
Het bosland heeft een beminde bisschop en 
vriend verloren. 32 jaar heeft mgr. Zichem ons 
bisdom geleid als eerste Surinaamse bisschop en 
herder van onze katholieke geloofsgemeen-
schap. 
14 jaar heeft hij zijn ziekte en handicap met grote 
overgave en geduld gedragen. Nu heeft onze 
hemelse Heer hem thuis geroepen.
Mgr. Zichem had een grote interesse en liefde 
voor ons bosland en zijn bewoners. Hij ging altijd 
graag naar het binnenland om de mensen daar op 
te zoeken en het sacrament van het vormsel toe te 
dienen. Zijn hart was dichtbij de zorgen en noden. 
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Mgr. Zichem is ingeslapenVoorwoord
Het heeft een tijd geduurd, maar eindelijk zijn we 
er weer met een vernieuwde uitgave van Pikin 
Boskopoe.
Trouwe lezers vroegen er herhaaldelijk naar. Het 
blad voorziet duidelijk in de behoefte aan 
informatie over het ontwikkelingswerk van de PAS 
in het binnenland. 
Kan het nog mooier om weer te verschijnen in een 
periode waarin wij uitzien naar het kerstfeest, de 
herdenking van de geboorte van Christus.
Voorlopig verschijnt Pikin Boskopoe twee keer per 
jaar, maar het ligt in de bedoeling dat in de 
toekomst de frequentie opgevoerd wordt naar vier 
edities per jaar. 
Wij zijn blij om u op de hoogte te kunnen houden 
over de ontwikkelingen binnen verschillende 
gemeenschappen, die door de bewoners zelf 
worden uitgevoerd in samenwerking met de PAS 
en andere organisaties.
Vanaf deze plaats willen we daarom ook de 
donoren bedanken die het mogelijk maken om 
ons werk voort te kunnen zetten. 
Het is geruststellend te weten dat er donoren zijn 
die nog geloven en durven te investeren in 
gemeenschapsontwikkeling in het binnenland. 
Zo zijn er de Zusters van Roosendaal die jaarlijks 
een belangrijke bijdrage leveren aan het program-
ma van de PAS en de Stichting Het R.C.Maagden-
huis die onder andere deze uitgave mogelijk heeft 
gemaakt. Ook de stille donateurs mogen we 
hierbij niet vergeten.
De afgelopen periode hebben de volgende 
donoren zich sterk gemaakt  voor de verschil-
lende projecten: het Kansfonds, Snelle Hulp OMI, 
Unicef, Alcoa Foundation, Staatsolie Foundation, 
USAID, Kosmos Energy, Zeister Zendings- 
genootschap (ZZg).

Christien Naarden, directeur

Overal waar hij kwam, werd hij met veel vreugde 
en respect ontvangen.
Tijdens de binnenlandse oorlog heeft hij zich zeer 
ingespannen om vrede tussen de strijdende 
groepen mogelijk te maken. Wij verliezen in hem 
een grote vriend van het bosland. 
Hij was een grote zegen voor onze katholieke 
bevolking en voor de hele Surinaamse natie.
Moge hij nu in vrede rusten en moge zijn liefde 
voor land en volk voortleven in vele Surinamers.

Pater Toon



Stagiaires
Studenten van diverse opleidingen uit zowel 
Suriname als het buitenland vinden bij de PAS al 
jaren een goede stageplek. 
De PAS vindt het haar maatschappelijke taak om 
jongvolwassenen de gelegenheid te bieden 
praktijkervaring op te doen  bij de gemeenschaps-
ontwikkeling van het binnenland in Suriname. 
Binnen dit kader heeft de PAS een samen-
werkingsverband met onder andere de Hoge-
school Windesheim te Zwolle in Nederland. 
Op 3 oktober startten drie studenten van deze 
Hogeschool hun stage bij de PAS. Een maand later 
volgde de vierde student.
De stagiaires zijn Shannon Helstone (studie-
richting Communicatie), Judith van den Hazel 
(studierichting Commerciële Economie), Ritchely 
Ceder en Dana Du (studierichting Small Business 
en Retailmanagement). 

Radioprogramma van de PAS
Elke zondagavond om 20.30 uur zijn ze, om 
beurten,  weer present bij Radio Apinti:  de heer 
Rudi Jalety, mevrouw Ilse Draaibas en mevrouw 
Saskia Fogatie,  trouwe medewerkers van ons 
radioprogramma. 
Mevrouw Draaibas verzorgt elke eerste zondag 
van de maand het programma in het Kaliña.  
De overige zondagen wordt er aandacht besteed 
aan nieuws van de PAS en andere actuele zaken. 
Met deze radioprogramma’s willen we de 
Surinaamse gemeenschap, en dan in het 
bijzonder die van het binnenland, inlichten over 
het gemeenschapsontwikkelingswerk van de 
PAS. 
Een ander doel is om de binnenlandbewoners te 
informeren over ontwikkelingen (nationaal en 
internationaal) die invloed (kunnen) hebben op 
hun leefgemeenschap. 
Sonny Waterberg, ex-medewerker van de PAS, 
was 23 jaar lang de stuwende kracht, en tevens 
omroeper, van dit radioprogramma. Inmiddels is 
hij als diaken verbonden aan het RK bisdom. Wij 
zijn Sonny erkentelijk voor zijn enorme inzet. 
Ook zijn wij dank verschuldigd aan de huidige 
medewerkers voor het werk dat zij verrichten.

De vier studenten hebben elk een eigen stage-
opdracht, werken zich in en starten met het 
schrijven van een plan. 
Shannon houdt zich voornamelijk bezig met de 
communicatie van de PAS naar buiten toe. Zij 
helpt bij het vernieuwen van de folder van de PAS, 
het updaten van de website en het samenstellen 
van het decembernummer van de Pikin 
Boskopoe. Dat laatste doet zij samen met 
mevrouw Marijke Waagmeester-Verkuijl, die de 
vormgeving en de eindredactie verzorgt.
Judith zet zich in voor de marketing van podosiri-
producten. Zij doet onderzoek naar de bereidheid 
van ondernemers om  diverse  podosiriproducten 
af te nemen voor verwerking in hun producten 
(o.a. bakkerijen, cosmetica) of wederverkoop (o.a. 
supermarkten).
Ritchely en Dana zullen elk twee ondernemers 
ondersteunen in het proces naar professio-
nalisering. Daarnaast zullen zij een training 
ondernemerschap verzorgen voor deelnemers 
van het ‘Jonguwan kon leri programma’ te Moengo 
en Brokopondo.
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Jonguwan kon leri programma

‘Het Jonguwan kon leri programma’ heeft als doel 
risicojongeren tussen de 16 en 24 jaar persoon-
lijke en werkgerelateerde kwaliteiten te helpen 
ontwikkelen. Hiernaast wordt hun ook een aantal 
technische vaardigheden aangeleerd. Het 
programma wordt aangeboden op de locaties 
Brokopondo en Moengo.
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Het project te Moengo startte op 13 juni met 30 
deelnemers en te Brokopondo op 1 augustus met 
29 jongeren. Van hen kregen er 51 een certificaat 
ter afsluiting van fase 1 en de computertraining.
De uitreiking werd feestelijk gevierd met zelf 
bedachte toneelstukjes, gedichten en gezang.

Ondersteuning bij de taalles in Moengo
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Het programma wil ervoor zorgen dat de jongeren 
weer terug naar school gaan, of dat ze worden 
geholpen bij het vinden van een baan of het starten 
van een bedrijf.
Het programma bestaat uit vier fasen en heeft een 
duur van 7 tot 9 maanden. Per fase moeten de  
jongeren een minimum aantal uren volgen. 
Fase 1 bestaat uit verschillende recreatieve 
sportactiviteiten die tezamen met klasactiviteiten 
worden aangeboden. De onderwerpen zijn o.a. 
persoonlijke groei, communicatie, discipline.
Fase 2 bestaat uit vaktrainingen waarbij ze kunnen 
kiezen uit elektrotechniek, crèche-/peuterleidster 
en thuiszorg hulp A. 
Fase 3 bestaat uit een stage waarbij de jongeren 
praktijkervaring opdoen bij een instelling of bedrijf. 
Fase 2 en 3 kunnen ook gecombineerd worden
Tijdens fase 4 worden de jongeren teruggeplaatst 
op school of geholpen bij het vinden van een baan 
of het starten van een eigen bedrijf.
Na deze laatste fase volgt er een natraject van een 
jaar. De jongeren worden tijdens dit jaar gevolgd en 
begeleid, zodat de kans van slagen groter is. 

Viering bij de afsluiting van fase 1

�
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PAS als NGO in deze  tijd

Met het wegtrekken van donoren en de ver-
slechterde economische situatie in het land  is het 
voor NGO’s niet gemakkelijk om hun werk te 
blijven doen. Verschillende organisaties zijn in 
zwaar weer terecht gekomen en hebben moeite 
om het hoofd boven water te houden. Sommige 
organisaties hebben hun deuren jammer genoeg 

moeten sluiten, andere organisaties zijn op zoek 
naar andere vormen van inkomsten. 
Er zijn ook organisaties die tijdig actie hebben 
ondernomen en commercieel zijn gaan werken 
waardoor zij kunnen blijven voortbestaan.

Ook de PAS is al geruime tijd bezig om een andere 
koers te varen ofwel andere vormen van 
inkomsten te ontwikkelen. 
In 2010 begon deze ommekeer met het vertrek 
van onze grootste donor toentertijd, Cordaid. Het 
was het sein voor de PAS om de gehele 
organisatie kritisch te evalueren.
Nagegaan werd waar er bezuinigd kon worden en 
hoe er efficiënter en effectiever gewerkt kon 
worden. 
Dat heeft er onder andere toe geleid dat de 
organisatie qua aantal medewerkers heeft 
moeten afslanken . Dat was en is niet gemakkelijk.
Aan de ene kant wil de PAS haar sociale functie 
blijven behouden, aan de andere kant is zij 
uitgedaagd om andere inkomstenbronnen aan te 
boren.  Door de jaren heen is nagegaan wat de 
mogelijkheden zijn om zelf inkomsten te werven 
ten behoeve van de organisatie en de uit te voeren 
programma’s. 
Hoe moet de PAS omgaan met deze veran-
deringen? 
Het antwoord op deze vraag luidt als volgt : 
- professionelere fondsenwerving met een 
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knipoog naar betaalde dienstverlening toe.
Een voorbeeld hiervan is het schrijven van 
projecten en het coördineren van programma’s 
voor andere organisaties (tegen betaling).
-  werken aan een bedrijfmatigere aanpak
- meer partnerschappen met de overheid, 
bedrijfsleven en NGO’s, een win-winrelatie: 
gedeelde inzet van expertise, geld, menskracht.
Binnen dit kader heeft de PAS het  afgelopen jaar 
de coördinatie uitgevoerd van het Unicef 
Adolescentenprogramma te Moengo. Het betreft 

In gebruikname van het sportveld te Tamarin

een programma waarbinnen vijf projecten door 
lokale organisaties zijn geschreven en uitgevoerd.
Textiele handvaardigheden: Fred Murrayschool 
i.s.m. Vereniging Javaanse Immigratie Moengo. 
Schoolsport: Schaakvereniging Moengo.
Dans en drum:  de organisatieTeke Leli.
Rehabilitaite sportveld Tamarin: St. Angelina-
school  (RK).
Muurschildering: O.S. Ricanaumofo.
Alles is naar tevredenheid uitgevoerd. 

Projecten
De PAS werkt volgens vaste thema’s waarbinnen 
de projecten worden uitgevoerd. Te weten:
Verbetering basisvoorziening.
Binnen dit thema zijn er in de afgelopen periode 
onderwijzerswoningen gebouwd in Kajapati en 
Abadoekondre. Het zijn twee woningen onder één 
kap. De woningen zijn inmiddels opgeleverd en al 
in gebruik genomen. Ook zijn er te Masiakiki en 
Kajapati klaslokalen gebouwd . 
De donoren waren de Zusters van Roosendaal, 
Snelle Hulp OMI en het Kansfonds.
Economische ontwikkeling
Hier kregen o.a. podosiriplanters en -verwerkers 
ondersteuning  in het verder professionaliseren 
van hun business. 
De nadruk lag op plantmateriaal van de podosiri, 
toegang tot kredieten en kennisverbreding. 
Binnen dit kader heeft  een team van de PAS  een 
bezoek gebracht aan Brazilië om zich te oriën-
teren en kennis op te doen .  Een podosiriplanter 

�
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en een verwerker uit Marowijne hebben in de groep 
geparticipeerd. 
De vrouwenorganisatie Wi Na Wi Arabi  van het 
dorp  Guyaba heeft zich erg ingespannen om een  
rijstpelmolen in het dorp te krijgen.  Uiteindelijk is 
het gerealiseerd met middelen van het Kansfonds. 
In dit project kreeg een aantal personen een 
training in het bedienen van de pelmolen. 
Tegen betaling kunnen dorpelingen nu hun rijst 
laten pellen. Dit gaat veel sneller dan voorheen 
waardoor de  arbeidsbelasting verminderd wordt.  
De rijst is voornamelijk voor eigen gebruik, maar 
wordt ook verkocht.
Scholing en vorming
Jonguwan Kon leri programma Moengo en 
Brokopondo (zie artikel op blz. 2 en 3).

Podosiri
De podisiritijd is zoetjesaan weer aangebroken. 
Vanaf half juli waren de bessen nauwelijks te 
verkrijgen. De prijzen van de podosiribes en het sap 

rezen de pan uit. Voor een zak podosiribessen van 
ongeveer 50 kg werd er 300 tot 450 Srd gevraagd. 
De prijs voor een halve liter podosirisap  ging van 
10 Srd naar 25 tot 40 Srd. Voor de liefhebbers 
werd het sap te duur. 
Gelukkig komt daar nu verandering in omdat 
vanaf eind november t/m juli de podosiribes 
gemakkelijker te verkrijgen is.  In Marowijne kost 
een halve liter podosirisap nog 15 Srd. In 

december kunnen de vele liefhebbers van podosiri 
weer volop van hun favoriete, voedzame sap 
genieten.
Ook de PAS kijkt uit naar de periode waarin de  
podosiribes weer volop te verkijgen is. Zij koopt 
het sap op voor wederverkoop. 
Daarnaast produceert zij jam van podosiri. De 
vraag naar jam en sap  is namelijk erg groot in 
Suriname en het buitenland. Met een lage 
inkoopprijs van sap kan de PAS de verkoopprijs 
van de jam betaalbaar houden. Er is dus weer 
genoeg aanbod.
Voor de vele gezinsbedrijven die zich gespe-
cialiseerd hebben in de verwerking van podosiri 
breken er weer prettige tijden aan. �
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Wordt vriend van de PAS en steun onze projecten met een bijdrage. Elke gift, klein of groot, is van harte 
welkom. Met uw gift:
 Krijgen vroegtijdige schoolverlaters een nieuwe kans;
 Bouwen kleinschalige ondernemers in bijvoorbeeld de podosirisector een bedrijfje op;
 Worden schoollokalen en onderwijzerswoningen gebouwd zodat alle kinderen de kans
                  krijgen naar school te gaan;
 Ondersteunen we vrouwenorganisaties en dorpen met verwerkingsunits voor rijst en
                  cassave;
 en nog veel meer.
Uw zeer gewaardeerde bijdrage kan overgemaakt worden naar 
De Surinaamsche Bank, Henck Arronstraat 26-30, Paramaribo. 
Srd-rekening 1105582 - Euro-rekening 4007921 - US$-rekening 2430002
Alle rekeningen ten name van de Pater Ahlbrinck Stichting
Voor onze buitenlandse relaties: de swiftcode van de bank is SURBSRPA.

Y

Y

Y

Y

Y
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Indiaans verhaal
In de schaduw van twee beschavingen

 Geschreven door Rein Artist .  Uitgegeven door 
de Walburg Pers. Het is als e-book en als 
paperback te verkrijgen.
De heer Artist is van 1976 t/m 1978 directeur 
geweest van de PAS. Hij woont al geruime tijd in 
Nederland maar heeft een sterke band behouden 
met Suriname en zijn inheemse roots. 
De heer Artist heeft verschillende verdiensten op 
zijn naam staan. Het komt onder andere door zijn 
inspanningen dat het Kansfonds, het vroegere 
Skanfonds, actief werd in Suriname met het 
financieren van projecten in voornamelijk het 
binnenland.

Boekennieuws  De schrijfster is Heleen Westerman. De druk is 
verzorgd door drukkerij Leo Victor. 
Het boek is te koop bij de boekhandels Vaco en 
Faranaz en natuurlijk bij de PAS zelf. De prijs is 
Srd 85.
De lezer krijgt een goed beeld van het gemeen-
schapsontwikkelingswerk door de jaren heen, de 
successen, de tegenslagen en de leermomenten. 
Het beschrijft de zoektocht van de ontwikkelings-
werker naar de meest werkbare methode voor het 
realiseren van ontwikkelingsprojecten van 
gemeenschappen.

Het gras groeit niet harder, door eraan te trekken; 
45 jaar gemeenschapsontwikkelingswerk in 
Suriname
Dit boek is door de PAS uitgegeven in verband  met 
haar 45- jarig jubileum . 

�
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PAS-dag

Een keer per jaar verwisselen de PAS-mede-
werkers hun kantoorstoelen voor een hangmat en 
de kantoorkleren voor korte broek en zwempak: 
onze PAS-dag! Samen met de bestuursleden en 
gepensioneerden genieten we dan van een dag 
ontspanning. Zo’n gezamenlijke dag bevordert de 
teamgeest en motivatie en het is een gebaar van 
de organisatie om iedereen te bedanken voor de 
inzet voor de PAS. Elk jaar bezoeken we in de 
morgenuren een van onze projecten of een bedrijf / 
organisatie en gaan we in de middag relaxen in een 
recreatieoord. Natuurlijk hoort daar lekker eten en 
drinken bij. 
Dit jaar bezochten we bio-farm Pikin Sranan van 
Dennis Tauwnaar aan de Schotelweg te Lelydorp. 
Dennis heeft ons met groot enthousiasme 
rondgeleid en daarbij verteld over de producten 
van Pikin Sranan waaronder de super onder de 
superfoods: morenga. Samen met zijn team 
voorzag hij ons ook van een heerlijke lunch 
gemaakt met producten van zijn eigen bedrijf en 
natuurlijk - u raadt het al - morenga. In 2014 ontving 
Dennis voor Pikin Sranan nog de prestigieuze prijs 
“Duurzaamste micro-landbouwer”. Pikin Sranan is 
een echte aanrader! Voor wie meer wil weten: 
www.pikinsranan.net. 
In de middaguren bezochten we recreatieoord Bigi 
Krutu aan de Krakaweg (tussen Zanderij en 
Cabendadorp). Op deze doordeweekse dag 
hadden we het oord helemaal voor ons alleen en 
konden we heerlijk genieten van de heldere kreek 
en de rust van het bos om ons heen. Beslist ook 
aan te bevelen. Verder vanaf deze plaats nog een 
woord van dank aan het ministerie van Defensie 
dat een bus met chauffeur beschikbaar had 
gesteld.

Rommelmarkt
In het verleden ontving de PAS regelmatig donaties 
in de vorm van goederen. Het  meeste daarvan 
werd ingezet bij projecten of verdeeld onder de 
binnenlandbewoners. Toch was ons magazijn 
beetje bij beetje volgeraakt met allerlei spullen, 
variërend van boeken, meubels en gereed-
schappen tot tweedehands kleding, naaigerei en 
handwerkmaterialen. Omdat we het magazijn 
willen gaan ombouwen tot een productie-unit 
annex verkoopruimte hebben we op 28 augustus 
een rommelmarkt georganiseerd. Behalve ge-
noemde spullen was er ook volop te eten en te 
drinken en verkochten we uiteraard onze podosiri-
jam. Ook onze doelgroepen hadden de gelegen-
heid om hun producten aan de man te brengen, zo-
als aardvruchten, bananen, cassavebrood en vis. 
De eerste bezoekers stonden al ruim voor aanvang 
van de markt in de startblokken om zeker te zijn van 
de mooiste koopjes. Omlijst met muziek en zon 
werd het een geslaagde dag.

Colofon
Vormgeving en eindredactie: Marijke Waagmeester-
Verkuijl
Bijdragen van: Christien Naarden, Pater Toon te 
Dorsthorst, Erna Hulsenboom en Shannon Helstone
Gedrukt door: Suriprint
© Pater Ahlbrinck Stichting, 2016
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