder 

gemaakte plannen. Zo 

is een kerngroep Was-

habo opgericht, die met 

de bewoners gaat pra-

ten en hen uitleggen 

dat verandering van de 

plannen nodig is en 

alles zich weer geleide-

lijk vanaf de basis 

moet ontwikkelen.  
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Stenenfabriek Section, West Suriname 

Uit het project,  gefinancierd door de Billiton Suriname Holdings B.V. (BSH), BHP Billiton Suriname 

moeten nog dit jaar bouwstenen geproduceerd worden in Section (West Suriname). Voor dit project zal het 

bestaande gebouw van de gemeenschap aangepast worden waarin de machines zullen komen te staan. De 

voorbereidingen hiertoe lopen langzaam maar zeker. De bewoners kampen nog met enkele ‘kinderziekten’ 

zoals de aanvoer van zand, die nog niet goed is georganiseerd. Dit was ook een van de aandachtpunten tij-

dens de vergaderingen, met zowel de dorpsbestuurders als het productieteam. Zand als basis -

productiemiddel voor het maken van stenen moet sneller en efficiënter aangekocht worden. Eerdere onder-

handelingen vanuit het dorpsbestuur om met een grote aannemer zand te winnen verliepen niet zo vlot en 

zijn afgeketst . De gemeenschap van Section zal alles op alles moeten zetten om de zandaanvoer in orde te 

krijgen. Dit zou wederom een gespreksitem zijn tijdens een volgend bezoek. Ook wordt nagedacht over de 

interesse welke wellicht kan bestaan bij Raghoebarsing aannemingsbedrijf. Het laatste deel, een derde van 

de vloer, wordt spoedig afgemaakt. Besloten is om los van de vloer de productie op te starten. Hiertoe zul-

len in de week van 21 december de stenenpersen worden gebracht. Een van de productiearbeiders is met 

het team van de PAS meegekomen naar Paramaribo, waar hij is getraind en geïnstrueerd in het gebruik van 

de pers en het maken van stenen. Deze training vond plaats in de PAS–werkplaats. Regiocoördinator Fran-

çois de Laat zegt dat het moeilijk is om lokaal stenen te betrekken waardoor is afgesproken, dat vanuit 

Section met spoed een aanvang zal worden gemaakt met het produceren van de stenen. Een bestelling van 

400 stenen is dan ook geplaatst. Deze bestelling wordt dan bedrijfmatig aangepakt, waarbij de bewoners 

zelf zorgen voor zand, cement en de organisatie van de arbeidskrachten. Voorlopig ligt het accent op de 

productie van stenen. Er zijn al verschillende mensen die al langere tijd uitkijken naar de mogelijkheid om 

stenen te kopen. Stenen zijn ook nodig voor de verdere afbouw van de werkplaats, maar deze geniet nu 

geen prioriteit, aangezien dan de inrichting van de afbouw dan nog beter afgestemd kan worden op de pro-

ductiewerkzaamheden. 

Mop: 
"Dokter, mijn handen tril-

len de laatste tijd zo." 
"Drinkt u veel, meneer?" 

"Nee niet echt, dokter, het 
meeste valt ernaast." 
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Samen met dhr. Rudi Yaleti en mw. Ilse Draaibas 

verzorgt zij het wekelijkse PAS radioprogramma. 

Dank aan radio Apinti die de PAS al 32 jaren lang 

de gelegenheid biedt om via het programma verant-

woording af te leggen van het PAS werk aan de ge-

meenschap en om de gemeenschap te informeren 

over ontwikkelingen in Suriname, in het bijzonder 

het binnenland rakende. 

 

Een speciale groep mensen die het werk mede mo-

gelijk maakt, is de groep van contactpersonen in de 

verschillende werkgebieden. Deze contactpersonen 

zijn erg belangrijk voor de communicatie in het 

veld, de mobilisatie van de mensen, het helpen or-

ganiseren van bijeenkomsten enzovoorts. Het is 

heel fijn om met deze groep mensen te mogen wer-

ken aan de ontwikkeling van hun eigen gebied.  

 

Tot slot nog een korte overdenking:  

Er is een gezegde: “perceptie is projectie of te wel 

wat je zegt dat ben je zelf” 

Dit houdt in dat alles wat men doet of zegt, dat het 

iets van de persoon zelf zegt . Het zegt iets van je 

waarden, je overtuigingen, de manier waarop je in 

het leven staat, de manier waarop je naar de we-

reld kijkt, de manier waarop jij je werkt doet enz.  

 

Een ander gezegde is “als je doet wat je altijd ge-

daan hebt zul je krijgen wat je altijd gekregen 

hebt” . Als je niet tevreden bent over het resultaat, 

doe het dan anders zodat je een ander en beter re-

sultaat krijgt. 

 

Het is daarom steeds belangrijk om te evalueren en 

na te gaan of de zaken die wij ons hebben voorge-

nomen in onze organisatie maar ook in ons privé-

leven, gerealiseerd worden. Nagaan of wij tevreden 

zijn met de uitkomsten van ons werk en ons leven. 

Indien niet, dan zullen wij het op een andere ma-

nier moeten aanpakken, een nieuwe strategie, een 

nieuwe weg moeten kiezen.  

 

Aan allen zeg ik, hartelijk dank voor uw inzet, uw 

meedenken, uw meedoen. Hartelijk dank dat u mee-

werkt om de PAS een stabiele organisatie te laten 

zijn.  

 

 

Christien Naarden 

 

Vervolg: Terugblik 2009 

“We hebben de gewone 

bakstenenbassins vervan-

gen door Durotanks, 

waarvan vier als filters 

worden gebruikt en twee 

als opslagplaatsen waar-

uit het water wordt ge-

pompt. We praten over 

in totaal 3000 gallon wa-

ter per tank”, legt regio-

coördinator Geert Jan uit. 

Uit dit project zijn 38 

kranen in het dorp aange-

legd, verdeeld over 32 

gezinnen. De financi-

ering van het project is 

mede mogelijk gemaakt  

door de Stichting Snelle 

Hulp voor Suriname 

( Pater Toon en de or-

ganisatie Cordaid.-.  

 

 

De watertanks die in het dorp Boalanti zijn geplaatst, als 

deel van het drinkwaterproject van de PAS.   

Watersysteem  

Jaw-Jaw behoeft  

verbetering 

 

Het watersysteem in het 

dorp Jaw-Jaw, aan de 

Boven Suriname, is aan 

rehabilitatie toe . De 

waterbassins zijn in 

2006 aangelegd en door 

weersomstandigheden 

onbruikbaar geworden. 

Volgens onderzoek zul-

len nieuwe wateropslag-

faciliteiten moeten wor-

den aangeschaft en ook 

nog hogerop in het dorp 

worden aangelegd. In 

het dorp worden er ook 

discussies gevoerd over 

de locaties waar het wa-

ter vandaan gepompt 

moet worden, uit de ri-

vier of een nabij gelegen 

kreek.  

Het drinkwaterpro-

ject Boslanti, in 

Brokopondo, is met 

wat aanpassingen 

afgerond. De aan-

passingen zijn aan-

gebracht in de fun-

deringen van de 

watertanks.  
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De beddenset bestond 

uit een kussensloop, 

hoeslaken en een bed-

densprei, terwijl de bad-

set bestond uit een bad-

doek, WC mat en een 

badmat. 

De materialen werden 

door de PAS ingekocht.  

“De opdracht was dat ze 

deze materialen zodanig 

moesten bewerken dat 

hun eigen cultuur, van 

Marowijne, duidelijk 

naar voren kwam. Dit 

zijn ze gaan doen door 

applicatie”, vertelt re-

giocoördinator Greetje 

de Wolf.  

Gekozen werd voor de 

apintiedrum als symbool 

voor hun cultuur. Ze 

hebben zelf de tekenin-

gen en ontwerpen ge-

maakt, uiteindelijk werd 

de beste gekozen voor 

gebruik als voorbeeld. 

Als kleurencombinatie 

was gekozen voor crè-

me met bruin. “Crème 

bruin is geen gangbare 

kleur bij de mensen in 

het binnenland en juist 

daarom hebben we ge-

probeerd deze toe te 

passen. Het is toch iets 

moois geworden”, ver-

duidelijkt regio-

coördinator Greetje de 

Wolf.  

Bij de badset werd de 

drum op verschillende 

manieren geappliceerd 

op de baddoek en de 

matjes. Tijdens de uit-

voering werden de deel-

nemers getraind in stik-

technieken, omgaan met 

de naaimachine en het 

netjes afwerken van hun 

product. Ook gebruik 

van een stofschaar en 

een radeerwiel met 

doorslagpapier hebben 

ze geleerd. 

Ook bij de beddenset 

werd weer de applicatie-

techniek toegepast, 

maar dit keer leerden de 

cursisten te werken met 

strijkvlieseline.  

 

Deelnemers 

De training textiel werd 

gevolgd door Tresna 

Pinas, Shirley Pinas, 

Emma Nasa en Tosca 

Pinas. Ze waren alle-

maal heel tevreden en 

enthousiast over de trai-

ning omdat ze ander-

maal veel hebben ge-

leerd, zoals –wat ze zelf 

aangaven ‘Stikken over 

spelden’, ‘Omgaan met 

de naaimachine’ en 

‘Nieuw soort kleuren-

combinaties’. Dat de 

groep klein was vonden 

ze niet erg aangezien dit 

ook wel prettig heeft 

gewerkt. Als groep kre-

gen ze pakket materia-

len mee. Hiermee moe-

ten ze zelf weer pro-

ducten bedenken en 

daarin hun eigen cultuur 

opnieuw laten uitko-

men. De apintiedrum 

mag dit keer niet ge-

bruikt worden. Afge-

sproken is dat de cursis-

ten en de trainers eind 

maart weer bij elkaar 

komen en samen evalu-

eren hoe het is gegaan. 

 

Houtsnijwerk 

Bij het onderdeel Hout-

snijwerk werd vooraf 

een brainstormsessie 

georganiseerd om de 

houtbewerkers te stimu-

leren creatief na te den-

ken. Hierbij is ook dui-

delijk hun eigen identi-

teit als Aucaners belicht 

en het belang dat in je 

product te laten terugko-

men. Dat is belangrijk 

voor behoud van de cul-

tuur. De deelnemers wa-

ren het er mee eens dat 

de kennis rond houtsnij-

werk aan het verdwijnen 

is. Er zijn overigens 

weinig jonge mensen 

die deze kunst kennen 

of beheersen. Uit de 

brainstorming kwam 

naar voren dat sommige 

ouderen de kennis van 

het houtsnijwerk soms 

ook voor zichzelf zou-

den willen houden. 

Daarom willen ze elke 

kans aangrijpen om trai-

ningen te volgen. Zo 

zouden ze met opgedane 

kennis productonderde-

len kunnen produceren 

die dan in de stad verder 

verwerkt worden. Ge-

dacht werd aan bijvoor-

beeld tafelpoten met 

houtsnijwerk, die in de 

stad wordt verwerkt 

door een bedrijf dat ta-

fels maakt.  

De groep kreeg de op-

dracht om in haar ge-

meenschappen na te 

gaan wie houtsnijwerk 

kan maken en om te 

proberen van deze men-

sen kennis over te ne-

men. Eind maart moeten 

ze dan terugkomen en 

een product laten zien 

dat ze zelf hebben ge-

produceerd. Hierin moet 

echter iets in zitten van 

hun eigen cultuur. Het 

product hoeft niet af of 

perfect te zijn, omdat de 

bedoeling is dat ze al-

vast ideeën leren ont-

wikkelen en deze ver-

volgens uitproberen.  

Deelneemsters van de training ‘Kunst en Cultuur’, 

met hun zelfgemaakte beddenset: kussensloop, 

hoeslaken en een beddensprei. 

LACHUHH!! 

Petra is verkouden en 

loopt de hele tijd te 

hoesten en te niezen. 

Moeder:- Als je niest 

moet je je hand voor je 

mond houden, Petra. Pet-

ra:- Welnee! bij mij 

vliegen mijn tanden er 

toch niet uit!. 



Het gaat goed met het 

project waar hygi-

ënisch geproduceerde 

podosiri, en nieuwe 

podosiriproducten zo-

als podosiritaart, ijsjes 

en jam worden ver-

vaardigd. Het begon 

allemaal in 2007 toen 

de PAS met een finan-

ciering van de IDB be-

gon met een project ter 

versterking van de eco-

nomische positie van 

de podosiriverwerkers 

in het Marowijnege-

bied. In het kader van 

dit project hebben de 

verwerkers zich ver-

enigd in een groep on-

der de naam ‘Marwina 

podosiri’. Bij deze 

groep zijn 14 verwer-

kers uit Moengo, en 16 

verwerkers uit Albina 

en omgeving aangeslo-

ten, voornamelijk 

vrouwen. Zij hebben 

een training gekregen 

over voedselverwer-

king en voedselveilig-

heid en worden bege-

leid in het upgraden 

van hun productieom-

geving. Ze streven er-

naar om gezamenlijk 

hun afzetmarkt uit te 

breiden. Marwina Po-

dosiri is bezig een co-

öperatie op te richten, 

waarin elke deelnemer 

een eigen taak heeft 

binnen het productie-

proces, waardoor de 

inkomsten aan ieder-

een ten goede komen. 

De coöperatie wordt 

opgericht met als doel 

de belangen van de 

podosiriverwerkers in 

Moengo en Albina te 

behartigen. De deelne-

mers hopen door sa-

men te werken, betere 

afzetmogelijkheden 

voor hun producten te 

vinden. Door het ver-

werken van podosiri 

tot andere producten 

willen ze een breder 

publiek bereiken.  

Een ander belangrijk 

doel is het hygiënisch 

kunnen produceren van 

podosiri, dat door de 

bouw van een geza-

menlijke verwerkings-

ruimte in Moengo al 

mogelijk is geworden. 

De groep op Albina 

wacht nog geduldig af 

tot ook daar die moge-

lijkheid geschapen zal 

zijn. Hopelijk zal daar 

in 2010 ook werkelijk 

een verwerkingsplaats 

staan. Zowel de ver-

werkers van Moengo 

als die van Albina heb-

ben uit de leden van de 

groep een bestuur ge-

kozen dat de groep 

leidt. Er vindt regelma-

tig afstemming met de 

leden plaats over nieu-

we ontwikkelingen en 

afspraken. Op Moengo 

worden de dagelijkse 

zaken geregeld door 

een manager. Per pro-

duct is er één van de 

leden als hoofdverant-

woordelijke aange-

steld, die met een aan-

tal andere leden de 

productie draait.  

De coöperatie wordt 

begeleid en onder-

steund door de Pater 

Ahlbrinck Stichting 

met als doel dat ze in 

2011 zelfstandig zullen 

produceren.  

 

Podosiriverwerking maakt positieve ontwikkeling door  
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Puntbroden, kadetjes, 

koffiebol of krentenbol. 

Brood en gebak dat be-

woners van Regio-Oost 

en West binnen handbe-

reik gebracht werd mid-

dels een bakkerstraining 

in Paramaribo. Van 16 

tot 18 oktober en 19 tot 

21 oktober 2009 waren 

25 cursisten uit verschil-

lende regio’s op de Si-

monsschool (Verlengde 

Gemenelandsweg) druk 

bezig te leren hoe ze hun 

eigen brood konden bak-

ken. Op de eerste trai-

ningsdag begonnen ze 

met ‘Puntbroodjes en ka-

detjes’, de tweede dag 

‘Puntbroodjes en koffie-

bol’ en de derde dag 

‘Puntbroodjes, krenten-

bol en busbrood’. Vol-

gens regio - coördinator 

Greetje de Wolf hebben 

de cursisten zich van hun 

beste zijde laten zien. De 

PAS wil bewoners in het 

binnenland met dergelij-

ke trainingen meer moge-

lijkheden bieden om hun 

eigen voedselvoorziening 

te kunnen regelen en de 

kwaliteit van hun pro-

ducten te verbeteren. El-

ke deelnemer kreeg aan 

het eind van de training 

een certificaat.  

 

Een pakje Marwina Podosiri 

Deelnemers aan de training ‘Brood en gebak’. 



In Brokopondo wordt 

onderzoek gedaan naar 

de haalbaarheid van de 

productie en verkoop 

van ijs. Waren de plan-

nen in eerste instantie 

voor de plaatsen Afo-

bakka, Brownsweg, 

Brokopondocentrum en 

Atjoni, gaandeweg de 

rit zijn alleen Afobaka 

en Atjoni over geble-

ven.  

Op elk van die plaatsen 

is er een ondernemer 

die iets ziet in dit pro-

ject. “Onze taak is om 

een realistisch plan op 

tafel te leggen waarmee 

deze ondernemers naar 

de bank kunnen of via 

een microkredieten-

fonds aan middelen 

kunnen komen.” Geert 

Jan Koning, regio-

coördinator midden, 

zegt dat er behoefte is 

aan ijs, maar dat er al 

op enkele plaatsen ijs 

uit Paramaribo wordt 

verkocht. De gedachte 

achter dit plan is om 

het ijs ter plaatse te fa-

briceren. “In het be-

drijfsplan moeten ze 

rekening houden met 

alles, dus ook met het 

gegeven dat ze voor 

elektriciteit zullen moe-

ten betalen.”  
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Uit een project, gefi-

nancierd  door de Billi-

ton Suriname Holdings 

B.V. (BSH), BHP Billi-

ton Suriname, wordt 

een bakkerij opgezet, 

maar dan in Washabo. 

De productie-

activiteiten zullen 

plaatsvinden in een 

gebouw dat speciaal 

hiervoor zal worden 

opgezet.  

Het is de bedoeling dat 

er materialen worden 

aangeschaft om de 

bouw ter hand te nemen. 

Stagnatie van de aan-

voer van lokale materia-

len speelt het bouwpro-

ces echter ook de groot-

ste parten. De stand van 

zaken is dat de funde-

ring is gestort en de eer-

ste stenen zijn getrok-

ken. Het werk stagneert 

door de aanvoer van ste-

nen. Reeds tijdens het 

vorige veldbezoek wa-

ren er afspraken ge-

maakt met de leveran-

cier via het dorpsbe-

stuur. Echter vond leve-

ring niet plaats.  

De lokale productie 

vanuit Washabo is nogal 

onzeker, waardoor be-

sloten is de stenen te 

betrekken vanuit Secti-

on. De gemeenschap 

van Washabo gaat zor-

gen voor diverse hout-

materialen onder andere 

voor de kapconstructie. 

De bouw gaat verder 

door middels stort- en 

metselwerk, deze werk-

zaamheden liepen tot 

het einde van 2009. Lo-

kaal zullen de benodig-

de luiken, deuren en ta-

fels worden gemaakt.  

In Donderskamp is de oven van de pottenbakkerij 

verbeterd en aangepast. De vrouwen zijn getraind 

in verbetering van hun producten, door technieken 

waarmee ze nog meer variaties kunnen toepassen in 

de productie. Volgens regio-coördinator François 

de Laat hebben ze in dit kader een bezoek gebracht 

aan een pottenbakkerij in Para. Een delegatie van 

acht vrouwen uit Donderskamp en Kalebaskreek 

mocht kennismaken met ideeën van de pottenbak-

ker in Para, die zijn focus ook heeft gericht op het 

toerisme. Tijdens het bezoek is niet alleen gespro-

ken over een mogelijke samenwerking in de toe-

komst, maar ook inspiratie gehaald voor verdere 

ontwikkeling van de pottenbakkerskunst in West-

Suriname. “Het is gebleken dat je meer kan doen 

met aardewerk. De mensen hebben gezien dat er 

mogelijkheden zijn, maar ook beperkingen. “En die 

kunnen ze met uitwisselingen samen aanpakken”, 

zegt De Laat. “Elk pottenbakker heeft zijn eigen 

kennis en als je die mixed met kennis van anderen-

dan kom je tot iets beters. De mensen zijn in elk 

geval enthousiast teruggekeerd.”  

Gebouw van de bakkerij te Washabo 

'Zuchten is nuttig'  

 

AMSTERDAM – Mensen slaken zo nu en dan een 

zucht om hun ademhalingspatroon flexibel te houden. 

Dat hebben Belgische wetenschappers ontdekt.  Een 

zucht zorgt er volgens de onderzoekers voor dat het rit-

me van de ademhaling verandert. Het ademhalingssys-

teem zou af en toe behoefte hebben aan variatie om 

flexibel te kunnen blijven.  



In lijn met de acti-

viteiten rond de 

pottenbakkerij is 

er in het westen 

van Suriname ook 

sprake van een 

hangmatten-

project voor vrou-

wen, dat gefinan-

cierd wordt door 

het Canada Fund. 

Het is de bedoe-

ling dat de vrou-

wen verbeteringen 

aanbrengen in de 

pottenbakkerij en 

hun hangmatten, 

ten behoeve van 

de toerismemarkt. 

In oktober zijn de 

middelen overge-

maakt. Het pro-

jectplan is toen 

besproken met de 

vrouwenorganisa-

ties. Daarbij zijn 

plantzakjes gege-

ven waarin de 

vrouwen katoen-

plantjes moeten 

kweken.  

Katoen is namelijk 

de belangrijkste 

grondstof voor het 

weven van hang-

matten.-. 

Training Cottica basis verbetering landbouw 

Colofon 
 

Pikin Boskopoe 

Uitgave van de Pater Ahlbrinck Stich-

ting (PAS) 

Adres: Verlengde Keizerstraat 92 

Telefoon:(597) 424858, 424838  of 

472995 

Website: www.pas-suriname.com 

E-mail: pas@cq-link.sr 

Bank : DSB 11.05.5829 (SRD) 

 : 40.07.921 (Euro) 

8 

Dorpelingen in het Cotticagebied hebben met succes een landbouwtraining gevolgd op 30 en 31 okto-

ber en op 1 november 2010 te Tamarin. De training werd verzorgd door Anand Ramautar (Natinner 

Landbouw–Plantenteelt en hoofd CELOS Tuinbouw), bijgestaan door de PAS-medewerkers Maria 

Apinsa, Johan Beck en Greetje de Wolf.  

Vijftien (15) personen 

uit de dorpen Tamarin, 

Pikin Santi, Lantiwee, 

Pina Tjarimi en Langa 

Uku maakten zich voor 

deze dagen vrij om hun 

kennis op landbouwge-

bied verder te vergroten. 

De focus was gericht op 

de volgende onderwer-

pen: Biologie van de 

plant, kwekerij, ver-

meerdering van planten, 

teeltsystemen van ver-

schillende gewassen, 

bestrijdingsmiddelen 

gebruik, herkennen van 

ziekten en plagen en 

composteren. Volgens 

regiocoördinator Greetje 

de Wolf is de inhoud 

van de sessies bepaald 

op basis van vragen 

vanuit het veld.  

De deelnemers waren 

heel enthousiast. Ze 

hadden veel vragen over 

ziektes en het gebruik 

van bestrijdingsmidde-

len. 

Uit een evaluatie blijkt 

dat de deelnemers erg 

veel hebben geleerd en 

vroegen of dergelijke 

trainingen niet meerdere 

keren per jaar georgani-

seerd kunnen worden.  

De logistieke voorberei-

dingen zijn gedaan in 

samenwerking met Cot-

tica Uma.  

 

Deelnemers training: 

-Pinas Marcus Boisa, 

Alinkie Fassie, Acassie 

Agnes, Abanda Rosa 

(Pikin Santi) 

-Asinga Eva, Opolli 

Josabi (Langa Uku)  

-Pinas Lientje, Boorie 

Cecilia, Vogeland Faini, 

Sinti Rudi (Pina 

Tjarimi) 

-Acassie Maria, 

Amalenie Mario, 

Emanuel Marelva, 

Acassie Edwin 

(Tamarin) 

-Pinas Jona (Lantiwee) 

 

Deelneemster met een redikatoen plant 

Leren maken van compost, tijdens een landbouwtraining: 

Biologie van de plant, kwekerij, vermeerdering van planten, 

teeltsystemen, bestrijdingsmiddelen gebruik, herkennen van 

ziekten en plagen en composteren.  


