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Ontwikkelingsplan Atemsa 2016-2019 

 

1. INLEIDING 

 

Het stamgebied van de Paramakaners strekt zich traditioneel uit van de 

Arminavallen (Tapu dam) tot aan de Pulugudu vallen. De woongebieden zijn 

vanaf begin 20e eeuw gelegen in en langs de Marowijne rivier. Atemsa is één 

van de dorpen van de Paramakaners. 

  

In het belang van de ontwikkeling van het gebied en het dorp is dit dorpsplan 

gemaakt. Hierin kan men lezen wat het dorp Atemsa te bieden heeft, wat er 

reeds gedaan is en wordt, wat men graag zou willen dat er gedaan moet worden, 

en hoe men denkt dat te realiseren. Het dorpsplan van Atemsa zal een leidraad 

zijn voor het dorpsbestuur, voor alle organisaties en voor de inwoners van het 

dorp. Het dorpsplan is gemaakt voor een periode van drie jaar, maar kan 

jaarlijks bijgesteld worden. 

 

Het dorpsplan zal gebruikt worden als bijdrage aan het Ontwikkelingsplan van 

de stam der Paramakaners. Het dorpsplan zal worden aangeboden aan de 

overheid, Surgold en geïnteresseerde organisaties, zodat die kunnen inspelen op 

dit plan. 

 

Dit plan is geschreven aan de hand van gegevens en gesprekken met het 

dorpsbestuur en de lokale gemeenschap van Atemsa.1  

 
De waterkant van Atemsa met aanmeersteiger 

                                                           
1 Het plan is onderdeel van de opdracht van de Paramakaanse Onderhandelings Commissie (POC) aan 

het NGO Instituut voor Kaderontwikkeling en Onderzoek in Suriname (NIKOS) om te komen tot een 

Ontwikkelingsplan voor de Paramakaners en tot het instellen van een Gemeenschaps-

ontwikkelingsfonds (CDF). Het onderzoek en de gesprekken met het dorpsbestuur en de gemeenschap 

zijn gehouden in de periode september 2015 t/m maart 2016.  
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2. VISIE EN MISSIE 

 

Visie: Atemsa is een dorp met goede basisvoorzieningen en een dorps-

gemeenschap, die gezond leeft en voor haar omgeving zorgt. 

 

Missie: Het dorpsbestuur en gemeenschap van Atemsa gaat de komende drie 

jaren werken aan een goede infrastructuur en adequate basisvoorzieningen voor 

het dorp. Daarnaast moet de dorpsgemeenschap voldoende inkomen verwerven 

om rond te komen. 

 

 

3. GESCHIEDENIS EN BEVOLKING 

 

De bewoners van Atemsa komen oorspronkelijk uit het dorp Nason. Op Nason 

was er een conflict ontstaan, omdat een deel van de inwoners een school en kerk 

wilden, maar de kapitein wilde dit niet. Een pater die uit de Tapanahony kwam 

en naar Albina ging, is gestopt in Nason. Ze hebben hem toen gevraagd om een 

school en kerk te openen. Hoewel de kapitein dit niet wilde, heeft de groep voet 

bij stuk gehouden en de pater zelf onderdak geboden. Vanwege deze en andere 

conflicten heeft men op den duur een eigen dorp gesticht. Eerst hebben ze het 

dorp Pinatjarimi (betekenis is: ‘Pina Tja Mi’, vrij vertaald: ‘door onderdrukking 

ben ik hier’) op het eiland tegenover het huidige dorp gesticht en na twee jaren 

is men overgestoken naar de vaste oever om het huidige dorp Atemsa te 

stichten. Dit is ongeveer 65 jaar geleden gebeurd. Het dorp Pinatjarimi is 

verhuisd naar het 

huidig dorp, omdat de 

granman en de pater 

hadden gezegd dat het 

eiland waar men 

Pinatjarimi had gesticht 

aan de Franse kant lag. 

Men zou daarom geen 

eigen kapitein kunnen 

krijgen, als men niet 

naar de Surinaamse 

kant zou verhuizen. 

Drie generaties vrouwen van Atemsa 
 

Het dorp is gesticht door de Wataweliki-lo. Vanwege erkenning van de kinderen 

van een Wataweliki moeder door een voorouder van de Asaiti-lo dragen ze nu 

de naam Asaiti, hetgeen voor verwarring zorgt. Zowel de Asaiti-lo als de Molo-
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lo zijn van mening dat dit gebied hen toebehoort. Het contact tussen de 

Wataweliki-lo van Atemsa en dezelfde lo van het dorp Tabiki Ede is goed. 

 

Tijdens de Binnenlandse Oorlog (1986-1992) zijn de meeste mensen gevlucht 

naar de Franse kant. In die tijd zijn maar een paar mensen in Atemsa blijven 

wonen. Na de oorlog zijn de meeste dorpelingen heel langzaam teruggekeerd.  

 

Atemsa telt 51 huizen, waarvan 26 permanent bewoond, 3 tijdelijk bewoond en 

22 onbewoond zijn. Dus de helft van de huizen is bewoond door personen die 

meestal aanwezig zijn in het dorp. Van de huizen die niet bewoond zijn, waren 

7 in aanbouw en 4 van personen die overleden waren waarbij geen familie meer 

in het huis woonde. Van 8 huizen was niet bekend waarom ze niet bewoond 

werden en van de overige waren 2 personen verhuisd en was 1 huis bouwvallig. 

Er wonen zo een 75 tot 100 personen in het dorp. Er trekken meer mensen weg 

uit het dorp Atemsa dan er bijkomen. Er zijn meer mannen dan vrouwen in het 

dorp.  

 

 
Het dorp Atemsa op het vaste land met daar achter kostgronden. 

 

 

4. LIGGING EN INFRASTRUCTUUR 

 

Het dorp Atemsa ligt op het vaste land aan de Marowijne rivier tussen de 

dorpen Skintabiki in het noorden (15 minuten varen) en Loka Loka in het 

zuiden (5 minuten varen). Atemsa en Krikimofo zijn de enige dorpen die op het 

vaste land gelegen zijn in het Paramakaans gebied. Het dorp is ongeveer 600 

meter lang en nog geen 100 meter breed. De meeste huizen in Atemsa liggen op 

korte afstand van elkaar.  
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Het dorp Atemsa is verdeeld in drie wijken t.w.: Edese kondre, Mindise kondre 

en Opose kondre. Er zijn een paar aanmeerplaatsen langs de oever. Er is een 

lokale weg die loopt van de oever naar het goudwinningsgebied en die door 

ATV’s gebruikt wordt. Je kan ook via het land naar de school van Loka Loka. 

 

Water – Er is door de overheid zo een vijftien jaar geleden een wateraansluiting 

aangelegd, maar er stroomt al circa vier jaar geen water uit de kraan. De kapotte 

buizen liggen thans bloot boven de grond, de waterpomp heeft het begeven en 

alleen de zeven kranen lijken goed. De dorpelingen zijn aangewezen op water 

uit de rivier voor baden, wassen en vaak drinkt men het ook. Dan wordt het 

water uit het midden van de rivier gehaald. Er 

wordt soms ook water uit een kreek 

meegenomen die aan de Franse kant ligt (Jakaba 

kreek), maar deze is ver om naar toe te gaan. De 

kreken in de directe omgeving zijn vervuild door 

goudwinning. In de regentijd wordt er 

regenwater opgevangen in duro watertanks. 

Volgens de bewoners is het regenwater 

drinkbaar pas na enkele dagen regen. Het 

rivierwater wordt soms gekookt voor baby’s en 

ouderen, omdat iedereen er diarree van kan 

krijgen. Er is behoefte aan veilig drinkwater. 

Men heeft inmiddels een bron gegraven en 

hoopt dat de overheid zal helpen om van hieruit 

drinkwater te pompen. Dhr. Leon Gidins 

(07112551 / 08842584) is verantwoordelijk voor 

de watervoorziening.       De put die men gegraven heeft 

                 om als waterbron te dienen 

 

Elektriciteit – Het dorp heeft elektriciteit via een dieselgenerator van de 

overheid. De John Deere generator is twee jaar oud en heeft een 3-cylinder, 46 

kVA. Atemsa voorziet ook de school van Loka Loka en de huizen daar, (‘skoro 

kondre’) een eind verderop, van elektriciteit. Men krijgt brandstof van de 

overheid, maar dat wordt onregelmatig aangeleverd. Vroeger kreeg het dorp 

zeven vaten brandstof per maand, maar dat is gereduceerd naar vijf. Deze 

hoeveelheid is niet voldoende voor de maand, vooral omdat de stroom gedeeld 

wordt met ‘skoro kondre’. Hiermee kan vier weken elektriciteit worden 

opgewekt van 18.00 – 24.00 uur, en om de drie dagen van 18.00 – 06.00 uur. 

De computer box is kapot, waardoor de machine nu handmatig moet worden 

aangedraaid. Dhr. Kenneth Dewini (08263841) is verantwoordelijk voor de 

elektriciteitsvoorziening en er was ook iemand anders. Er wordt geen zonne- 
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energie gebruikt. Er is wel behoefte aan 24-uur elektriciteit voor het vriezen van 

wild en vis, het koel bewaren van levensmiddelen en ook voor de school.  

 

 
 
De generator is vrij nieuw (2013) en doet het goed 

                                    

 

 

 

Communicatie – Er is telefoonbereik in het dorp. Hierdoor is de verbinding met 

andere dorpen en personen in het stamgebied vrij goed en kan men ook contact 

onderhouden met familieleden en anderen buiten het Paramakaans gebied. De 

telecommasten zijn op het Nassau gebergte. Telesur heeft een beter bereik dan 

Digicel, maar af en toe schommelt het bereik wel. Bereik is afhankelijk van de 

weersomstandigheden (bij slecht weer is het bereik ook slecht). Er is geen TV 

ontvangst en daar is behoefte aan. Men ontvangt wel radio Ajawde en soms 

Apintie. Vroeger ontving men ook Koyeba en SRS, maar nu niet meer.  

 

Transport – Er is geen weg naar het dop Atemsa. De toegang is via de 

Marowijne rivier, vanaf Albina naar Atemsa is het ongeveer vier uur en vanaf 

Langatabiki naar Atemsa is het ongeveer anderhalf uur varen, afhankelijk van 

de grootte van de boot, de buitenboordmotor en de hoeveelheid vracht. Er zijn 

ongeveer 15-20 boten en buitenboordmotoren in het dorp die voor vervoer 

beschikbaar zijn. Men kent elkaar en helpt elkaar ook met transport. Als iemand 

naar een ander dorp wil wordt er geen prijs vastgesteld, maar betrokkene koopt 

benzine voor de boot bij een van de vele verkooppunten langs de rivier. De 

hoeveelheid benzine wordt bepaald aan de hand van de capaciteit van de motor. 

Daarnaast varen er dagelijks vele boten voorbij, die vaak ook bereid zijn om 

personen te vervoeren (tegen betaling: SRD 100,-). Transport met de 

overheidsboot ‘lanti boto’ kost SRD 100,-, maar voor vracht moet er apart 

betaald worden vanaf SRD 10,-. De lanti boto vaart niet altijd.  
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Planning: 

- Er is een waterleidingsysteem nodig met veilig drinkwater. Mogelijk kan 

dit via een bron. 

- Er is behoefte aan permanente elektriciteit, wellicht in combinatie met 

zonne-energie. 

- Er is behoefte aan goede ontvangst van radio en TV. Men geeft aan dat 

TV goed zou zijn voor de kinderen om Nederlands te leren.  

 

 
Duro watertank op palen (rechts), huis op neuten in aanbouw (midden) 

en afgebouwd huis op neuten (links) 

 

 

5. NATUUR EN WONEN 

 

Het gebied waarin Atemsa ligt is vrij heuvelachtig en mooi. In de buurt van het 

dorp heeft de goudwinning het landschap wel aangetast. Men vindt dat 

goudwinning en mijnbouw de natuurlijke omgeving het meest hebben aangetast. 

Landbouw en bosbouw beschadigen de natuur niet zo erg, omdat het bos zich 

hersteld. Bij goudwinning en mijnbouw is de aantasting echter heel erg, en de 

kreken en de rivieren zijn zwaar vervuild door goudwinning. 

 

De biodiversiteit van het Atemsa gebied is volgens de bewoners wel achteruit 

gegaan. De gemeenschap vindt dat vissen, zoals Agaankoi, Apawlobi, Adonko, 

nu aan het verdwijnen zijn en vissen zoals Bilo sardenki en Madika de nieuwe 

vissoorten zijn geworden. Vis proeft tegenwoordig ook anders dan vroeger. 

Wild soorten en vogels zijn hetzelfde gebleven, maar zijn schaars geworden.  
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Zoals eerder gesteld is Atemsa een klein dorp. Het ziet er - op een paar 

verwaarloosde huizen na - netjes en schoon uit. De huizen zijn grotendeels van 

recente datum, zien er goed uit en er vinden bouwactiviteiten plaats in het dorp. 

Er heerst een prettige sfeer in het dorp en men kent elkaar. Volgens de inwoners 

is het leven goedkoper dan elders, omdat zij geen huur hoeven te betalen, maar 

hun eigen huis hebben. Ook heeft men geen licht- en waterrekening. In 

Paramaribo is het leven een stuk duurder en er moet daar voor alles betaald 

worden. Men ziet dus wel voordelen in het wonen in Atemsa. De bewoners van 

dit dorp gaan zelden (misschien eens per jaar) naar Paramaribo. Een aantal 

bezoekt de Franse dorpen. 

 

Omdat het dorp dicht bij de oever is gebouwd heeft het ook te maken met 

water-overlast in de regentijd. Het peil van de rivier kan een paar meter 

verschillen. In de regentijd is 

de waterstand hoger en het 

dorp loopt vaker onder water. 

Dit vormt een bedreiging. 

Surgold heeft een bijdrage 

geleverd met de bouw van 

een Gaang watra oso, waar 

men bij overstro-ming 

spullen kan opbergen die dan 

niet nat worden. De bewoners 

kunnen wel makkelijk naar 

hoger gelegen gronden trek- 

 Gaang watra oso     ken. De bewoners bouwen nu  

meer woning en op palen, 

maar er zijn nog veel huizen die laag zijn gebouwd. Atemsa is geen eiland. Het 

ligt op het vaste land aan de Surinaamse kant. Bij overstroming is het 

rivierwater sterker vervuild dan bij droogte. Het water raakt over haar oever en 

neemt al het vuil uit het bos mee. Bij zware regens kan het overtollig water van 

de kostgronden niet afgevoerd worden en worden de gewassen door 

wateroverlast aangetast. Ook is er last van draagmieren, vooral bij cassave 

aanplant. 

 

Traditionele rechten op woongrond en kostgrond worden alleen met 

toestemming van het traditioneel gezag verkregen. De families hebben allemaal 

hun eigen gebied waar ze mogen planten. Soms zijn er conflicten, die makkelijk 

op te lossen zijn, omdat de landbouwgronden per familie bekend zijn. 

 

Planning: 

- Bij het bouwen van nieuwe huizen is hoogbouw aan te bevelen i.v.m. 

het stijgende water in de regentijd. Ook bouwen op hoger gelegen grond. 
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- De kleinschalige mijnbouw moet beter georganiseerd worden, zodat het 

milieu minder wordt aangetast. 

- De grondenrechtensituatie moet geregeld worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee hoogbouwhuizen (rechts) en lage huizen (midden) met vruchtbomen en palmen op de 

achtergrond 

 

 

6. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 

 

Ook in dit dorp blijken traditionele landbouw en goudwinning de belangrijkste 

bronnen van inkomsten te zijn. Ongeveer de helft van de inwoners is voltijds 

landbouwer op de eigen kostgrond. Circa een kwart leeft van de goudwinning -

vooral de mannen profiteren hiervan - de meesten van kleinschalige mijnbouw 

en een deel van werk bij Surgold. De overige personen, ook een kwart, zijn voor 

een klein deel in dienst van de overheid (licht, water), werken voor zichzelf als 

bootsman of visser, hosselen, of zijn werkloos dan wel bejaard.  

 

Landbouw – Het belangrijkste middel van bestaan in Atemsa is de opbrengst 

van de eigen kostgrond. Men probeert in Frans-Guyana landbouwproducten te 

verkopen. Men wil ook graag in Paramaribo verkopen, maar de transportkosten 

zijn te duur. Bijna alle inwoners hebben een kostgrond, en voor velen is dit de 

enige bron van bestaan. De kostgronden worden beplant met tayersoorten, 

banaan, cassave en napie voor zowel eigen gebruik als verkoop. De beschikbare 

gereedschappen om aan landbouw te doen zijn: tjap, houwer, bijl (vroeger veel 

gebruikt, nu meestal kettingzaag). De kostgronden zijn vanaf 150 bij 150 m 

(afhankelijk van hoeveel een persoon kan bewerken/beplanten). Er was vroeger 

een rijstpelmolen, maar die is kapot. Vroeger ging men veel rijst planten, maar 

tegenwoordig niet meer. De jonge dames van tegenwoordig willen geen rijst 

meer stampen, ze zeggen dat het te zwaar is voor ze, waardoor men bijna geen 

rijst meer plant. Voor verwerking van cassave tot kwak is een cassavemolen 

handig. Er zijn enkele privé cassavemolens in het dorp. Men wil graag een 
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tractor om landbouw op grote schaal uit te oefenen. Men heeft dringend 

behoefte aan goede afzetmogelijkheden voor de landbouwproducten.  

 

Links een paal die gebruikt 

wordt voor het persen van 

suikerriet sap. Midden pepers 

die gedroogd word-en en 

daarna fijn gestampt worden. 

Rechts maripakernen: worden 

gedroogd in de zon, daarna droog gebrand in pan, fijn 

gestampt, in water gekookt, ruwe drijvende olie afgeschept, 

deze in een pot verhit tot al het water verdampt is. Resultaat is 

maripa olie. Heel geliefd om te gebruiken bij heri-heri. 

 

Bosproducten – De gemeenschap gebruikt het bos voor o.m. het verzamelen van 

maripa, podosiri, komu en patawa. Er is wel interesse om dit op grotere schaal 

te doen m.n. podosiri. Verder worden er oso dresi’s uit het bos gehaald en ook 

brandhout. Er is geen houtkapvergunning (HKV) of gemeenschapsbos, 

waardoor de bosbouw niet ontwikkeld is in het dorp. De goudzoekers halen in 

hun zoektocht naar goud vele bomen neer, dus de geschikte bomen voor 

houtkap zijn nu veel verder. Er zijn kettingzagen, maar geen grote machines om 

planken te maken. Planken worden in Albina of in Paramaribo gekocht. Hout 

van hoge kwaliteit is nu dus op grotere afstanden. Men wil een Lucas 

zaagmolen, zodat men dan het hout in het bos tot planken kan zagen.  

 

Jacht en visserij – Er wordt nog wel gejaagd en gevist. Vanwege het vaak 

ontbreken van elektriciteit kan wild en vis niet ingevroren worden en zijn 

daardoor beperkt houdbaar. Sommige mensen zouten het wild of vis en beroken 

(barbacotten) het. 

 

Goudwinning – Vlak achter het dorp is er een goudwinningsgebied, waar 

Brazilianen werkzaam zijn. Er werken mensen van het dorp in de goudsector, 

ongeveer 20 mensen, maar ze beschikken niet over de nodige machines en 

willen een poclain (er is momenteel 1 poclain in het dorp, maar deze is van een 

Hindoestaan die het in beslag heeft genomen van een Braziliaan die hem niet 

kon aflossen). De helft werkt in de omgeving van het dorp en de helft werkt bij 

de Grankreek. Ook heeft men geen concessies, omdat de overheid die niet aan 



Ontwikkelingsplan Atemsa 2016-2019 Pagina 13 

de lokale mensen geeft. Atemsa heeft potentieel nog veel goud in hun gebied en 

daar zijn ze zuinig op en ze moeten het veilig stellen met het verwerven van 

goudconcessies. Het dorpsbestuur bepaalt waar men goud mag winnen. Het 

dorpsbestuur moet een percentage van de opbrengst ontvangen, maar men zegt 

dat men weinig goud vindt en men ontvangt daardoor bijna geen inkomsten. Er 

werken ook 5 personen bij Surgold (3 vrouwen en 2 mannen) en er is meer 

interesse voor werk bij Surgold. Er was 1 skalian in de buurt, maar er lag niet 

veel goud in de rivier, waardoor het dorp bijna niets heeft ontvangen en de 

skalian na korte tijd weer is vertrokken.  

 

Toerisme – Er is geen verblijfplaats voor toeristen, maar in de buurt is wel het 

Waada toeristenoord. De toeristen komen niet naar Atemsa. 

 

 

 

 

 

 
 Houtsnijwerk onbeschilderd 

(links) en beschilderd (rechts) 

 

 

 

 

 

 

Textiel en handycraft – Er wordt in het dorp Atemsa weinig textiel (pangi’s) 

gemaakt (de pangi’s worden op de hand gezoomd of van een stukje aan de 

onderkant voorzien). De mannen, die in het dorp aan handycraft deden zijn al 

overleden, maar niemand heeft het van hen overgenomen. Er is ook weinig 

belangstelling hiervoor, omdat het te weinig oplevert. 

 

Handel – De handel in het dorp Atemsa is niet goed ontwikkeld. Er is geen 

winkel in het dorp. Men doet inkopen bij de Chinezen langs de oever verderop 

bij Loka Loka of Nason. 

 

Overheid – In het dorp werkt één lichtmotoroperator van het ministerie van 

Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en iemand van de waterleiding. De kapitein en 

basja’s krijgen een vergoeding van het ministerie van Regionale Ontwikkeling.  
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Planning: 

- Kleinschalige goudwinning regelen middels concessies, zodat anderen 

niet profiteren van de rijkdom. Aanschaf van kleine machines en training 

in milieuvriendelijke methoden.  

- Poclain aanschaffen. 

- Tractor aanschaffen voor landbouw op grotere schaal. 

- Lucas zaagmolen aanschaffen. 

- Trainingen in permanente rotatie landbouw, verzorging gewassen, 

mechanisatie en verhoging productie. 

- Marketing en afzet landbouwproducten verbeteren. 

- Meer waarde uit het bos halen bv. kweek en verwerking van podosiri. 

- Gemeenschapsbos aanvragen en mogelijkheden bosbouw bestuderen. 

 

 

7. ONDERWIJS EN TRAININGEN 

 

Vijf en dertig kinderen van Atemsa bezoeken de school in Loka Loka. De 

gemeenschap van Atemsa vindt dat de kwaliteit van het onderwijs afneemt, 

omdat minder geschikte leerkrachten naar het binnenland gestuurd worden. De 

schoolfaciliteiten zijn goed, maar de school heeft wateroverlast bij hoog water. 

De kinderen gaan dagelijks met de schoolboot naar school. 

 

Omdat er alleen een lagere school in de buurt is, hebben de bewoners van 

Atemsa geen hogere opleiding genoten. Wel heeft Atemsa de eerste persoon uit 

het Paramakaans gebied opgeleverd, die advocaat is geworden (Cherita 

Dewini). Thuis praat men onderling Paramakaans en geen Nederlands. Veel 

oudere personen kunnen niet lezen en schrijven.  

 

Er zijn in de afgelopen jaren geen trainingen verzorgd in het dorp. De leden van 

het dorpsbestuur hebben ook geen formele training ontvangen, maar het werk in 

de praktijk geleerd. Het is wenselijk dat er meer trainingen komen, zodat het 

werk beter gedaan wordt. Er was een korte tijd een Bigisma Skoro (meester 

Johan) in Loka Loka, maar deze is inmiddels gestopt.  

 

Planning: 

- Training voor dorpsbestuur (institutionele versterking). 

- Eventueel andere relevante trainingen organiseren. 

- Oplossing vinden voor vervolgonderwijs na de lagere school. 

- School versterken (bevoegde leerkrachten zoeken). 
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8. ZORG EN SOCIALE ACTIVITEITEN 

 

Gezondheidszorg – De bevolking is vrij gezond. Het dorp heeft vanwege de 

kleine omvang geen eigen polikliniek, maar gaat naar de polikliniek te Nason. 

De gezondheidszorg is in handen van de Medische Zending (MZ). Deze 

organisatie stelt basiszorg op basis van behoefte ter beschikking aan de lokale 

gemeenschap en stimuleert hen in gezondheid bevorderende activiteiten. Soms 

komt MZ langs om onderzoek, voorlichting, etc. te doen, zoals baarmoeder-

halskanker onderzoek en baby’s/kinderen vaccineren. De laatste jaren is men 

echter niet in het dorp geweest, men moet nu naar de polikliniek voor 

vaccinaties of de kinderen krijgen het op school. De bewoners zijn tevreden met 

de MZ-polikliniek van Nason, maar zien graag een polikliniek dichterbij 

vanwege de transportkosten. Traditionele medische zorg is er niet meer. Men 

heeft gemerkt dat door de betere gezondheidszorg en het spuiten van het dorp 

men bepaalde ziekten niet meer heeft (zoals Yasi en luizen).  

 

Er is een krey oso (lijkenhuis) in het dorp waar lijken worden opgebaard en 

rituelen worden gehouden, maar deze krey oso is ver van het dorp (in een 

gedeelte, waar mensen vroeger ook woonden). Men heeft behoefte aan een 

nieuwe krey oso, dichterbij en een wasi dede oso (huis waar lijken worden 

gewassen). Men heeft al gehoord dat men deze zal krijgen via Surgold, maar 

zoekt nu naar een geschikte locatie. De doden worden bij de Paramakakreek 

begraven.  

 

Het vuil wordt door iedereen zelf verwerkt, sommigen begraven het en anderen 

verbranden het. Er zijn vrijwel geen toiletten of wc’s in het dorp, zodat men de 

behoeften in het bos doet. Surgold heeft twee toiletten geschonken, maar die 

voldoen niet.  

 

Ouderen en gehandicapten – Voor ouderen en gehandicapten is er geen goede 

infrastructuur. De wegen zijn hobbelig en glad als het heeft geregend. Er zijn 

twee oudere personen die lichamelijk gehandicapt zijn en slecht ter been zijn 

(eentje is in het dorp en de andere is al twee jaren in de stad voor medische 

behandeling). Er zijn diverse oudere personen, waaronder twee van boven de 75 

jaar. In Atemsa zijn er geen publieke sociale voorzieningen. De sociale- en 

familie netwerken zijn echter heel sterk. Leden van de gemeenschap zorgen 

voor elkaar en voor de meest kwetsbare groepen in de gemeenschap. Er zijn 

verder twee kinderen die een verstandelijke beperking hebben.   

 

Sport en recreatie – In dit dorp wordt nauwelijks aan sport gedaan. Er is wel 

een voetbalveld, maar omdat er geen onderhoud machines zijn wordt het niet 

gebruikt. Er is geen recreatiezaal. Vroeger was voetbal een belangrijke sport in 
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het dorp; er werden zelfs competities gehouden (met groepen uit Frans-

Guyana). 

 

Religie – De meeste inwoners 

zijn katholiek. De RK houdt 

op de zondag kerkdiensten in 

de plaatselijke kerk. Er is een 

catechist in het dorp en de 

relatie is goed te noemen. 

Daarnaast hangen veel per-

sonen ook de stamgodsdienst 

aan. 
 

 

 

 

                                                        Het RK kerkgebouw in Atemsa 

 

Cultuuroverdracht – De ouderen zijn niet bewust bezig met traditionele 

cultuuroverdracht. Kinderen worden wel mee naar de kostgrond genomen om 

te helpen en daarbij leren ze de traditionele vaardigheden. Alleen bij ‘broko-

deys’ zijn er nog wat culturele dansen en vertellingen. 

 

Planning: 

- Polikliniek dichterbij het dorp plaatsen. 

- Training in milieuvriendelijke vuilverwerking. 

- Tenminste 2 rolstoelen aanschaffen. 

- Mensen stimuleren om goede toiletten te bouwen. 

- Sport stimuleren en maaimachine voor onderhoud voetbalveld aanschaf-

fen. 

 

 

9. BESTUUR EN SAMENWERKING 
 

Het dorp Atemsa wordt traditioneel bestuurd door één mannelijke kapitein 

(Frans Boiboi) en één vrouwelijke kapitein (Apajaka Ameja, deze is momenteel 

in Paramaribo in een bejaardencentrum) en zes basja’s. De verantwoordelijke 

kapitein is Boiboi (de andere kapitein woonde op Langatabiki en momenteel in 

de stad). De basja’s functioneren eigenlijk niet, omdat ze bijna nooit aanwezig 

zijn. Daarom kiest de kapitein, in overleg met de gemeenschap, iemand uit die 

namens hem mag optreden tijdens zijn afwezigheid. Dit is tot nu toe prima 

gegaan. In feite heeft de basja een belangrijke rol, omdat de communicatie van 
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en naar de gemeenschap altijd via een basja moet geschieden. Er is behoefte aan 

een krutu oso. 

 

De gemeenschap is tevreden over het 

functioneren van het traditioneel 

gezag bij ernstige problemen en de 

rechtspraak. Het traditioneel bestuur 

hanteert een boetesysteem. De boete 

wordt opgelegd, indien de persoon 

schuldig is bevonden. In moeilijke 

gevallen en geweld delicten wordt de 

politie ingeschakeld. Respect voor het 

traditioneel bestuur is echter aan het 

afnemen.      
                         Kapitein Boiboi 
 

De samenwerking met de jongeren is goed. Er is geen gestructureerd overleg, 

maar ze stemmen af naar behoefte. Over het algemeen moet het overleg binnen 

het dorp beter geschieden.  

 

De sociale controle is groot: men let op elkaar en het dorpsbestuur grijpt in 

als men de fout ingaat. Daarom is er ook nauwelijks criminaliteit in het 

dorp. 

 

De relatie met de andere dorpen in de omgeving is goed. Bij noodgevallen, 

zoals overlijden van iemand, en ook bij feesten ondersteunen ze elkaar. De 

andere dorpen worden soms bezocht. Ze verkopen en kopen producten, zoals 

kwak, van elkaar.  

 

Er is geen contact met de private sector en er zijn geen relaties met andere 

dorpen op sport- en recreatiegebied. 

 

Met het nationaal bestuur is de samenwerking goed te noemen. De District 

Commissaris (DC) komt zo af en toe naar het gebied, maar hij is lang niet 

geweest. Er zijn geen Bestuur Opzichters in het dorp. Men kent de heren Ba-Ifi 

(Langatabiki) en Jan Asaite Kojoe (stad), en mv. Maureen (Langatabiki) als 

Bestuur Opzichters (BO’s) van het Paramakaans gebied.  

 

Planning: 

- Het dorpsbestuur zou regelmatig moeten vergaderen met de dorpsbe-

woners om de onderlinge relaties te verbeteren. 

- Er is behoefte aan een krutu oso 

- De DC moet de BO’s instrueren het dorp vaker te bezoeken. 
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10. AANWEZIGE ORGANISATIES 

 

Het dorp telt twee organisaties nl. het dorpsbestuur en een vrouwenorganisatie. 

De vrouwenorganisatie ‘Stichting Pasensi Atemsa’ staat onder leiding van 

mevr. Geertruida Dewini. Deze organisatie bestaat al ongeveer 20 jaren. Zij 

richt zich op de landbouw. De organisatie draait nu op een laag pitje wegens 

gebrek aan financiën. Er was een samenwerking met het Bureau Forum NGO, 

dat de organisatie ondersteuning gaf. 

 

De bewoners hebben met behulp van het Canadese Fonds een aanvang gemaakt 

met een cassave verwerking unit (werkruimte). Door problemen binnen het 

Canadese Fonds is dit project nooit goed van de grond gekomen. 

 

Er is geen samenwerking 

met andere organisaties, 

wel gaf Frans-Guyana 

financiële steun in het 

verleden nl. tijdens de 

Binnenlandse Oorlog 

(humanitaire hulp).  

 

 
 

 

Werkruimte voor cassaveverwerking 

 

Planning: 

- Versterken vrouwenorganisatie. 

 

 

11. WAT HEEFT HET DORP ZELF (ASSETS) 

 

Atemsa heeft zelf al een aantal eigendommen en vaardigheden, die van belang 

zijn voor haar verdere ontwikkeling. 

 

Natuurlijk bezit: 

- Het dorp ligt in een prachtig natuurlandschap. 

- Het nabijgelegen bos voorziet de mensen van bos- en andere producten. 

- Er is wild en vis in de directe omgeving (nu is er veel minder wild).  

- Het gebied rondom Atemsa biedt nog ruimte voor uitbreiding. Daarnaast 

is voldoende land in de nabijheid om te wonen, voor landbouw en andere 

doeleinden. 
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- Het dorp ligt dicht bij Frans-Guyana en is één van de grensdorpen met dit 

land. 

 

Sociaal bezit: 

- Het dorp heeft sterke sociale netwerken, zodat men elkaar helpt. 

- Atemsa heeft een eigen dorpsbestuur (kapitein met basja’s). 

 

 
Atemsa met daarachter het goudwinningsgebied en heuvellandschap 

 

Menselijk bezit: 

- Men heeft kennis van traditionele nijverheidsvaardigheden (gebruiks-

voorwerpen, pangi’s, e.d.). 

- Men heeft kennis van landbouw en voedselbereiding 

- Men heeft kennis van boten- en woningbouw m.n. goede timmermannen. 

Er was ook iemand die betonnen aanmeersteigers kon maken, maar die is 

nu ziek en in de stad. 

- Men is zelfvoorzienend door te planten, jagen en vissen. 

- Men heeft kennis van het gebied en de cultuur, en heeft het vermogen 

zich steeds aan te passen aan de omgeving. 

- De bevolking verkeert in goede gezondheid 

 

Fysiek bezit: 

- Er is een generator voor elektriciteitsopwekking.  

- Er zijn goede aanmeersteigers. 

- Er is een Gaang watra oso (in goede staat). 

- Er is een kerkgebouw. 
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Economisch bezit: 

- Elk gezin heeft een eigen huis met de meest noodzakelijke huishoud-

artikelen. 

- Elk huishouden heeft één of meer kostgronden en voorziet in eigen 

basisvoeding. 

- Men heeft een bron van inkomsten m.n. landbouw en goudwinning. 

- Personen in het dorp beschikken over een kettingzaag, buitenboordmotor, 

boten, e.d., waardoor zij eigen transport- en productiemiddelen hebben. 

 

 

12. ZWAKKE PUNTEN (WEAKNESSES) 

 

- De kleine omvang van het dorp brengt een aantal beperkingen met zich 

mee, zoals weinig kader, weinig organisaties, kleine dorpskas, afhanke-

lijkheid van anderen (school, gezondheidszorg, e.d.). 

- De bevolking heeft weinig onderwijs gehad, waardoor het onderwijs-

niveau laag is. De kinderen die wel onderwijs hebben genoten vertrekken 

naar de stad en komen niet meer naar het dorp.  

- Men heeft weinig training ontvangen (bv. dorpsbestuur, landbouw, e.d.). 

- Men praat vooral Paramakaans en weinig Nederlands. 

- De toegang tot externe kennis, deskundigheid en financiering is beperkt. 

- Het dorp is alleen per boot bereikbaar. 

 

 

 

 

13. BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN 

 

Een groot voordeel van Atemsa is dat het onderdeel is van de Paramakaanse 

gemeenschap, die als geheel onderhandelt met Surgold en de overheid ter 

verbetering van de kwaliteit van het leven van de Paramakaners. Er zijn wat 

middelen die via het Gemeenschapsontwikkelingsfonds beschikbaar komen. 
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Ook zal er een bureau met kader ter beschikking komen om de gemeenschappen 

te assisteren. Toch zal het dorp en de bevolking ook op zichzelf aangewezen 

blijven. Het dorpsbestuur en lokaal kader dient daarom versterkt te worden. Een 

sterk dorpsbestuur kan zorgen voor het mobiliseren van noodzakelijke kennis en 

middelen voor verdere ontwikkeling. Omdat de bevolking op zichzelf is 

aangewezen en de meest noodzakelijke zaken dus zelf gekocht zullen moeten 

worden, behoren de inwoners een redelijk geldinkomen te hebben. De 

economische basis kan verbreed worden m.n. in de goudsector en landbouw. 

Hiernaast dient in de eerste fase gewerkt te worden aan de basisvoorzieningen, 

zoals permanente elektriciteit en veilig drinkwater. Daarnaast zijn onderwijs en 

gezondheidszorg belangrijk. 

 

Planning 2016-2019 
 

Uit het verslag tot nu toe halen wij een aantal aandachtspunten die hieronder 

weergeven worden. Elk punt dient later verder uitgewerkt te worden met een 

begroting. Een deel van de punten zal in het Paramakaans Ontwikkelings Plan 

opgenomen worden ter uitvoering. Het bureau van het CDF zal hierbij van 

dienst zijn. 

 

Aandachtspunten 
 

1. Er is een waterleidingsysteem nodig met veilig drinkwater.  

2. Er is behoefte aan permanente elektriciteit, wellicht in combina- 

tie met zonne- energie. 

3. Er is behoefte aan goede ontvangst van radio en TV. 

4. Bij het bouwen van nieuwe huizen is hoogbouw aan te bevelen  

i.v.m. het stijgende water in de regentijd. Ook bouwen op hoger 

gelegen grond. 

5. De grondenrechtensituatie moet geregeld worden.  

6. De kleinschalige mijnbouw moet beter georganiseerd worden,  

zodat het milieu minder wordt aangetast.  

7. Kleinschalige goudwinning regelen middels concessies, zodat  

anderen niet profiteren van de rijkdom. Aanschaf van kleine 

machines en training in milieuvriendelijke methoden.  

8. Poclain aanschaffen t.b.v. goudwinning. 

9. Tractor aanschaffen. 

10. Lucas zaagmolen aanschaffen. 

11. Trainingen in permanente rotatie landbouw, verzorging gewas- 

sen, mechanisatie en verhoging productie.  

12. Marketing landbouwproducten verbeteren.  

13. Meer waarde uit het bos halen bv. kweek en verwerking van  

podosiri.  
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14. Gemeenschapsbos aanvragen en mogelijkheden bosbouw bestu - 

deren. 

15. Training voor dorpsbestuur (institutionele versterking). 

16. Eventueel andere relevante trainingen organiseren.  

17. Oplossing vinden voor vervolgonderwijs na de lagere school. 

18. Polikliniek dichterbij het dorp plaatsen.  

19. Training in milieuvriendelijke vuilverwerking.  

20. Tenminste 2 rolstoelen aanschaffen. 

21. Mensen stimuleren om toiletten te bouwen. 

22. Sport stimuleren en maaimachine voor onderhoud voetbalveld  

aanschaffen. 

23. Krutu oso bouwen.  

24. Het dorpsbestuur zou regelmatig moeten vergaderen met de  

dorpsbewoners om de onderlinge relaties te verbeteren.  

25. De DC moet de BO’s instrueren het dorp vaker te bezoeken.  

26. Versterken vrouwenorganisatie. 


