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Redactioneel 

VIDS is het jaar 2013 ingegaan met een nieuw bestuur onder 

voorzitterschap van Lesley Artist, dorpshoofd van Redi Doti. Aan hem de 

taak nu om leiding te geven aan deze krachtige organisatie en om het VIDS 

beleid uit te dragen. De VIDS conferentie van vertegenwoordigers van alle 

inheemse volken in Suriname, eind november te Galibi, stelde als doel dat in 

de zittingsperiode van dit bestuur het harde werk van VIDS omgezet wordt 

in daadwerkelijke juridische erkenning van de collectieve grondenrechten 

van inheemse volken. Het zal geen gemakkelijke taak zijn om de regering 

ervan te overtuigen dat het mede in het belang is van geheel Suriname om 

de inheemse volken een juridische grondslag te geven voor het beschermen 

en beheren van de gebieden die zij traditioneel bewonen en gebruiken. 

Immers, het zijn de traditionele gebruiken die onze bossen en wateren door 

de eeuwen heen hebben beschermd en verrijkt. Dat Suriname nu mondiale 

erkenning krijgt voor zijn rijke ecologie is te danken aan onze traditionele 

kennis die nu verloren dreigt te gaan. Onze jongeren kunnen moderne kennis 

en technologie gebruiken om eeuwenoude kennis te ondersteunen. 

Kwalitatief goed onderwijs, gericht op ontwikkeling van onze jongeren 

binnen hun eigen leefomgeving is daarom een vereiste. Met ondersteuning 

van de overheid kan dan gewerkt worden naar een goede ontwikkeling van 

het binnenland, zonder dat de leefwijze van de inheemse volken in gevaar 

wordt gebracht door vernietiging van bossen, vervuiling van wateren of 

schaarste aan voedsel. Aan het nieuw VIDS bestuur wensen wij veel succes 

toe! 
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Nieuws van het bestuur 

VIDS conferentie: grondenrechten nog recht overeind  
Giorgio Awankaroe 

 

Van 29 november tot en met 1 december 

2012 is te Galibi de zesde VIDS conferentie 

gehouden met ruim 175 vertegenwoordigers 

van alle inheemse dorpen in Suriname. 

Normaliter vinden deze conferenties om de 

vijf jaren plaats, maar vanwege gebrek aan 

financiële middelen duurde het deze keer 

zeven jaar sinds de voorgaande in 2005 te 

Washabo, West Suriname. Op deze 

conferenties komen dorpshoofden, basja‟s, 

vertegenwoordigers van vrouwen en van 

jongeren bij elkaar om te praten over het 

VIDS beleid en om een nieuw VIDS bestuur 

aan te wijzen.  

 

Verslag 

Het VIDS bestuur en hun kantoor, Bureau 

VIDS, doen allereerst verslag van hun 

activiteiten. Gesproken is over bestuurlijke 

issues in  alle inheemse dorpen; lopende 

projecten en activiteiten van het bureau, 

financiële situatie van de vereniging, en 

regionale prioriteiten. Ook het 

meerjarenprogramma 2013 – 2018 is 

besproken op het gebied van rechten van 

inheemse volken in het bijzonder 

grondenrechten en FPIC (Free Prior Informed 

Consent); versterking van het 

traditioneelgezag; duurzame 

gemeenschapsontwikkeling met nadruk op 

onderwijs en cultuur; beleidsbeïnvloeding en 

sociaalmaatschappelijke participatie; interne 

organisatie en management voor de 

komende vijf jaren.  

 

 

Besluiten 

De deelnemers waren het erover eens dat 

VIDS zich moet blijven inzetten voor de 

juridische erkenning van de collectieve 

grondenrechten van inheemse volken. Ook 

het traditioneel gezag moet wettelijk worden 

erkend en speciale aandacht moet worden 

gegeven aan de rechten van inheemse volken 

in Suriname. Continue bewustwording over 

de rechten en kwesties betreffende inheemse 

volken is essentieel, zowel binnen de 

inheemse gemeenschappen als binnen de 

grotere Surinaamse gemeenschap. De media 

inclusief internet en sociale media, moeten 

intensiever gebruikt worden, en hierbij zullen 

inheemse jongeren intensief worden ingezet. 

VIDS moet beleid maken voor inheemse 

kadervorming en voor het inzetten van 

inheems intellect.  

 

Dorpsaangelegenheden  

Ten aanzien van dorpsaangelegenheden is 

besloten dat, als versterking van het 

traditioneel gezag,de dorpen een 

dorpsreglement maken met (traditionele) 

regels voor besluitvorming binnen de 

inheemse dorpen. In het komend jaar moet 

VIDS een jongerenbeleid maken zodat 

jongeren optimaal kunnen meedenken en 

meedoen bij beleidsvorming in de dorpen en 

groeien naar toekomstig leiderschap. 

Capaciteitsversterking van het traditioneel 

gezag moet versterkt worden, en ook moet er 

meer technische ondersteuning aan de 

dorpsbesturen gegeven worden.  
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Er is geadviseerd dat dorpsbesturen Bureau 

VIDS bijstand vragen bij het maken van 

overeenkomsten met derden omdat het vaak 

voorkomt dat er misbruik van de 

onwetendheid of ondeskundigheid van het 

dorpsbestuur wordt gemaakt wanneer er 

overeenkomsten worden gesloten met 

derden. Ook is geadviseerd dat het 

traditioneel gezag goed op de hoogte moet 

zijn van de juiste wegen die gevolgd moeten 

worden voor de aanpak van allerhande 

dorpskwesties en ontwikkelingsactiviteiten. 

De dorpshoofden en het bestuur van VIDS 

moeten daarom een goed intern systeem 

opzetten voor de uitvoering en 

monitoring van het 

beleidsprogramma voor de 

komende vijf jaar. 

 

Onderwijs 

Onderwijs is cruciaal en de 

basis voor ontwikkeling. De 

problemen in het onderwijs zijn 

bekend en directe verbetering 

van onderwijs in inheemse 

dorpen moet met de hoogste 

prioriteit door de regering 

worden aangepakt. Studenten 

moeten gestimuleerd worden 

om een opleiding te volgen 

voor een baan in het dorp, in 

het bijzonder in het onderwijs 

en de gezondheidszorg.Het 

intercultureel tweetalig 

rekenonderwijs zal ook verder gestimuleerd 

worden. Daarnaast zal VIDS zich inzetten 

voor beroepsgerichte opleidingen in de 

dorpen aan de hand van de behoefte in de 

dorpen en het opzetten van een 

studentenfonds voor inheemse jongeren. 

 

 

 

Politieke participatie 

Een heel belangrijke issue die ook is 

besproken is de politieke participatie van 

inheemsen en dat dit goed wordt 

geëvalueerd. Binnen de interne organisatie is 

communicatie cruciaal en moet daarom 

bewust gestimuleerd worden op alle niveaus 

en tussen alle instanties en structuren, 

waaronder onder het bestuur van VIDS, 

Bureau VIDS, dorpshoofden, 

dorpsorganisaties, regering, de inheemse 

parlementariërs, organisaties en andere 

actoren. 

 

 

Bestuursaanwijzing 

Op de laatste dag van de conferentie werd 

traditiegetrouw een nieuw bestuur 

aangewezen.  Het zittend bestuur geeft dan 

eerst zijn mandaat terug aan de vergadering 

waarna er bij consensus dorpshoofden,per 

regio, worden aangewezen als leden van het 

VIDS bestuur. Om in het bestuur zitting te 

 

Het bestuur is uitgebreid van zeven naar negen leden. Zittend van links naar 

rechts: secretaris Ronald Makosi (Powakka);  voorzitter Lesley Artist (Redi Doti); 

ondervoorzitter Richardo Pané (Christiaankondre); penningmeester Carlo Lewis 

(Apoera) 

Staand van links naar rechts: de commisarissen Robertho Joghie (Konomerume), 

Jona Gunther (Erowarte), Wakoesha Reshoede (Kwamalasamutu), Sanauphe 

Moshesi (Tepu) en Ipomadi Pelenapin(Kawemhaken). 
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nemen moeten de dorpshoofden wel aan 

bepaalde eisen voldoen, waaronder: 

tenminste een jaar dorpshoofd zijn,goed op 

de hoogte zijn van de inheemse cultuur en 

traditie, mensenkennis hebben en ook goede 

contactuele eigenschappen, een goede 

reputatie en vertrouwen van je eigen 

gemeenschap als dorpshoofd hebben.  

 

Van de voorzitter wordt ook nog vereist dat 

hij niet als een dictator te werkgaat, maar 

een luisterend oor heeft voor alle in Suriname 

voorkomende inheemse volken. De voorzitter 

heeft de volle verantwoordelijkheid om 

leiding te geven aan Bureau VIDS en aan de 

andere dorpshoofden. Hij moet de andere 

bestuursleden motiveren en een trekkersrol 

vervullen; goede duidelijke communicatie 

hebben met alle dorpshoofden; tijd voor 

vergaderingen hebben en om de dorpen te 

bezoeken. En vooral: zijn functie als 

dorpshoofd mag hij niet beschouwen als een 

bijbaan en hij moet hart hebben voor 

inheemse issues.  

 

Het nieuw bestuur van VIDS wil de komende 

vijf jaar de communicatie sterk verbeteren 

met de regering en nadruk leggen op de 

grondenrechtenproblematiek. “De regering 

moet ons de gelegenheid geven om aan tafel 

te gaan om de problemen aan te pakken. 

Samen met jouw ondersteuning en de 

nieuwe ideeën die we hebben, willen we onze 

achtergestelde positie een paar stappen 

verder zijn en nieuwe ontwikkelingen 

brengen voor de gemeenschappen”, aldus de 

nieuwbakken voorzitter Lesley Artist. Hij 

overhandigde ook de aangenomen resolutie 

aan minister Abrahams van Openbare 

Werken die namens president Bouterse op de 

laatste dag aanwezig was. 

 

Bestuurswisselingen: meer dorpen kiezen voor een vrouw als dorpshoofd 
Sandra Arichero-Jeffrey 

De afgelopen maanden vond in verschillende 

dorpen een bestuurswisseling plaats. 

Opvallend is dat drie dorpen kozen voor een 

vrouw als dorpshoofd. Kabendadorp, Bigi 

Poika en Post Utrecht wezen respectievelijk 

Jeane Kabenda, Anesta Jagendorst en 

Dorothy Marius aan als hun hoogste leider. 

Dit brengt het totaal aantal vrouwelijke 

dorpshoofden op zes. De andere drie dorpen 

met een vrouw aan het roer zijn Pikin Poika, 

Marijke dorp en Cassipora. 

Kabendadorp 

In Kabendadorp werd Jeane Kabenda op 28 

juli 2012 op traditionele wijze aangewezen als 

het nieuwe dorpshoofd. Zij is de dochter van 

het in maart 2012 overleden dorpshoofd en 

oprichter van Kabendadorp,Joseph Kabenda. 

Het was de wens van haar vader dat Jeane 

hem zou opvolgen. Daarom keerde zij, na 25 

 

Dorpshoofd Jeane Kabenda 
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jaar wonen in de Verenigde Staten, terug 

naar haar dorp.Van de gemeenschap krijgt zij 

de volle ondersteuning.  

Kabendadorp doet veel aan landbouw 

(ananasteelt) en het uitgestrekte gebied 

willen de dorpelingen zelf verder ontwikkelen. 

Het kersverse dorpshoofd wil samen met 

haar gemeenschap het dorp op een hoger 

niveau brengen door meer aandacht te 

besteden aan de educatie van jongeren, 

zodat zij betere posities in de maatschappij 

kunnen innemen. In het dorpsbestuur 

hebben ook zitting: Denny Toenae 

(hoofdbasja), Jacklee Wey (basja), Regie 

Joghie (basja) en Gerda Griffith (basja). De 

traditionele inwijding heeft plaatsgevonden  

op 12 januari 2013. 

Bigi Poika 

Hoewel Bigi Poika tradities en cultuur in ere 

houdt, is op 1 september jongstleden het 

nieuwe dorpsbestuur gekozen middels 

geheime verkiezingen. De gemeenschap 

hoopt dat hiermee een einde is gekomen aan 

de onvrede en onenigheid die het dorp de 

afgelopen jaren verscheurde. Het 

dorpsbestuur ziet er als volgt uit: dorpshoofd 

Anesta Jagendorst, hoofdbasja Paul Draibas 

en basja‟s Aurora Pranaware, Siska Arumjo, 

Ralvey Pranaware, Eugene Janajoekame, en 

Kerohond Joenakame. 

Anesta Jagendorst zegt dat zij deze grote 

uitdaging is aangegaan in het belang van 

haar dorp. Zij is tevreden met de prestaties 

van het vorig bestuur, zoals de bouw van een 

polikliniek en een nieuw schoollokaal,maar er 

moet nog veel meer gedaan worden, vindt 

zij. Het dorpshoofd heeft reeds gezorgd voor 

waterleiding en electriciteit in Bigi Poika en 

zal zich verder inzetten voor behoud van de 

inheemse traditie en cultuur. 

Bigi Poika was ooit één van de grootste 

inheemse dorpen in Suriname. Nu wonen er 

ongeveer 200 mensen. Veel mensen 

vertrokken uit het dorp tijdens de 

binnenlandse oorlog. Jagendorst:“ ik doe een 

beroep op alle mensen die geboren zijn in 

Bigi Poika om terug te keren naar hun dorp.”  

Post Utrecht 

Post Utrecht viel onder Cupido waar 

dorpshoofd Daniel de scepter zwaait. Maar in 

Post Utrecht werd de roep steeds groter voor 

een eigen dorpsbestuur. Op 27 augustus 

2012 was het zover en de gemeenschap 

wees Dorothy Marius aan als dorpshoofd. 

Ook werden  twee basja‟s aangewezen, met 

name Jonas Bernard Sabajo en Lewis 

 

Dorpshoofd Anesta Jagendorst 

 

Dorpshoofd Dorothy Marius 
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Marciano Sinandan. De traditionele  inwijding 

vindt plaats op 02 maart 2013.  

Tapoeripa 

Hier vond op 23 april 2012 een 

bestuurswisseling plaats middels aanwijzing. 

Er waren 2 kandidaten voor de functie van 

dorpshoofd,namelijk  Petrus Sabajo, die jaren 

waarnam als basja en Johan  Beck. De 

dorpelingen wezen Sabajo aan als 

dorpshoofd en Beck als hoofdbasja. Basja 

Johannes Sabajo, en basja Farida Thomas 

maken het dorpsbestuur compleet.  

Tapoeripa telt momenteel 60 inwoners omdat 

velen tijdens de binnenlandse oorlog uit het 

dorp wegtrokken. Sinds die tijd hadTapoeripa 

ook geen dorpshoofd meer. Het nieuw 

dorpsbestuur heeft al de beschikkingen 

ontvangen van het ministerie van Regionale 

Ontwikkeling. De inwijding vond plaats op 6 

oktober 2012.  

 

 

 

 

Bernharddorp 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

Bernharddorp heeft op 30 juni een nieuw 

dorpsbestuur gekozen middels verkiezing. 

Het vorig bestuur onder leiding van Jerry 

Gijsberg had aangegeven zich niet meer 

herkiesbaar te stelllen, nadat delen van de 

gemeenschap hun ontevredenheid uitten 

over het  functioneren van het bestuur. 

Er waren drie kandidaten voor dorpshoofd, 

met name: Cindy Biswane, Lloyd Banda en H. 

Aroepa. Lloyd Banda won met een kleine 

voorsprong en is nu het dorpshoofd van 

Bernharddorp. Zijn bestuur telt zes basja‟s, 

met name hoofdbasja Dorothea Paujali en de 

basja‟s Jessby Popke, Henna Harper, Armand 

Sabajo, Ricardo Alcantara en Jerrel Anderson. 

De inwijding vond plaatsop 8 december 2012. 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: basjaFarida Thomas, basja 

Johannes Sabajo, hoofdbasja Johan Beck en dorpshoofd 

Petrus Sabajo 

 

Het nieuw dorpsbestuur van Bernharddorp onderleiding 

van Lloyd Banda 
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OSIP heeft een nieuw bestuur 
Sandra Arichero-Jeffrey 

De Organisatie van 

Samenwerkende 

Inheemse dorpen In 

Para (OSIP ) heeft 

op  een bijeenkomst 

in Powakka op 11 

november 2012 een 

nieuw bestuur 

aangesteld. Het vorig 

bestuur 

functioneerde niet 

optimaal door drukke 

werkzaamheden van 

toenmalig voorzitter, 

dorpshoofd Lesley 

Artist, en het 

aftreden van ondervoorzitter dorpshoofd 

Jerry Gijsberg. De besturen van 12 dorpen in 

Para wezen dorpshoofd Makosi van Powakka 

aan als de nieuwe voorzitter van OSIP. De 

overige leden zijn de dorpshoofden Lesley 

Artist (ondervoorzitter), Theo Jubitana 

(secretaris), Muriel Fernandes 

(penningmeester) en Michel Karwofodi 

(commissaris). 

Met het nieuwe 

bestuur hoopt OSIP 

de uitdagingen waar 

Para voor staat, 

beter het hoofd te 

kunnen bieden en 

de ontwikkeling van 

het gebied ook 

beter te kunnen 

begeleiden. Hiervoor 

is krachtig bestuur 

nodig. Voorzitter 

Makosi vindt het 

belangrijk dat er een 

goede communicatie 

netwerk wordt 

opgezet en dat de economische ontwikkeling 

op gang wordt gebracht. Daartoe zal 

ondersteuning worden gegeven aan het 

opstarten van kleine ondernemingen, zegt 

hij.  

Makosi wil een heel andere aanpak van OSIP: 

“we zullen samen de uitdagingen tegemoet 

gaan en werken aan goede oplossingen. We 

moeten ons sterk maken vooral op het 

gebied van onze grondenrechten.We eisen 

 Per abuis was in Maraka 7 niet het gehele bestuur van Marijke dorp 

doorgegeven. Daarvoor onze verontschuldigingen. Het bestuur van Marijke dorp, achter van links naar rechts: Gilian Swedo-

Watamaleo (basja), Max Sabajo (hoofdbasja), Grace Watamaleo (dorpshoofd), Brayen Ebecilio (basja) en voor:  Alida Kasi (basja)  

 

Van links naar rechts de dorpshoofden MurielFernandes (Cassipora), 

Lesley Artist (Redi Doti), Ronald Makosi (Powakka), Theo Jubitana 

(Hollandse Kamp) en Michel Karwofodi (Matta) 
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niet het hele land op,maar wel de gronden 

waar we wonen en die wij traditioneel 

gebruiken”. OSIP zal in het eerste kwartaal  

van 2013 het beleid van de organisatie 

bespreken en formuleren.  

De dorpshoofden van Para, merkten op dat 

als zij gehoord en geaccepteerd willen 

worden, ze moeten afstappen van een 

slachtofferrol naar een meer proactieve rol. 

En dat zij het recht hebben om nee te zeggen 

tegen derden als het om belangen van hun 

gemeenschap gaat. Zij benadrukten dat geen 

enkel volk hoger staat of beter is dan een 

ander, en dat niemand anders kan bepalen of 

hun traditionele leefwijze wel of niet goed is.  

Beneden Marowijne streeft naar beheer in eigen handen  

door: Giorgio Awankaroe 

 

“Wij moeten de eerste zijn die een plan 

ontwikkelen om ons territorium op een 

duurzame wijze te beheren”. Woorden van 

Louis Biswane, dorpsassistent van Pierre 

Kondre en bestuurslid van KLIM.  

 

Ondanks dat de grondenrechtenkwestie een 

gevoelige zaak is, hoopt KLIM dat er gauw 

een oplossing komt. KLIM is al twee jaren 

bezig om samen met de gemeenschappen 

een beheersplan te ontwikkelen. Het is niet 

alleen consultaties of workshops houden in 

de dorpen, of alleen praten maar ook om 

ideeën aan te horen, om te komen tot een 

collectieve visie over hoe het gebied beheerd 

zal worden. Daarom wordt iedereen ook 

betrokken bij dit proces.  

 

Met onze landrechten in het vooruitzicht is 

het belangrijk om overzicht te hebben van 

wat je hebt, en hoe je het gaat gebruiken op 

een duurzame manier. We hebben veel 

rijkdommen in het bos, water en land. We 

zijn rijk aan cultuur en traditie. We willen het 

zeker niet verliezen, maar beschermen, 

omdat het van ons is en we willen het 

behouden voor de volgende generaties. Dit 

beheersplan zal de gemeenschappen van 

Beneden Marowijne dus in staat stellen om 

zich te weren tegen allerlei bedreigingen 

bijvoorbeeld vanuit de overheid en indringers 

(derden). Het is een plan voor een beter 

beheer van het gebied.  

 

Omdat KLIM in de beginfase is van dit proces 

wordt nationaal en internationaal naar 

ondersteuning gezocht. Immers kennis en 

ervaring zijn nodig om dit tot een succes te  

maken. In dit kader heeft KLIM later dit jaar 

een uitwisseling met de Wapichan inheemsen 

van Guyana. Zij hebben het afgelopen jaar 

met succes hun landbeheersplan gelaunched. 

KLIM is ook een partner van hun organisatie 

in Guyana. Zij willen graag ondersteuning 

geven en hun kennis en ervaring delen voor 

een betere aanpak van het plan. 

 

Hoe lang dit proces zal duren, weten we niet. 

Het is een grote uitdaging. Maar we moeten 

goed voorbereid zijn voor het moment 

waarop de overheid ons als eigenaar erkent 

van ons gebied en wij kunnen tonen dat wij 

in staat zijn ons gebied zelf te beheren. De 

erkenning zal sowieso niet makkelijk gaan en 

daarom moeten wij als inheemse 

gemeenschappen ook niet stil zitten. Onze 

leiders moeten sterk zijn. De eenheid moet 

KLIMOrganisatie van Kaliña en Lokono in Marowijne 
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sterk bewaard worden. We moeten goed 

communiceren met elkaar en de juiste 

 

beslissingen nemen zodat we op koers 

blijven. 

 

Dorpsnieuws 

Dorpshoofd Hollandse Kamp tevreden  
Sandra Arichero-Jeffrey 

Dorpshoofd Theo Jubitana 

is tevreden over de 

ontwikkelingen in zijn dorp 

sinds zijn aantreden begin 

2012. Het dorpsbestuur 

van Hollandse Kamp pakt 

de problemen structureel 

aan, zegt hij. De jongeren zijn gebundeld en 

worden regelmatig bezig gehouden met 

trainingen op het gebied van verschillende 

takken van sport. Hieruit  is een voetbal- en 

slagbalteam gekomen. Het dorpsbestuur zet 

zich nu in om de nodige sportartikelen te 

verzamelen voor deze jongeren. Deze 

inspanningen blijven niet zonder resultaat, 

want Hollandse kamp is op 29 september 

jongstleden  kampioen geworden van de 

Remi Copa op Bernharddorp. 

Het dorpshoofd is ook trots op de resultaten 

van de leerlingen van de zesde klas. Alle 

leerlingen slaagden en de best geslaagde was 

Shavina Mungroop. Zij werd dan ook in de 

bloemetjes gezet en kreeg een schoolpakket 

aangeboden met medewerking van het 

commissariaat van Para. 

Momenteel werkt het bestuur aan de 

renovatie van hun gemeenschapshuis via een 

microproject met de Surinaamse Rode Kruis 

(SRK). Het dorp draagt bij met mankracht en 

SRK zorgt voor de financiën.  

Daarnaast heeft Hollandse Kamp haar gebied 

in kaart gebracht. Dit gebeurde op verzoek 

van het dorpshoofd en is gedaan in 

samenwerking met het Amazon Conservation 

Team Suriname (ACT). De kaart is nu voor 

correctie in Hollandse  Kamp waarna de 

definitieve kaart gemaakt wordt.Voor 

inheemse gemeenschappen is het belangrijk 

om het gebied dat zij traditioneel bewonen 

en gebruiken te demarqueren, zodat derden 

niet zonder toestemming het gebied 

binnendringen.  

Demarqueren gebeurt door middel van een 

GPS apparaat; dat is een apparaat dat in 

verbinding staat met een satelliet in de 

ruimte die je precies vertelt op welk punt  je 

op dat moment staat. Hiermee kunnen lokale 

kenners van het gebied, zoals jagers, vissers, 

bosvruchten verzamelaars en dorpelingen die 

kostgronden hebben, vastleggen waar 

bijvoorbeeld de kostgronden liggen, of waar 

zij noten halen, of tassi, en waar zij vis en 

wild vinden. Deze kenners weten immers wat 

er in hun gebied is en waar je het kan 

vinden. 

Eerder brachten de dorpen in het Beneden 

Marowijne gebied, West Suriname en 

Wayombo (in concept) hun traditionele 

gebieden al in kaart onder begeleiding van de 

VIDS. 
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Rampen training Wit Santi 
Thea Romalho 

In samenwerking met het Surinaamse Rode 

Kruis (SRK) heeft de gemeenschap van Wit 

Santi  een rampen voorbereidingsprogramma  

succesvol uitgevoerd. Onderdeel van dit 

programma was een Vulnerability and 

Capacity Assessment (VCA). Middels 

onderzoek is vastgesteld welke risico‟s het 

dorp loopt en of de gemeenschap in staat is 

om zich daartegen te beschermen of te 

verweren. Ook is vastgesteld of het dorp in 

staat is om zich te herstellen na een ramp.  

Door middel van een VCA kunnen kwetsbare 

gemeenschappen de risico‟s die zij lopen 

identificeren en stappen ondernemen om ze 

tot een minimum te brengen. Daarbij kunnen 

ze gebruik maken van hun eigen kennis, 

ervaringen en initiatieven. De jongeren die 

deelnamen aan deze training mochten in 

praktijk een bouwvallig huis herstellen en 

weer veilig maken voor de bewoner.  

Daarnaast werd in Wit Santi ook een EHBO 

training gegeven. De bewoners mochten 

daarna ook aangeven welk micro project zij 

willen uitvoeren in hun gemeenschap. 

Besloten werd om de gemeenschapszaal te 

renoveren.  Hiermee werd gestart op 22 

september 2012. Dit werd gefinancierd door 

SRK en de Europese Commissie. De 

gemeenschap zelf was belast met de 

renovatie werkzaamheden. De dakplaten 

kregen zij van de heer Ling, een lokale 

ondernemer. 

 

Terugblik op verkiezing dorpshoofden West Suriname 

 

In Apoera, Section en Washabo is de rust 

teruggekeerd. Hoewel de bewoners het niet 

eens waren met de bemoeienis van de 

overheid in interne dorpsaangelegenheden, 

zijn ze blij dat hun leiders in ere zijn hersteld. 

Dorpelingen werpen in dit artikel een 

terugblik op de verkiezingsdag.  

Voorbereiding 

Na het referendum van 6 april werden 

voorbereidingen getroffen voor de 

verkiezingsdag. De meerderheid van de 

dorpelingen wilden de drie dorpshoofden 

terug, met name Carlo Lewis,NadoAroepa en 

Ricardo Mac-Intosh. Maar de overheid heeft 

toch besloten om een verkiezing te houden 

om een ieder tevreden te stellen. 

Bij het Commissariaat van ResssortKabalebo 

konden de kandidaten zich inschrijven. 

Bepaald werd dat de kapiteins kandidaten 

van Washabo en Apoera zich konden 

inschrijven met 5 basja‟sen van Section met 2 

basja‟s. Alle kandidaten moesten ook een 

uittreksel indienen. Vóór de dag van 

inschrijving hadden de bewoners de 

gelegenheid om een maand lang hun stukken 

te controleren en of hun namen voorkwamen 

op de kiezerslijst van Ressort Kabalebo. 
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Washabo en Apoera hadden elk drie  

kandidaten voorkapitein en Section had 2 

kandidaten, elk met hun basja‟s.Ex-kapitein 

Nado Aroepa werd gediskwalificeerd omdat 

hij niet stond ingeschreven in dorp Section.  

Zijn aanhangers hebben geprotesteerd omdat 

hij wel in Section is geboren en opgegroeid 

en hij de keus was van het dorp, maar 

tevergeefs. zijn broer Rudolf Aroepa werd 

toen voorgedragen om zich kandidaat te 

stellen in Nado‟s plaats.Het leek net een 

nationale verkiezing,er werd ook propaganda 

gemaakt via 

massameetings,flyers,radioprogramma‟s, 

gedrukte truitjes ,huis-aan-huis bezoek.Vanaf 

16 jaar mocht je mee doen aan de 

verkiezing;zolang je ook voorkomt op de 

kiezerslijst mocht je stemmen. 

De verkiezingsdag  

Heel vroeg waren enkele ouderen in de 

dorpen wakker en zuchtten een 

vreugdezucht. Met hun handen gevouwen 

vroegen ze aan onze lieve God voor een 

gezegende dag.Want de spanningen tussen 

families,broeders en zusters,buren moesten 

hersteld worden,want uiteraard zijn wij 

familie van elkaar. 

Er waren drie stembussen,in elk dorp één.De 

stembussen werden ook goed beveiligd,er 

mocht ook geen alcohol die dag worden 

verkocht,pas na de telling.De stembus werd 

gesloten om 5uur.De uitslag was: Ricardo 

Macintosh  gekozen in Washabo,in Section  

Rudolf Aroepa en David Carlo Lewis  in 

Apoera. 

De verkiezing is heel vredig verlopen.Alle drie 

gekozen dorpshoofden kwamen met hun 

aanhangers bij de steiger van dorp Apoera. 

Kapitein Lewis werd met loeiende sirene 

binnengebracht bij de steiger,er werd in de 

openlucht gefeest tot laat in de avond. 

Na de verkiezing was er een eerste 

dorpsvergadering. Daar werd het nieuw 

dorpsbestuur voorgesteld,er werd ook een 

dorpscommissie ingesteld,er zou aan 

dorpsregels gewerkt worden.Want we 

moeten gezamenlijk werken om veel voor 

onze gemeenschapte bereiken.En de vrede 

moet hersteld worden . 

De installatie 

De installatie van de dorpsbesturen van West 

Suriname werd gehouden op 31 augustus 

2012. Het werd door het commissariaat 

georganiseerd. Wel niet op traditionele wijze. 

Het was heel kort en bondig. Op die dag is 

erook een bigismadey gehouden op dezelfde 

locatie. En op die dag had je ook nog de 

opening van de nieuwe zagerij van 

Greenheart.Het feestje was slechts voor de 

drie kapiteins en de 12 basja‟sen elkebasja en 

kapitein mocht 2 familieleden of 2 vrienden 

meenemen. Daarnaast had je de oudjes en 

de bedrijfshoofden en schoolhoofden. 

Rond de tent was het toch druk, omdat vele 

familieleden en vrienden het wilden 

meemaken.Vooral de aanwezige attractie op 

die dag, 1+1=3,  heeft heel veel mensen 

aangetrokken.Vele dorpelingen hadden graag 

dat het feestelijk zou gebeuren. Maar er is 

uitgelegd dater weinig geld vrij was gemaakt 

en dat niet eenieder geaccommodeerd kon 

worden en dat men liever de installatie snel 

houdtzodat men snel aan de slag gaat en ook 

nog het feit dat op dezelfde dag de opening 

van Greenheartgehouden zou worden en de 

dorpsbesturenwaren uitgenodigd.  

Het voornaamste na de verkiezing was dat de 

rust terug moest komen in de dorpen en dat 

is voor het grootste deel gebeurd. 
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Onderwijs  

Training en workshop leerkrachten 
Cylene France en Greta Pané-Kiba 

Van 18 tot en met 21 september 2012 

hebben VIDS en VSG (Vereniging van 

Saramakkaanse Gezagsdragers)  een 

gezamenlijke training en workshop 

georganiseerd in het kader van het 

Intercultureel Tweetalig Onderwijs project 

(ITO). Dit schooljaar zijn namelijk twee 

scholen uit het Boven Suriname gebied ook 

gestart met dit project. De deelnemende 

scholen waren: St. Thomas Moore 

(Washabo), St. Wilhelmus (Powakka), St. 

Gerardus (Donderkamp), St. Antonius 

(Galibi), Albert Abia (Kaya Pati) en Pater 

Voorbraak (Jaw-Jaw). 

Training 

Op de eerste dag van de training voor 

leerkrachten van de onderbouw (kleuter tot 

en met de 2de klas) verzorgde VIDS 

onderwijs coördinator Carla Madsian een 

presentatie over intercultureel tweetalig 

onderwijs in de wereld en het ITO reken 

project in Suriname. Hiermee kwam de 

interactie tussen en met de leerkrachten op 

gang en werd de basis gelegd om verder van 

gedachten te wisselen over het ITO project. 

In de middag was uiteindelijk het moment 

aangebroken om het rekenmateriaal voor zich 

te hebben: de kennismaking met de nieuwe 

methode „Natuurlijk Rekenen‟. 

Dag twee werd vervolgd met een introductie 

„nieuwe werkvormen‟ door Greta Pané. Het 

ligt in de bedoeling dat de nieuwe methode 

gecombineerd wordt met nieuwe werkvormen 

om de reken begrippen en -onderdelen 

effectief over te brengen aan de leerlingen. 

Hierna gingen de leerkrachten zelf aan de 

slag. Aan de hand van de rekenopdrachten 

werden nieuwe werkvormen uitgewerkt. 

Terwijl ook aanvullende opdrachten werden 

opgesteld.  

Op deze dag werden ook de meettoetsen 

belicht. Deze zijn speciaal ontwikkeld om na 

te gaan of de leerlingen de verschillende 

rekenonderdelen hebbent begrepen. Het 

vorig schooljaar zijn deze meettoetsen voor 

het eerst afgenomen. Gastspreker Lisette 

Morsen,hoofd van de afdeling Remedial 

Teaching van het Instituut voor de Opleiding 

van Leraren, gaf hieromtrent adviezen aan de 

leerkrachten.  

Workshop 

De workshop op 20 en 21 september was 

bedoeld voor de leerkrachten van de 

kleuterklassen van de zes pilotscholen. Zij 

hebben het kleutermateriaal geëvalueerd en 

uitgebreid met eigen opdrachten en 

illustraties. Het resultaat van deze workshop 

was boven verwachting met opdrachten en 

tekeningen die direct aansluiten op de 

leefwereld van het kind in het binnenland. De 

leerkrachten en illustratoren blikken tevreden 

terug op deze sessie. Ook VIDS en VSG 

kunnen terugzien op een vruchtbare training 

en workshop. 

 



MARAKA  JANUARI 2013, No.8 
 

13 
 

Cultuur 

De mysterieuzeKaboerikreek 
Sandra Arichero-Jeffrey 

De Kaboeri kreek is een kreek die uitmondt in 

de Corantijnrivier aan de grens met Guyana. 

Waar de naam Kaboeri vandaan komt is niet 

helemaal duidelijk. De Kaboerikreek is nu 

bekend omdat zij rijk is aan vissen en de 

reuzenotters die tot een beschermde 

diersoort horen volgens het Wereld Wildlife 

Fund (WWF). Volgens oude inheemse 

legendes hebben daar heel vroeger 

inheemsen gewoond, namelijk de Arowakken 

en de Warraus.Maar de bakra's in de tijd van 

de expedities zagen de inheemsen zelden of 

nooit omdat ze zich heel goed schuil hielden.  

Soms vinden we oude voorwerpen als 

stenenbijlen  in de Kaboerikreek. De ouderen 

in West Suriname vertellen ook over 

bijzondere plaatsen waar historische 

gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. 

Tegen de strijdlustige Caraïben en de blanken 

die opzoek waren naar goud in dat gebied, 

werden zij beschermd door de geestenwereld 

van de piyaimannen.  Zoals bij de monding 

van deze kreek. Daar waakte Doeri 

Koejahadidie ook bekend staat als 

massacoraman. Deze "wachter" daar werd 

geplaatst door de inheemsen die in de 

Kaboerikreek woonden om de vijanden buiten 

te houden. Wie daar toch durfde binnen te 

komen, verdween in de diepte van de 

Kaboeri. 

De mysterieuze verhalen rond deze kreek 

worden heden ten  dage nog verteld. 

Vooral vissers en jagers kunnen veel 

vertellen. Guno vertelde aan mij dat hij en 

zijn jongere broer samen met zijn vader 

aan het jagen waren.Het werd donker toen 

ze een wild schoten die bij de kreek kwam 

drinken. Dat beest viel in het water. "San, 

ik heb niet twee keer nagedacht en sprong 

in het water om mijn buit te halen. De 

Kaboeri is niet breed maar heel diep. Daar 

zijn de anacondas en kaaimannen en ze 

zijn reuze beesten. Eigenlijk is dat een wet 

die ik overtrad: als een wild in het water 

valt, moet ik het daar laten, want er zijn 

anderen die in het water zelf jagen. En als je 

zo'n beest schiet komen de jagers in het 

water  direct  af op het bloed dat zij ruiken. 

Ik dook drie keren in het water.Ik voelde wel 

iets de eerste keer, maar de derde keer 

voelde ik iets vreemds.Ik werd plotseling 

bang. Daar werd ook lala (rauwe geur). Later 

dacht ik bij mezelf: wat gebeurt met me om 

in het water te springen. Maar gelukkig 

moest er niets met me gebeuren op dat 

moment denk ik." 
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Mijn Awah en mijn oom vertelden mij ook 

over hun ervaring. Ze kwamen terug van een 

goede visvangst toen de korjaal plots 

kantelde en al hun vangst en een pagaai 

verging. Ze klauterden terug in de korjaal en 

durfden niet achter hun vangst te gaan. Na 

het  incident  zagen ze een grote aboma en 

een kaaiman in elkaar gewikkeld, starend 

naar elkaar. " Ik weet niet wat hun probleem 

is", zei awah.“Aboma krijgt nooit de kans om 

hem op te slikken en andersom als kaaiman 

de aboma hapt, laat hij niet los, dus gaan 

beide dood, want niemand laat los. Toen ik 

ze zo zag,vaarde ik rustig naar ze toe en ik 

sloeg met mijn pagaai op de kop van 

aboma maar hij liet niet los.Eigenlijk 

voelde hij niets.Ik sloeg nog een keer, 

toen op zijn nek, dat voelde hij wel, 

dus liet hij zich een beetje verslappen. 

De kaaiman nam direct zijn kans, 

maakte zich los en verdween in de 

diepte, waar de aboma achter hem 

raasde. We zagen alleen nog het 

onstuimige water”. Mijn oom werd 

bang en ongeduldig en verzocht om 

snel verder te gaan.  

Een andere keer roeiden twee mannen 

in een korjaal in de Kaboeri. Ze 

besloten om langs de oever te varen 

onder de hangende takken. Op deze laag 

hangende takken waren apen die kwamen 

drinken. De man die achter in de korjaal zat, 

bewonderde deze apen. Ze waren zo laag, 

dat hij ze kon aanraken.Opgegeven moment 

zag hij in zijn ooghoeken een donkere 

schaduw. Hij reageerde direct en trok zijn 

arm naar zich toe. Hij zag dat het een grote 

anaconda(kamodi) was die hem wilde 

wurgen. De slang beet naar zijn bovenarm, 

maar door zijn snelle reactie, beet de slang 

mis, en ze missen bijna nooit! Deze jongen 

moest van geluk spreken, anders was de 

wurgslang met hem in de diepte verdwenen. 

Er is geprobeerd om dit gebied tot een 

natuurreservaat te maken. Maar de 

inheemsen hebben geprotesteerd. "Wij 

hebben een natuurlijke en een geestelijke 

band met deze plaats. Als het tot een 

beschermd gebied wordt gemaakt, zijn wij 

niet meer vrij om daar te gaan om vis en wild 

te halen.Er zijn ook mensen die daar nog 

wonen en kostgronden hebben, het is een 

zeer vruchtbaar gebied. We blijven het 

gebied, jaren na onze 

voorouders,beschermen. We halen alleen wat 

we nodig hebben. Buitenstanders die daar 

gaan om te vissen, doen het heel anders dan 

dat wij gewend zijn. Daarom gaan sommigen 

ook dood in de Kaboeri.
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Uitwisseling 

West Suriname ontvangt vrouwen uit Para, Palumeu, Oost Suriname en Belize 
Etta Williams  

Van 1 tot 5 november jongstleden was er een 

uitwisseling tussen vrouwen uit 

Pierrekondre/Kumbasi, Bigi Poika, Pikin Poika, 

Marijkedorp, Palumeu, Apoera, Section, 

Washabo, Sandlanding en 

Belize. Dit gebeurde in het 

kader van het project 

economische  versterking voor 

inheemse vrouwen. In Para 

zijn inheemse vrouwen bezig 

met handicraft en in West 

Suriname met pomtayer 

verwerking. Dit project  wordt 

gefinancierd  door UN Women. 

De bedoeling van deze 

uitwisseling is om van elkaar te 

leren en elkaar te 

ondersteunen om door te gaan 

met de economische 

activiteiten. De participanten  

hebben hun eigen presentatie 

gehouden met hun eigen koopwaar, creatie 

of producten. Er was onder andere een 

presentatie over krappaolie verwerking en 

handicraft. Er werd ook een demonstratie 

gegeven over het verwerken en verpakken 

van pomtayer. De vrouwen uit West 

Suriname die werken aan het opzetten van 

een pomtayer verwerkingsfabriek hebben 

grote plannen om hun pomtayer zelf te 

exporteren. Pomtayer groeit goed in Apoera, 

Section en Washabo.Meer dan 25 jaren 

hebben inheemsen hun eigen kennis 

opgebouwd, hoe het geteeld moet worden 

zonder chemische stoffen of kunstmest. 

Tijdens deze workshop hebben de vrouwen 

gezamenlijk gebrainstormd over verbetering 

van productie, afzetmarkt en duurzaamheid. 

Onze gasten uit Belize hebben ook hun 

ervaringen met ons gedeeld. De participanten 

van de drie dorpen 

Apoera, Section en 

Washabo zijn versterkt 

door de komst van en de  

uitwisseling met de 

andere inheemse 

vrouwen . De 

verwerkingsfabriek is er 

nog niet, maar er zijn al 

enkele voorzieningen om 

een aanvang te kunnen 

maken met het raspen, 

verpakken en 

verhandelen van 

pomtayer.  

De afsluiting werd 

gedaan met een 

optreden van de culturele dansgroep” Hijaro 

Anda”. Een ieder heeft  haar beentjes 

losgegooid. Alles is heel goed verlopen 

volgens planning. Op 4 November waren alle 

gasten voor een site seeying naar de 

Kaboerikreek geweest. Er werd ook  een 

bezoek gebracht  aan onze Trio broeders en 

zusters te Sandlanding. Daar  werd ook een 

presentatie gehouden door een Trio zuster. 

Inheemse zusters moeten samen een vuist 

vormen om sterk  te staan om heel veel te 

kunnen bereiken met hun kennis!Wij 

inheemse vrouwen geloven in onze eigen 

kunnen, als kleine onderneemster! 

 

Machinale pomtayer rasp in West Suriname 



MARAKA  JANUARI 2013, No.8 
 

16 
 

Vijfde Grensoverschrijdende Ontmoeting 
Max Ooft 

Van 26 – 28 november 2012 werd de Vijfde 

Grensoverschrijdende Ontmoeting van 

inheemse volken uit Suriname, Frans-Guyana 

en het noordelijk gedeelte van Brazilië 

gehouden te Galibi, Oost-Suriname. Deze 

ontmoeting is bedoeld om het contact tussen 

de inheemse volken in de grensgebieden te 

versterken. Het gaat in deze gebieden 

immers om inheemse volken, bijvoorbeeld 

Kali‟na, Lokono, Wayana en Trio, die 

weliswaar in verschillende landen wonen, 

maar vaak familie van elkaar zijn, dezelfde 

taal en cultuur hebben en vaak ook met 

dezelfde problemen of uitdagingen te 

kampen hebben. De gedachte achter deze 

regionale ontmoetingen is dan ook, dat we 

van elkaar kunnen leren. Dit was de vijfde 

ontmoeting; eerder werden dergelijke 

conferenties al gehouden in Macapá (Brazilië, 

2008), St. George (Frans Guyana, 2009), 

Galibi (Suriname, 2010) en Oyapoque 

(Brazilië, 2011). 

De twee hoofdonderwerpen van de laatste 

ontmoeting waren “grondenrechten” en 

“traditioneel gezag”. De situatie hierover in 

de verschillende landen werd besproken, en 

er werd in werkgroepen hierover 

gediscussieerd.  De situatie wat betreft 

grondenrechten is behoorlijk verschillend in 

de drie landen.  In Brazilië zijn bijna alle 

inheemse gebieden al gedemarqueerd en 

wettelijk erkend, en mogen de inheemsen 

zelf besluiten nemen over hun gebied.  In 

Frans Guyana is er een erg ingewikkeld 

decreet uit 1987 die gebruikersrechten kan 

geven aan inheemse dorpen of aan inheemse 

„verenigingen‟ die daarvoor een aanvraag 

moeten indienen. Deze verenigingen krijgen 

dan eerst een soort concessie op het gebied 

voor vijf jaar, en daarna kan het gebied in 

eigendom worden overgedragen.  Maar 

omdat de procedure erg moeilijk en langdurig 

is, zijn er tot nu toe maar drie gebieden 

overgedragen. De inheemsen van Frans 

Guyana zijn niet tevreden over deze wet en 

vinden dat er teveel politiek mee bedreven 

wordt, en dat toekenning van de „concessie‟ 

afhangt van politieke willekeur van de 

regionale bestuurders. En in Suriname is de 

situatie bekend: hier is er nog helemaal niets 

wettelijk erkend. 

Als actiepunten hebben de participanten 

onder andere afgesproken dat we elkaar 

moeten helpen met de grondenrechtenstrijd, 

en ook ervaringen moeten blijven uitwisselen. 

Speciale aandacht moet ook gaan naar het 

vrij personenverkeer van inheemsen in de 

grensgebieden, want de mensen kunnen niet 

meer als voorheen vrij naar hun familie of 

kostgrondje „aan de overkant‟ vanwege de 

steeds strengere wetgeving en controle. 

 

Over het tweede onderwerp, traditioneel 

gezag, lijkt de situatie in de drie landen wel 

op elkaar. Er zijn organisaties van het 

traditioneel gezag net zoals VIDS in de 

buurlanden. Maar in alle drie landen zijn er 

overeenkomstige uitdagingen. Het 

traditioneel gezag moet versterkt worden en 

beter gerespecteerd door de overheid. En 

ook politieke beïnvloeding speelt een rol in 

alle landen. Er zijn aanbevelingen gedaan om 

ook voor dit onderwerp de uitwisseling van 

kennis en ervaring te versterken, meer 

informatie en voorlichting te geven over de 

traditionele gezagsstructuren van inheemse 
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volken, richtlijnen te maken waar de overheid 

zich aan dient te houden, en 

dorpsreglementen te maken zodat de 

dorpsgemeenschappen ook meer 

duidelijkheid hebben. Ook is aanbevolen dat 

jongeren meer betrokken moeten worden bij 

het werk van het traditioneel gezag. 

Een concrete algemene aanbeveling was, dat 

er een werkgroep komt die een concreet 

actieprogramma moet opstellen en ook 

uitvoeren. Er zijn nog geen concrete 

afspraken gemaakt over wat er verder met 

deze regionale ontmoetingen zal gebeuren. 

De organisatie “Iepe” uit Brazilië die dit tot 

nu toe heeft gefinancierd uit donorgelden, 

heeft een afwachtende houding aangenomen 

omdat de financiering van dit programma 

voor de komende jaren nog niet 

gegarandeerd is. 

Aan de conferentie namen ongeveer 85 

personen uit de drie landen deel. De 

participanten waren erg tevreden over het 

verloop van de conferentie, de organisatie 

van hun transport en verblijf te Galibi en niet 

te vergeten het lekkere eten! 

 

 

 

 Deelnemers 5e Grensoverschrijdende conferentie  


