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1. INLEIDING 

 

Het stamgebied van de Paramakaners strekt zich traditioneel uit van de 

Arminavallen tot aan de Pulugudu vallen. De woongebieden zijn vanaf begin 

20e eeuw gelegen in en langs de Marowijne rivier. Badatabiki 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 Badatabiki 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 Badatabiki 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 van de Paramakaners. Het dorpsplan zal ook aangeboden worden aan 

de overheid, aan Surgold en aan 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 Badatabiki.1 

 

 

2. VISIE EN MISSIE 

 

Visie: Badatabiki is een dorp met goede basisvoorzieningen en een dorpsge-

meenschap, die gezond leeft en voor haar omgeving zorgt. 

 

Missie: Het dorpsbestuur en gemeenschap van Badatabiki 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. 

         

 

                                                           
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 Gemeenschapsontwikkelings-

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

gehouden in de periode september 2015 t/m februari 2016.  
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Groepsgesprek met bewoners van Badatabiki 

 

 

3. GESCHIEDENIS EN BEVOLKING 

 

Het dorp Badatabiki bestond al voor Langatabiki. Nadat Nason was gesticht zijn 

er mensen naar Badatabiki gegaan. Kofi is de stichter. Vanuit Badatabiki heeft 

men toen nog twee dorpen gesticht nl. Bonidoro en Skintabiki. Te Bonidoro 

woont niemand meer. De bewoners van Bonidoro wonen nu merendeels in 

Frans-Guyana en Paramaribo, en een enkeling in Badatabiki. De dorpen 

Bonidoro, Badatabiki en Skintabiki worden door de Asaiti-lo bewoond. De 

onderlinge relaties zijn goed. 

 

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

Franse kant. Toch zijn er in die tijd ook velen in Badatabiki gebleven. Na de 

oorlog is een deel van degenen die gevlucht waren heel langzaam teruggekeerd, 

maar vele anderen hebben kampen gemaakt aan de Franse kant. Badatabiki is 

een vakantieplek geworden. De bewoners (bezoekers) komen vanuit de stad en 

de Franse kant naar Badatabiki. De laatste tijd ziet men wat meer mensen 

terugkomen met vakantie en dat is een positieve indicatie. Het dorp groeit nu 

weer. 

 

Badatabiki is een klein dorp met zo een 30 huizen, waarvan zo een 10 niet 

bewoond zijn, dus tweederde is wel bewoond. Er wonen ca. 40 tot 50 personen 

in het dorp. 
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Op de luchtfoto is het 

bewoonde deel van het 

eiland goed te zien. Ook 

zijn de rots- en grind-

formaties in de rivier 

goed zichtbaar vanwege 

de lage waterstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LIGGING EN INFRASTRUCTUUR 

 

Het dorp ligt op een eiland in de Marowijne rivier. Het eiland is wel vrij klein 

nl. zo een 700 meter lang en 300 meter breed (maximum breedte). Slechts een 

klein deel van het eiland is bewoond, zoals uit de kaart en luchtfoto’s blijkt. De 

meeste huizen zijn binnen 5 minuten lopen van elkaar. Het dorp ligt op de 

zuidpunt van het eiland. Rond het eiland zijn rotsformaties, die bij laag water te 

zien komen en het varen lastig maakt. Bij hoog water loopt het hele dorp onder 

water. Er is dus een groot verschil tussen de waterstand in de droge tijd en 

regentijd, welke een paar meter kan verschillen.  

 

Badatabiki ligt op ongeveer een half uur varen van Langatabiki (in het noorden) 

en 10 minuten varen van Krikimofo (in het zuiden). Aan de Franse oever zijn 

geen dorpen in de nabijheid. Omdat Badatabiki op een eiland ligt is de enige 

mogelijkheid om het te bereiken per boot, want er is geen brug. Ook is er geen 

weg naar het gebied, ofschoon er vanwege de goudwinning in het gebied meer 

trace’s gemaakt worden vanuit Snesikondre naar het zuiden om zwaar materiaal 

te vervoeren. Er zijn voldoende boten en buitenboordmotoren in het dorp die 

voor vervoer beschikbaar zijn. Men kent elkaar en helpt elkaar ook met 

transport. Daarnaast varen er dagelijks vele boten voorbij die vaak ook bereid 

zijn om personen te vervoeren (tegen betaling). Er is geen aanlegsteiger bij het 

dorp, maar vanwege de natuurlijke ligging van grind- en rotsformaties kunnen 

de boten daar aanleggen. Er is wel een trap naar het dorp vanuit de aanmeer-

plaats. Het dorp heeft een goede aanmeerplaats nodig, zodat personen en 

goederen makkelijker van de oever naar het dorp kunnen worden gebracht. 
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Natuurlijke pier van rots en grind als aanmeerplaats (bij laag water), waarna men via de 

rotsen of via een trap het dorp kan bereiken 

 

Water – De dorpelingen zijn aangewezen op water uit de rivier voor baden, 

wassen en vaak drinkt men het ook. Er wordt soms ook water uit de kreek 

gehaald en in de regentijd wordt er regenwater opgevangen in durotanks. 

Volgens de bewoners is het regenwater niet direct drinkbaar, maar moet het 

eerst een paar dagen regenen om de kwaliteit te verbeteren. Het rivierwater is 

niet goed voor baby’s en ouderen, maar iedereen kan er diarree van krijgen. Er 

is dringend behoefte aan veilig drinkwater. Er is nooit waterleiding in het dorp 

geweest, maar dit wordt wel als prioriteit gezien. In de regentijd wordt er ook 

drinkwater gehaald uit de Johanneskreek aan de Franse kant. In de droge tijd is 

er geen water. 

 

Elektriciteit – Er is een generator van de overheid met een capaciteit van 20 

kVA De overheid behoort elke maand brandstof te leveren (vier vaten per 

maand), maar dat gebeurt niet altijd. Van mei tot en met september 2015 was er 

geen brandstof geleverd. Leon Sanna en Bremsam Sawani zijn verantwoordelijk 

voor de elektriciteitsvoorziening. De generator was bij het maken van dit 

dorpsplan al maanden defect. Het duurt vaak een tijd voordat het gerepareerd 

wordt, omdat de monteur uit Paramaribo moet komen en wanneer die geen 

onderdelen bij zich heeft dan duurt het nog langer. Zonder elektriciteit kan men 

geen vriezers draaien en kunnen de kinderen ‘s avonds geen lessen leren of 

huiswerk maken. Met slechts een paar uur stroom van een generator heb je ook 

een probleem, omdat de vriezers maar beperkt draaien en voorraden bederven. 

Er zijn geen zonnepanelen in het dorp. Er is behoefte aan 24-uur elektriciteit, 

desnoods tegen betaling. 

 

Communicatie – Er is telefoonverkeer, waarbij het bereik van Telesur beter is 

dan van Digicel. 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. 
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Radio en televisie – Men kan geen enkel televisiekanaal ontvangen, zodat men 

daarvan verstoken is. Ook worden er nauwelijks radiostations te ontvangen. Het 

lokale radio station - radio Ajawde welke vanuit Langatabiki uitzendt - is 

onregelmatig in de ether. Radio Apintie is soms wel te ontvangen en wordt 

soms ook via radio Ajawde doorgezet. Men kan geen Franse radio- en 

televisiestations ontvangen. Er is behoefte aan verbetering van goede ontvangst 

van radio- en televisiestations, wat vooral inhoudt dat er zenders in de 

communicatiemasten geplaatst worden en dat radio Ajawde vaker uitzendt. 

 

Planning: 

- Er is tenminste één goede aanmeersteiger nodig. 

- Er is een waterleidingsysteem nodig en veilig drinkwater. 

- Er is behoefte aan permanente elektriciteit, wellicht zonne-energie. 

- Er is behoefte aan goede ontvangst van radio- en televisiestations. 

 

 

5. NATUUR EN WONEN 

 

Het dorp Badatabiki ligt in 

een prachtige omgeving met 

het Nassau gebergte op de 

achtergrond.  

 

De lokale gemeenschap 

maakt nog steeds goed ge-

bruik van haar natuurlijke 

omgeving voor landbouw, 

houtkap, jacht en visvangst. 

Op het eiland zelf wordt niet 

aan landbouw gedaan, maar 

de kostgronden liggen voo-

al aan de Surinaamse oever.  
    De kostgronden op de Surinaamse oever zijn op  

      deze luchtfoto duidelijk te zien, maar ook de  

   grindhopen die de skalians hebben veroorzaakt  

 zijn duidelijk te zien 

 

Men mag ook wel aan de Franse oever planten en bomen kappen, maar gebruikt 

toch liever de Surinaamse grond. Omdat het dorp een kleine bevolking heeft 

liggen de kostgronden dichtbij.  
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De rivier wordt druk bevaren (ca. 200 boten per dag) en de vaargeul is niet te 

dicht bij het dorp. In de droge tijd varen de boten verder van het dorp. De 

goudwinningsactiviteiten op het vaste land zijn een eind verwijderd van het 

dorp. Wel wordt er goud gewonnen in de rivier door pontons en skalians. Hun 

activiteiten verstoren de visserij wel door het vernietigen van de traditionele 

visgaten. Ook wordt de loop van de vaargeul verlegd en ziet men overal bergen 

grind en zand in de rivier bij laagwaterstand die het varen een stuk lastiger 

maken. 
 

Moderne woningen in Badatabiki, zowel hoogbouw als laagbouw 

 

Zoals eerder gesteld is Badatabiki een klein dorp. Het ziet er netjes uit en de 

huizen zijn grotendeels van recente datum en zien er goed uit. Er heerst een 

prettige sfeer in het dorp en iedereen kent iedereen. 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 Badatabiki. De bewoners van dit dorp 

gaan niet vaak naar Paramaribo. Een aantal bezoekt de Franse dorpen. Toch 

gaat men over het algemeen eerder naar Paramaribo dan naar de Franse kant, 

omdat Paramaribo goedkoper is en de Franse kant duurder (prijzen in Euro).  

 

In het dorp Badatabiki gaat het wel goed en dat is ook duidelijk te zien aan de 

vele grote moderne woningen. Er zijn vrijwel geen oude hutten meer. Er wordt 

behoorlijk gebouwd. 

 

Wanneer de waterstand hoger wordt in de regentijd komt het dorp vaker onder 

water te liggen. Dit vormt een bedreiging. Surgold heeft een bijdrage geleverd 

met de bouw van een ‘Gaang watra oso’, waar men bij overstroming spullen 

kan opbergen die dan niet nat worden. Vanwege de overstromingen bouwen de 

bewoners nu meer woningen op neuten, maar er zijn nog veel huizen die niet op 

neuten zijn gebouwd. Op een bepaald moment wilde men verhuizen naar de 
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vaste oever. De overheid heeft het bos opengestoten voor de verhuizing, maar 

hebben daarna de mensen in de steek gelaten.  

 

Abano Tabiki is een hooggelegen eiland in de buurt, tegenover de Johannes-

kreek; het loopt niet onder water. 

 

Planning: 

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

stijgende water. 

- Het probleem van de verstoring van het milieu door goudpontons dient 

aangepakt te worden. 

 

 

6. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 

 

Het leven in Badatabiki heeft als voordeel dat je niet altijd geld nodig hebt. Ze 

planten, vissen etc. Ze gebruiken hun geld goed, de opbrengst wordt gebruikt in 

het dorp de resultaten van de opbrengsten zijn bv. te zien in de huisvesting uit 

de goudsector. Dit komt vooral door de activiteiten in de kleinschalige 

goudwinning waar men profijt van heeft. De goudwinning waar men bij 

betrokken is vindt plaats aan de Paramakakreek. Er is geen probleem met 

Surgold in dit gebied. Er zijn wel concessies in de buurt uitgegeven, maar niet 

in hun traditioneel gebied. Overigens werkt nog niemand van het dorp 

Badatabiki bij Surgold. De kapitein is een invloedrijke man in het gebied, die 

toeziet op de belangen van het dorp in de goudwinning. De goudwinning zorgt 

voor geld waarmee men goederen en duurzame materialen kan aanschaffen. 

Men is het niet eens dat anderen van buiten het gebied goudconcessies hebben 

en de lokale bewoners niet. 

 

Landbouw – De traditionele economie speelt nog steeds een grote rol voor 

zowel de mannen als de vrouwen. De bevolking is voor haar voedsel-

voorziening zeer afhankelijk van de oogst van de eigen kostgronden. Iedereen 

heeft wel een kostgrond. Men plant cassave, bananen, tayer en groenten. Er is 

voldoende om van te leven. Het overschot aan landbouwproducten wordt 

verkocht. Er is behoefte aan planttechnieken en het leren van gewasverzorging. 

De gereedschappen welke gebruikt worden in de landbouw zijn: tjap, bijl, 

kettingzaag, houwer, kruiwagen (nu zijn de kruiwagens kapot), rijstpelmolen (is 

nooit gebruikt en is in 2006 verhuisd naar de Franse kant vanwege de 

overstroming) en cassave molen (is oud en heeft men nog gehad van het Bureau 

Forum Ngo’s). Er is geen goede afzetmarkt voor de landbouwproducten. 

 

Bosbouw en houtverwerking – Het bos voorziet ook in bosvruchten en hout. 

Men kapt/zaagt alleen nog hout voor boten die men zelf maakt en voor 
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woningen. Hout is niet bestemd voor de verkoop, want er is weinig goed hout 

over. Vroeger werd er wel hout gekapt en op vlotten naar Albina gebracht. De 

jongemannen in het dorp maken boten om te verkopen. Als het is verkocht 

wordt er een kettingzaag mee gekocht. Bijna elke man in het dorp heeft een 

kettingzaag. Zonder een kettingzaag kan weinig worden gedaan. Met een 

kettingzaag kunnen de mannen een boot maken. Een boot wordt om de 6 tot 12 

maanden gebouwd. Maar niet altijd wordt de boot snel verkocht, maar aan de 

andere kant wordt het soms verkocht voordat de boot af is. Als dit goed wordt 

aangepakt (meer gereedschappen) kan dit voor wat werkgelegenheid zorgen. 

 

Jagen – Af en toe wordt er nog gejaagd (gelegenheid). Jagen geschiedt voor 

eigen gebruik of verkoop. Er zijn vriezers voor de koeling, maar er is 

geen/onvoldoende elektriciteit. Er is verder geen dierenhandel. 

 

Vissen – Visserij is wel belangrijk en wordt veel gedaan. Ze verkopen ook vis, 

maar in zijn algemeenheid is de visvangst beperkt. Boten met of zonder 

buitenboordmotor worden ingezet met hengels en netten. De vissen die 

gevangen zijn worden gewoon op de bodem van de boot geplaatst.  

  

Kleding, textiel en handycraft – De meeste vrouwen maken gebruiksvoorwerpen 

(draagdoeken, men borduurt hangmatten, vroeger ook klamboes). Pangi’s (met 

kruissteken) worden gemaakt voor eigen gebruik, souvenirs (tassen) en sieraden 

voor eigen gebruik en voor de verkoop. Het materiaal om deze producten te 

vervaardigen wordt uit het bos verzameld (zaden, bospalmen, katoen) of in de 

stad ingekocht (kralen, garen en stoffen). Bijna alle vrouwen maken pangi’s en 

sommigen maken ook andere kleren zelf. Het maken van pangi’s gebeurt met de 

hand middels kruissteek. Vroeger deed men het gezamenlijk in een ruimte van 

de vrouwenorganisatie “Djombo da ie du”. De ruimte is thans niet meer 

beschikbaar, omdat er iemand in woont.  

 

Er is een jongeman in het dorp, die handycraft doet. Voor het vervaardigen 

gebruikt hij verschillende houtsoorten, beitel, schaaf, zaag, messen en boren. De 

houtsnijwerken worden in Paramaribo en Frans-Guyana verkocht. 

 

Toerisme – Er is in dit dorp geen vaste plek voor toeristen. Vroeger kwamen er 

soms Franse toeristen. Het gebouw was een tijdje vervallen. Als iemand hier 

komt zal er wel een plek voor de persoon worden geregeld om te overnachten. 

Toeristen gaan meestal naar het plaatsje Wadaa bij Loka Loka. Ze komen 

soms wel langs om door het dorp Badatabiki te wandelen. In de nabije 

omgeving ligt het eiland Bonidoro. Het verhaal doet de ronde dat Boni 

opperhoofd was en daar gewoond heeft, dus het eiland heeft historische en 

toeristische waarde. 
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De bewoners vinden dat de economische ontwikkeling bevorderd zal worden 

wanneer de weg van Snesikondre wordt doorgetrokken naar het gebied. De 

reiskosten en reistijd zal dan verminderen. 

 

Planning: 

- Goudwinning regelen middels concessies voor lokale bewoners, zodat 

anderen niet met de rijkdom vandoor gaan.  

- Goudpontons en skalians moeten aan regels gebonden worden en liefst 

verboden worden. 

- Trainingen in teelt en verzorging van gewassen. 

- Marketing landbouwproductie verbeteren. 

- Betere tools voor het efficiënter maken van boten. 

- Indien belangstelling, kan de handycraft productie bevorderd worden. 

- Eventueel kan een lokale toeristentour worden aangeboden aan toeristen 

die elders logeren, waarbij m.n. het verhaal van Boni interessant lijkt. 

 

 

7. ONDERWIJS EN TRAININGEN 

 

Het opleidingsniveau van de 

meeste dorpelingen is laag, 

omdat er alleen een lagere 

school in de buurt is. De 

kinderen van het dorp gaan 

naar school te Nason (ca. een 

half uur varen), waar een 

Rooms Katholieke (RK) lage-

re school is.  

 

Vroeger was er een internaat 

op zowel Langatabiki als Nason.   De kinderen van basja Sana Leon verdienen een 

De kinderen kwamen van verre                       goede scholing  

daar naar toe. Er is behoefte om         

deze internaten te herstellen. Hetzelfde kan voor de MULO geschieden, zodat 

de kinderen in de buurt op school kunnen gaan. Het probleem is wel dat het 

slagingspercentage van de lagere school laag is; in een bepaald jaar is maar 1 

leerling geslaagd voor de MULO. 

 

De Pater Ahlbrink Stichting (PAS) gaf vroeger tweedehandse kleding aan de 

gemeenschap. Dit werd verkocht en dan was er weer geld in kas. De Medische 

Zending (MZ) trainde de vrouwen in het naaien van klamboes met stoffen, die 

door MZ werden gegeven. Bureau Forum Ngo’s verzorgde trainingen. Dit alles 
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is alweer een hele tijd geleden en in recente jaren zijn er geen trainingen 

verzorgd. 

 

De leden van het dorpsbestuur (kapitein en basja’s) hebben geen formele 

training gehad. Men leert het vak van zijn/haar voorganger, want je wordt al in 

een vroeg stadium aangewezen als basja of kapitein en men kijkt dan of je het 

zal aankunnen. Na de dood van de voorganger wordt men dan benoemd. De 

opvolging van een kapitein laat soms echter op zich wachten. De kapitein kan 

iemand mee laten lopen, maar de traditie bepaalt vaker door de instructie van de 

overledene wie de opvolger wordt. Het is wenselijk voor het dorpsbestuur om 

ook formele trainingen te volgen, zodat het werk beter gedaan kan worden. 

 

Planning: 

- Nagaan of het systeem met internaten op Langatabiki en Nason dan nog 

haalbaar is m.n. voor secundair onderwijs. 

- Training voor dorpsbestuur. 

- Eventueel andere relevante trainingen organiseren of in participeren. 

 

 

8. ZORG EN SOCIALE ACTIVITEITEN 

 

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

omvang geen eigen polikliniek, maar gaat naar de polikliniek te Nason of 

Langatabiki, maar Nason is dichterbij. De gezondheidszorg is in handen van de 

Medische Zending. Deze organisatie stelt basiszorg op basis van behoefte ter 

beschikking aan de lokale gemeenschap en stimuleert hen in gezondheid 

bevorderende activiteiten. 

 

Er is een krey oso (lijkenhuis) in het dorp waar men de begrafenis houdt en ook 

een langa waar de rituelen worden gehouden. 

 

Sociale infrastructuur – In Badatabiki zijn er geen publieke sociale voor-

zieningen. 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. De sociale controle is groot: men let op elkaar en het 

dorpsbestuur grijpt in als men de fout ingaat. Daarom is er nauwelijks 

criminaliteit in het dorp en het is veilig. 

 

Er is geen recreatie voor de kinderen en ook geen recreatiezaal voor volwas-

senen. Er wordt voetbal gespeeld op een geïmproviseerde voetbalveld door 

mannen, maar er is geen echt voetbalveld en geen voetbalclub. Als er in een 

ander dorp sport activiteiten zijn, zoals competities, wordt een groep gevormd 
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om deel te nemen. De vrouwen komen in groepsverband bijeen om een 

babbeltje te maken of om elkaar te helpen met huishoudelijke taken.  

 

De infrastructuur is niet zo geschikt voor ouderen (geen licht, geen water, geen 

aanmeersteiger), zodat die verbeterd moet worden. Er is 1 persoon met een 

beperking, een meisje van ongeveer 25 jaar. 

 

Het dorp is te klein voor een eigen kerk, maar de meeste inwoners zijn RK en 

gaan in Nason naar de RK kerk. Er is ook een offerplaats voor traditionele 

rituelen in het dorp. 

 

 
Enkele bewoners van het dorp Badatabiki 

 

Planning: 

- Er zijn sport- en recreatiefaciliteiten nodig 

 

 

9. BESTUUR EN SAMENWERKING 

 

Het dorp Badatabiki wordt bestuurd door een dorpsbestuur van 1 kapitein en 4 

basja’s (twee mannelijk en twee vrouwelijk). Anthonie Abagi is niet alleen 

kapitein, maar tevens één van de vier hoofdkapiteins van de stam. Vanwege 

overlijden van één basja zijn er begin 2016 drie basja’s t.w.: Leon Sana, Sylvie 

Alphons, en Majosie Sana. 

 

Er is geen structureel overleg tussen de kapitein en zijn basja’s. Wanneer er iets 

is wordt het wel direct aangepakt. Er is wel respect voor het gezag in het dorp. 

Er zijn geen problemen met de jongeren, iedereen werkt samen met elkaar. Er 

heerst harmonie in het dorp en er zijn geen klachten. 
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De relatie met de andere dorpen in de omgeving is goed. Bij noodgevallen, 

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

boot, afhankelijk van de af te leggen afstand en de capaciteit van de motor, kan 

het varen naar een ander dorp een half uur duren. De andere dorpen worden 

soms bezocht. Als iemand naar een ander dorp wil wordt er geen prijs 

vastgesteld, maar betrokkene koopt benzine voor de boot. De hoeveelheid 

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

 

Vanwege het feit dat de granman ziek is en in Paramaribo verblijft, is er weinig 

contact met hem. Uniek voor dit dorp is, dat het proces van beëdiging van een 

nieuwe granman door iemand van Badatabiki moet plaatsvinden (d.w.z. het 

plaatsen van de zetel). 

 

Kapitein Abagi wordt wel regelmatig uitgenodigd om vergaderingen met andere 

kapiteins bij te wonen.  

 

 

 
Kapitein Anthonie Abagi met Ressort-

raadslid Gerardus Agouti (meer bekend 

als Cho), POC lid Rene Amautan, het 

NIKOS Team (Marten Schalkwijk, 

Simone Weewee, Sonny Waterberg en 

Agatha Cederboom) en een jonge 

inwoner. 

 

 

 

 

 

Er is een goede samenwerking met de District Commissaris (DC) van het 

bestuursressort Paramaka. Hij onderhandelt met de gemeenschap als er iets 

gedaan moet worden en bezoekt hen, de Bestuur Opzichters (BO’s) zijn dan 

niet meer nodig. Alleen bij grote zaken wordt hulp van de politie ingeroepen. 

 

De relatie van het dorp Badatabiki met het goudbedrijf Surgold is goed te 

noemen. Er zijn geen problemen, maar er werken nog geen inwoners van 

Badatabiki in het bedrijf. 

 

Er is nu een ressortraadslid (RR) op het eiland: Cho van de Broederschap en 

Eenheid in de Politiek (BEP). Bij de vorige verkiezing was er geen RR lid. Hij 

is het enige RR lid in het Paramakaans gebied, omdat het gebied valt binnen het 

groter ressort Tapanahony. De andere RR en Districtsraadsleden (DR) zijn allen 
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uit het Aukaans stamgebied. De BEP heeft de verkiezingen in het ressort 

Tapanahony gewonnen bij de verkiezingen van 2015. De RR leden die in 2010 

gekozen waren in ressort Tapanahony heeft men nooit gezien. De nieuwe 

minister van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft in 

september 2015 een krutu in Langatabiki bijgewoond en heeft hen ook 

uitgenodigd.  

 

Planning:  

- Het dorpsbestuur zou regelmatig moeten vergaderen. Training van het 

dorpsbestuur kan hiertoe bijdragen. 

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

 

 

10. AANWEZIGE ORGANISATIES 

 

In Badatabiki zijn er drie eigen organisaties namelijk het dorpsbestuur, een 

vrouwenorganisatie en een stichting.  

De vrouwen organisatie “Djombo da ie du” bestaat ongeveer 10 jaar en is 

voortgesproten uit de regionale organisatie Anamakandi (die inmiddels niet 

meer bestaat). De organisatie Anamakandi had weer contact met het Bureau 

Forum Ngo’s. De vrouwenorganisatie heeft indertijd een rijstpelmolen en twee 

cassavemachines gekregen. Ook hebben ze meegedaan aan het project om 

klamboes te naaien. De vrouwen hebben samen groente geplant, die ook werd 

verkocht. Indertijd heeft men veel andere dorpen en gebieden bezocht en 

daarvan geleerd. De organisatie heeft een ruimte, waarin spullen van de 

organisatie worden opgeslagen. De laatste jaren is de organisatie niet meer 

actief, omdat veel vrouwen vertrokken zijn naar de Franse kant. De vijf 

oprichters zijn er nog en de POC heeft hen gestimuleerd om weer te beginnen. 

 

Er is een ‘Stichting Badatabiki’, die ingezet kan worden voor ontwikkelings-

werk. De kapitein is de voorzitter. De stichting moet nog verder vorm krijgen.  

 

Er is een Platform van de Paramakaners, waarvan Adam Ceder de voorzitter is. 

Dit is een organisatie, die door de kapiteins is opgezet en die de kapiteins moet 

adviseren. Van elk dorp zijn er vertegenwoordigers. In het dorp Badatabiki is 

Gerardus Agouti de vertegenwoordiger. 

 

De gemeenschap was zeer positief over de POC, die door de granman en 

kapiteins is ingesteld om te onderhandelen met Surgold. De POC heeft volgens 

hen het Paramakaans gebied gereactiveerd. 

 

Er zijn geen relaties met Niet Gouvernementele Organisaties (Ngo’s) in 

Suriname en ook niet in andere landen. 
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11. WAT HEEFT HET DORP ZELF (ASSETS)  

 

Het dorp beheerst zelf ontwikkeling. Badatabiki heeft zelf al een aantal eigen-

dommen en vaardigheden, die van belang zijn voor haar verdere ontwikkeling. 

 

Natuurlijk bezit: 

- Het eiland is klein, maar biedt nog ruimte voor uitbreiding. Daarnaast is 

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

doeleinden. 

- Er is wild en vis in de directe omgeving. 

- Het dorp ligt in een prachtig natuurlandschap. 

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

- 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. 

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

- Iedereen wordt betrokken bij het nemen van beslissingen middels krutu’s. 

 

 

Natuurschoon in de omgeving van het dorp Badatabiki 

 

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. 
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- 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 krutu oso, krey oso, danszaal, logeerwoning en logeertent.  

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

- Er is een dieselgenerator voor elektriciteitsopwekking (moet gerepareerd 

worden). 

 

Oever met natuurlijke aanmeerplaats van het eiland Badatabiki 

 

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 basis-

voeding. 

- Men heeft een bron van geldinkomsten nl. goudwinning, landbouw, 

visvangst, botenbouw en handycraft. 

- Personen in het dorp beschikken over kettingzaag, buitenboord motor, 

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, 

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

- De bevolking heeft weinig onderwijs gehad en het onderwijsniveau is 

laag. 
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- Weinig training ontvangen (bv. dorpsbestuur, landbouw, e.d.). 

- Men praat vooral Paramakaans en weinig Nederlands. 

- De overheid toont nauwelijks belangstelling voor het dorp en investeert 

niet in voorzieningen (geen water, geen elektriciteit, werkgelegenheid, 

onderwijs, televisiestations). 

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

(geen internet). 

- Het dorp is alleen per boot bereikbaar. 

 

 

13. BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN 

 

Een groot voordeel van Badatabiki 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. 

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 

genoemd worden. Elk punt dient 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 Badatabiki 

 

1. Er is tenminste één goede aanmeersteiger nodig.  

2. Er is een waterleidingsysteem nodig en veilig drinkwater. 

3. Er is behoefte aan permanente elektriciteit, wellicht zonne- 

energie. 

4. Er is behoefte aan goede ontvangst van radio- en televisie- 
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stations. 

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

i.v.m. het stijgende water. 

6. Het probleem van de verstoring van het milieu door goudpontons  

dient aangepakt te worden. 

7. Goudwinning regelen middels concessies, zodat anderen niet   

profiteren van de rijkdom.  

8. Goudpontons en skalians moeten aan regels gebonden worden en  

liefst verboden worden. 

9. Trainingen in teelt en verzorging van gewassen. 

10. Marketing landbouwproductie verbeteren. 

11. Betere tools voor het efficiënter maken van boten 

12. Indien belangstelling, kan de handycraft productie bevorderd  

worden. 

13. Eventueel kan een lokale toeristentour worden aangeboden aan  

toeristen die elders logeren, waarbij m.n. het verhaal van Boni  

interessant lijkt. 

14. Nagaan of het systeem met internaten op Langatabiki en Nason  

dan nog haalbaar is m.n. voor secundair onderwijs.  

15. Training voor dorpsbestuur. 

16. Eventueel andere relevante trainingen organiseren of in  

participeren. 

17. Er zijn sport en recreatiefaciliteiten nodig. 

18. Het dorpsbestuur behoort regelmatig te vergaderen. Training van  

het dorpsbestuur kan hiertoe bijdragen. 

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

 

 

 


