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Ontwikkelingsplan Langatabiki 2016-2019 

 

1. INLEIDING 

 

Het stamgebied van de Paramakaners strekt zich traditioneel uit van de Arminavallen 

(dorp Isbastiënne) tot aan de Pulugudu vallen. De woongebieden zijn vanaf het begin 

van de 20e eeuw gelegen in en langs de Marowijne rivier. Langatabiki is één van de 

dorpen van de Paramakaners. Langatabiki is de naam die gegeven is door de Duitsers 

aan het eiland, vanwege de lengte van het eiland. De lokale namen zijn Bofutunengre, 

(rustplaats hebben gevonden) en Otibokondre. 

 

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

Hierin kan men lezen wat het dorp Langatabiki 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 Langatabiki 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 de gegevens en 

gesprekken met het dorps-

bestuur en de lokale gemeen-

schap van Langatabiki.1 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gesprek met vrouwengroep en 

Simone WeeWee van NIKOS 

 

  

                                                           
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 Gemeenschapsontwikkelingsfonds 

(CDF). Het onderzoek en de gesprekken met het dorpsbestuur en de gemeenschap zijn gehouden in de periode 

september 2015 t/m december 2015. 
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2. VISIE EN MISSIE 

 

Visie: Langatabiki is een dorp met goede basisvoorzieningen en een dorpsgemeen-

schap, die gezond leeft en voor haar omgeving zorgt. 

 

Missie: Het dorpsbestuur en gemeenschap van Langatabiki 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 stam der Paramakaners is gevormd tijdens de koloniale periode toen tot slaaf 

gemaakten de plantages ontvluchten. Ze zijn een van de laatste groepen Marrons die 

zich zichtbaar hebben gemaakt. Ze hebben nooit officieel vrede gesloten met de 

overheid van Suriname. 

 

Granman Apinsa van de Antosi-lo heeft het dorp gesticht. In het dorp Langatabiki 

wonen voornamelijk personen van de Antosi-lo. Personen van dezelfde lo die elders 

wonen, komen geregeld terug naar het dorp. Volgens de overlevering hebben de leden 

van de Antosi- lo pas na het oprichten van zeven dorpen in het bos de Asaiti-lo 

ontmoet. Langatabiki is traditioneel het dorp waar de granman woont. 

 

De bewoners van Langatabiki woonden eerst tegenover Nason, daarna op de plaats 

waar Snesikondre nu is. Die omgeving was echter een zwamp (sombo pasi) en men is 

verhuisd naar het eiland. Er blijken geen duidelijk afgebakende wijken (pisies) te zijn 

en men woont door elkaar. 

 

Langatabiki is het grootste dorp van de Paramakaners. Er zijn circa 210 huizen, 

waarvan 45% wordt bewoond door personen die daar vast wonen. Daarnaast wordt 

28% bewoond door personen die er tijdelijk wonen, terwijl 27% van de huizen 

onbewoond is.2 Naar schatting wonen er 250 personen permanent en nog eens 100 

personen tijdelijk. Omdat veel personen elders werken (bv. kostgronden, goudwinning, 

Surgold), en een deel van de kinderen in Frans-Guyana naar school gaan, is het dorp 

echter niet druk bevolkt door de dag. 

                                                           
2 29% van de onbewoonde huizen staat leeg, omdat de bewoner is overleden, 15% omdat de bewoner nu 

elders woont of werkt (m.n. in Frans-Guyana), 6% is in aanbouw, 4% is vervallen (bouwvallig en kan niet 

meer gerepareerd worden), terwijl van 46% de precieze reden niet bekend is.  
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Langatabiki vanuit het westen (links) en oosten (rechts) bekeken. Daarnaast het eiland Pikintabiki 

 

 

4. LIGGING EN INFRASTRUCTUUR 

 

Het dorp Langatabiki ligt op een eiland in de Marowijne rivier boven de Arminavallen 

(de eerste vallen vanuit Albina). Tegenover het eiland is een zijweg van de hoofdweg 

naar Snesikondre en Moengo. Op enkele kilometers van Langatabiki ligt Snesikondre, 

waar diverse winkels zijn en een bestuurscentrum is. Vanuit het dorp Java is het 220 

km tot Snesikondre, van Paramaribo naar Moengo is 100 km, van Moengo naar 

Snesikondre is 93 km, de afstand van Paramaribo naar Snesikondre is dan ca. 190 km. 

Het dichtstbijzijnde dorp vanuit Langatabiki is Badatabiki (ca. een half uur varen naar 

het zuiden). 

 

Het eiland Langatabiki ligt vrij laag en bij hoog water (regentijd) lopen delen onder. 

Het eiland is 8 km lang en ca. 800 meter breed (op het breedste punt). Slechts een 

klein deel van het eiland wordt bewoond. Op ongeveer de helft van het eiland, bij het 

smalste deel, lag het dorp Akaati, dat thans vrijwel verlaten is. De bewoners daarvan 

zijn verhuisd naar de weg. Tegenover het dorp Langatabiki ligt het eiland Pikintabiki. 

Vroeger was dat eiland behoorlijk bewoond, maar tegenwoordig woont er vrijwel 

niemand. 

 

De stichter van het dorp, granman Apensa, had volgens de overlevering de visie dat 

het dorp later een stad moest worden. Vandaar dat er vanaf het begin twee hoofdwegen 

zijn aangelegd. De ene weg loopt vanuit het zuidpunt naar het vliegveld, terwijl de 

andere weg vanuit het zuidpunt naar het oosten langs de oever gaat. 

 

Transport – Omdat het dorp Langatabiki op een eiland ligt is het alleen per boot en 

vliegtuig bereikbaar. Via de weg komt men wel heel dicht bij het eiland, omdat er een 

weg tegenover het eiland is (Langatabiki dok genoemd). Er zijn wel genoeg boten in 

het dorp, zodat de oversteek altijd te doen is, maar er is geen vaste pendeldienst tussen 

het eindpunt van de weg en het eiland. Omdat iedereen tegenwoordig wel een telefoon 
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heeft en de oversteek slechts een paar 

minuten duurt, is er altijd wel een boot te 

regelen. De oever van het eiland is op vele 

plaatsen vrij hoog en er zijn geen goede 

aanmeersteigers. Er zijn wel enkele trappen 

voor de passagiers, maar voor goederen 

ontbreken de faciliteiten. Bij heel laag 

water is het mogelijk om via de 

rivierbedding te lopen van Snesikondre 

naar Langatabiki.    

            

 Steile trap naar de rivier 

 

De reis van Paramaribo naar Langatabiki/Snesikondre over de weg kostte begin 2016 

ongeveer SRD 150,- tot SRD 200,- per persoon. Met vracht is het SRD 200,- (ca. US$ 

60,-) en zonder vracht is het SRD 150,- (ca. US$ 45,-). De reisduur varieert van drie 

tot vier en een half uur. Er is geen overheidsbusdienst, ofschoon daar wel over 

gesproken wordt met het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). 

Er is wel een overheidsboot die twee keer per week langs gaat. De boot van Albina 

naar Langatabiki of Loka Loka kost SRD 100,- (ca. US$ 30,-) per persoon. Er is een 

vliegveld te Langatabiki, maar het wordt weinig gebruikt.  

  

Water – De bevolking van Langatabiki is voor de watervoorziening vooral 

aangewezen op de natuur en op zichzelf. Baden wordt in de rivier gedaan en ook de 

vaatafwas. Sommige personen pompen water met een eenvoudige pomp uit de rivier in 

durotanks. Het rivierwater is vertroebeld door aanhoudende activiteiten van 

goudpontons. De ouderen kunnen geen rivierwater halen, omdat de oever te hoog is en 

het vermoeiend is om via de aanmeertrap water te dragen. Drinkwater wordt 

opgevangen als het regent of uit de kreken gehaald bv. de Sisila kreek aan de Franse 

kant. De Surinaamse kreken zijn vervuild. Wanneer men vuil water heeft wordt de poli 

zuster gevraagd om daar een desinfecterend middel (bactericide) in te doen zodat het 

drinkbaar wordt. In 2006 gebeurde dat voor het laatst, nu niet meer. In de droge tijd 

zijn de wateropslagtanks leeg. Door het ontbreken van veilig drinkwater krijgen de 

bewoners problemen (diarree), wat m.n. voor baby’s en ouderen gevaarlijk is. De 

Medische Zending (MZ) geeft voorlichting hoe het water het best gebruikt kan 

worden, maar dit wordt vaak niet toegepast. 

 

Langatabiki had indertijd een waterleidingsysteem, maar vanaf 1986 is het defect 

geraakt en nooit meer gerepareerd. De oude kapotte leidingen zijn er nog wel, maar 

zijn niet meer bruikbaar. De twee personen die verantwoordelijk waren voor de 

watervoorziening wonen niet meer in het dorp. 
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Op verzoek van het dorp heeft de Rotary Club Paramaribo in 2011 een 

drinkwaterproject ontworpen en gedeeltelijk uitgevoerd. Dit project was bedoeld als 

pilotproject voor veilig drinkwater voor de school en polikliniek. In 2012 is er verder 

aan gewerkt en werd het systeem met vijf 

kranen operationeel gemaakt. Niet lang daarna 

werkte het niet meer. In 2015 werd de draad 

weer opgepakt om het watersysteem opera-

tioneel te maken. Er is eerst met Surgold, 

daarna met NIKOS en uiteindelijk met 

ondersteuning van het dorpsbestuur en de 

POC, gewerkt om het systeem werkbaar te 

maken. Op 21 november 2015 is het systeem 

aan het dorpsbestuur overgedragen. Ook 

daarna is gewerkt om het systeem i.s.m. 

Surgold in bedrijf te houden.3 Het systeem 

levert – wanneer het werkt – wel veilig 

drinkwater, maar is met slechts 5 kranen een 

beperkte oplossing. Er is dus een groter systeem  Water uit de rivier gaat van hier naar de 

nodig om het hele dorp te bereiken.           slow zandfilter 

 

Elektriciteit – Het dorp Langatabiki heeft elektriciteit welke geleverd wordt door een 

dieselgenerator van de overheid. De Dienst Elektriciteit Voorziening (DEV) van het 

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is verantwoordelijk voor de generator en 

dieselvoorziening. De bewoners betalen niet voor elektriciteit. Er is een 

elektriciteitsnet naar de huizen in het dorp, dat niet lang geleden vernieuwd is. 

Wanneer er diesel is draait de generator normaliter 4 tot 6 uur per avond.4 De machine 

van het dorp Langatabiki is een sedert 1998 geplaatste 4-cylinder Perkins machine met 

een maximumcapaciteit van 90 kWh. Ook dient de ruimte waarin de generator staat 

opgeknapt te worden. Dhr. Frederik van Geenen is verantwoordelijk voor de 

elektriciteitsvoorziening, nadat dit vele jaren lang gedaan werd door de huidige 

hoofdkapitein Albert Kamil. In 2013 is het elektriciteitsnet vernieuwd.  

 

 

 
                                                           
3 Rivierwater wordt gepompt in een filtratiesysteem met zand, met chloorzuivering doorgepompt naar een 

watertoren, en via zwaartekracht stroomt het water naar de kranen. De twee pompen worden via zonnepanelen 

(of als alternatief de dieselgenerator van het dorp) aangedreven. De middelen zijn door de Rotary zelf bij 

elkaar gehaald uit Suriname en Nederland. De herstart is betaald vanuit het Initieel Fonds van het 

Gemeenschapsontwikkelingsfonds ten behoeve van de Paramakaanse gemeenschap. Er zijn documenten van 

het watersysteem door de Rotary ter hand gesteld aan NIKOS, waaruit de technische gegevens kunnen worden 

gehaald.  
4 De overheid behoort elke maand diesel te leveren, maar in 2015 werd er 4 maanden niets geleverd. De 

leveranties zijn eind 2015 teruggebracht van 12 vaten per maand naar 10 vaten. Bij overlijdensgevallen en 

bijzondere gelegenheden springt Surgold bij d.w.z. wanneer er geen diesel aanwezig is en het dorpsbestuur het 

verzoek doet.  
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Levering van diesel door de overheid. Diesel komt in grote tanks in een vrachtboot en wordt dan 

gepompt in tonnen die bovenop de oever staan. De boot vaart dan verder naar het volgende dorp 

 

Het nadeel van het huidige systeem van de dieselgenerator via DEV is dat er geen 

permanente elektriciteit is in het dorp, maar alleen in de avonduren. Dit is een 

beperking voor de school, voor productieve activiteiten, de polikliniek, en andere 

activiteiten die vooral in de ochtenduren elektriciteit nodig hebben. Ook is er vaak 

geen elektriciteit wanneer de diesel op is, waardoor de continuïteit in gedrang is. De 

inwoners geven aan dat zij bereid zijn voor stroom te betalen indien zij de hele dag 

elektriciteit zouden krijgen.  

 

De polikliniek van de MZ gebruikt in het binnenland en ook in Langatabiki zonne-

energie voor de ijskast om bepaalde medicijnen en vaccins koel te bewaren. De rest 

van het dorp gebruikte geen zonnepanelen. In oktober 2014 werd echter een project 

getekend om te voorzien in zonne-energie voor een deel van het dorp. De middelen 

zijn ter beschikking gesteld door de Europese Unie (EDF HELP Program) en de 

uitvoering was in handen van de Franse organisatie Association Kwala Faya, die dit 

verder delegeerde aan het Surinaams bedrijf Guguplex.5 Guguplex heeft in 2015 een 

deel van de eerste fase van het project uitgevoerd en zal de rest ook uitvoeren, waarna 

een besluit genomen moet worden over de tweede fase. De eerste fase omvat 

zonnepanelen voor de school (1,8kW), kleuterschool (720W) en onderwijzers-

woningen (720W), plus 20 laptops voor de school en 3 vriezers (voor 

onderwijzerswoningen en school). Dit deel is afgerond, dan wel reeds gekocht. 

Daarnaast het installeren van 15 straatlampen (40W elk, maar bijna 100 m zichtbaar), 

waarvan 7 eind 2015 waren geïnstalleerd. Het Community systeem in de krey oso is 

reeds afgerond. De installatie van zonnepanelen in 51 woningen, waarbij de bewoners 

een eigen bijdrage voor installatiekosten moesten doen van SRD 1300,- is slechts voor 

                                                           
5 De samenwerkingsovereenkomst is verder ondertekend door het Ministerie van NH, Commissariaat 

Paramaka van Regionale Ontwikkeling (RO), het Fonds Ontwikkeling Binnenland en het dorpsbestuur van 

Langatabiki. Het gaat om een project van € 150.000 aan middelen en € 100.000 aan zonnepanelen, die door 

Association Kwala Faya geleverd worden, plus microleningen van € 20.000 van Guguplex. 
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een klein deel afgerond. Dhr. Frederik van Geenen is getraind als installateur, terwijl 

een coördinatiegroep van 4 personen ook getraind is.6 Het project heeft een flinke 

achterstand opgelopen en moest uiterlijk april 2016 opgeleverd worden. 
 

Zonnepanelen geplaatst op het dak van de school geplaatst door Guguplex 

 

Communicatie – Er is een goede mobiele verbinding van zowel Telesur als 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. 

 

Er worden geen televisie beelden van Suriname ontvangen. De communicatie mast 

moet kennelijk voorzien worden van een tussenbeeld ontvanger/zender om beelden te 

kunnen ontvangen. 

 

Er is een plaatselijk radiostation A Ja U De (Ajaude) welke gefinancierd is door de 

ALCOA Foundation (US$ 53.000). Voorheen was het door de UNESCO al eens 

opgezet. Radio Apintie heeft geholpen met de technische aspecten. Dhr. Adam Ceder 

verzorgt de uitzendingen. Vroeger was er een groep van vijf medewerkers, maar de 

anderen hebben zich teruggetrokken. Het 

station koppelt met de uitzending van 

radio Apintie. Vroeger werd ook gekop-

peld met radio Koyeba. Boodschappen 

betreffende het gebied worden wel door 

het lokale radiostation bekend gemaakt, 

maar er zijn nauwelijks eigen uitzending-

en. Soms kan men radiostations van 

Frans-Guyana opvangen, maar van 

slechte geluidskwaliteit.  

 
 Dhr. Adam Ceder achter de knoppen in de studio 

 

De radio is een goed ontwikkelingsinstrument en dient beter ingezet te worden 

bijvoorbeeld voor voorlichting (o.m. agrarisch, gezondheid, milieu), bewustwording, 
                                                           
6 Alle relevante documenten (Memorandum of Understanding, Overeenkomst tussen Association Kwala Faya 

en Guguplex, eerste rapportage Guguplex) zijn bij NIKOS aanwezig. 
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nieuws, lokale informatie, wetenswaardigheden, bevorderen ondernemerschap, etc. Er 

is ook potentie voor inkomen middels advertenties van Surgold en de overheid. 

 

Planning:  

- Er zijn een aantal aanmeersteigers voor goederen en personen nodig. 

- Een goedkopere busdienst van de overheid naar Paramaribo is wenselijk. 

- Langatabiki heeft een groter waterleidingsysteem nodig dat niet alleen veilig 

drinkwater levert, maar ook de huizen bereikt.  

- Het huidige watersysteem dient goed te werken (o.m. extra zonnepanelen voor 

stroom pompen) en onderhouden te worden (onderhoudsteam en afspraken). 

- Er is een grotere dieselgenerator nodig voor de elektriciteitsvoorziening van het 

dorp (maar opnieuw evalueren na afloop van het zonne-energie project). 

- De behuizing van de huidige generator moet gerenoveerd worden. 

- Het zonnepanelenproject van EDF moet afgerond worden. 

- Er is behoefte aan ontvangst van televisie. 

- Het lokale radiostation dient beter ingezet te worden en heeft regionale 

uitstraling. 

 

 

5. NATUUR EN WONEN 

 

De natuur rondom het dorp Langatabiki is mooi. Vanuit het vliegveld heeft men een 

prachtig zicht op de heuvels van Frans-Guyana. Aan de Surinaamse oever en op het 

eiland is het land vrij vlak, terwijl het aangrenzend landschap van Frans-Guyana vrij 

heuvelachtig en hoger gelegen is. De rivier daalt en stijgt, afhankelijk van de regens. 

Bij hoog water kan een deel van Langatabiki onder lopen.  
 

 
Vliegveld Langatabiki 
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De rivier is druk bevaren, maar de loop er van is veranderd door de goudpontons en 

skalians. Daardoor moeten de boten steeds meer omwegen maken. De hopen grind in 

de rivier hebben het uitzicht minder leuk gemaakt en vormen een gevaar voor de 

buitenboordmotoren. 

 

De kostgronden zijn zowel op het eiland, als op het Surinaamse vaste land gelegen, 

maar ook langs de Frans-Guyanese oever. De Surinaamse oever is vruchtbaarder, 

terwijl de grond aan de Franse kant wegspoelt door water vanuit de bergen. De hogere 

grond aan Frans-Guyanese zijde maakt dit wel interessanter voor het aanleggen van 

kostgronden. Aan de Surinaamse oever is het land een stuk lager en heb je sneller 

wateroverlast. Ook bedreigen de uitgestrekte goudvelden van de kleinmijnbouw en de 

dichtgeslibde kreken de kostgronden. Er is echter nog genoeg grond voor landbouw, 

dus daarover zijn er geen problemen. Wel zijn er goud- en houtconcessies aan derden 

uitgegeven op het Surinaamse vaste land, wat problemen kan opleveren. Er is ook 

sprake dat houtconcessies in het gebied aan Chinezen zijn uitgegeven, via iemand 

buiten de stam die de concessies had aangevraagd. Bij droogte kunnen ze moeilijk 

planten, vooral geen groente, want er zijn praktisch geen irrigatiemogelijkheden. Ze 

hebben ook last van draagmieren, maar die kunnen wel bestreden worden. Ook in de 

buurt van het vliegveld zijn er draagmieren (kumaku).  

 

De biodiversiteit is volgens bewoners wel achteruit gegaan. Opgemerkt werd, dat de 

diersoorten op het land niet zijn veranderd, maar de dieren zijn verder het bos 

ingetrokken en, vergeleken met vroeger, zijn er ook minder jagers actief. De 

vogelsoorten zijn hetzelfde gebleven. Er zijn vergeleken met vroeger ook minder 

vogeljagers. De flora is volgens de bewoners ook achteruit gegaan. In de Marowijne 

rivier, nabij het dorp, komen nieuwe vissoorten voor t.w. Sjamie goethe, Trapoen, 

Gran kaweri, Bilo koko, Sardenki, en Sara sara. Er zijn ook vissoorten aan het 

verdwijnen zoals Abongoni en Lampia in de kreken. Vermoed wordt dat de 

verandering in het visbestand komt door de vervuiling/vertroebeling van het water als 

gevolg van de goudwinnings-activiteiten in de rivier. In de kreken bij Langatabiki aan 

de Surinaamse kant is het water troebel door de kleine mijnbouwactiviteiten langs 

deze kreken en zijkreken. De rivier visserij is achteruit gegaan door de skalian 

operaties, die de visgaten vernietigen en dichtgooien. Veel mensen zijn toch niet bang 

om vis te eten die kwik kan bevatten en er is geen voorlichting hierover van 

Surinaamse kant. In Frans-Guyana wordt wel voorlichting gegeven. Er is nog wel wild 

aanwezig. Jacht en vissen zijn echter meer hobbies geworden en leveren geen 

werkgelegenheid op. Er zijn opmerkingen gemaakt dat de vissen tegenwoordig minder 

lang goed blijven dan voorheen, maar dit moet nader onderzocht worden.  

 

Landbouw, bosbouw, goudwinning en overige mijnbouw tasten de natuurlijke 

omgeving aan m.n. de bossen verdwijnen. De algemene opinie is dat goudwinning de 

grootste boosdoener is door de vervuiling van het water. Aan de andere kant levert de 

goudwinning inkomsten op voor vele Paramakaners, wat ook belangrijk is. 
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Het wonen in het dorp gebeurt via de familie (bere), die je een stuk grond aanwijst. De 

traditionele rechten op grond lopen via de kapitein als er geschillen zijn. De 

traditionele landbouw wordt door de vrouwen uitgeoefend, nadat de mannen het bos 

hebben open gekapt. Ook grond voor het uitoefenen van de traditionele landbouw 

(kostgrond) wordt via de familie verkregen. Er is geen titel op het bos 

(gemeenschapsbos), maar wel een houtkapvergunning (HKV); volgens de meest 

recente kaart van SBB staat deze vergunning op naam van “C.Z Forster t.b.v. 

Langatabiki”. 

 

Wie door Langatabiki loopt merkt op dat het dorp toch wel vervuild is door haar 

bewoners, want er zijn vele vuilhopen. Enkele mensen verbranden het gedeelte dat ze 

kunnen verbranden. Weer anderen stapelen hun vuil ergens op. Een deel van de 

mensen dumpt hun vuil gewoon in de rivier of ergens in het dorp, wat schadelijk voor 

de gezondheid is bv. meer kans op ziekten en ratten. De meeste inwoners zien de 

aanpak van het vuil, als een taak van de overheid, die met voorlichting en begeleiden 

van de gemeenschap moet komen. Het dorp Langatabiki moet niet op de overheid 

wachten, maar heeft een oplossing nodig voor 

het verwijderen van huis en grof vuil. Dit in 

het belang van de gezondheid, maar ook ter 

bevordering van toerisme. De gemeenschap 

zal zich hierover moeten buigen. De 

overwoekerde en verlaten huizen moeten 

opgeruimd worden en de erven schoon 

gemaakt worden. Iedereen moet getraind 

worden in vuilverwerking. Voor de overheid 

is het belangrijk om het geheel te verwerken 

en zo een bijdrage leveren aan de verwerking.
           Vervallen woningen en grof vuil  

         moeten worden aangepakt 

 

Er zijn ongeveer 15 buitentoiletten (Wc’s) in het dorp. In moderne woningen zijn er 

thans wel ingebouwde toiletten, maar dat aantal is beperkt.  

 

De ernstigste natuurramp waarmee de meeste mensen zitten is een overstroming 

gepaard met wateroverlast. Dit komt regelmatig voor en ze hebben er nog geen 

oplossing voor. Bepaalde mensen zien de verhuizing naar hoger gelegen gebieden of 

bouw van huizen op palen wel als een oplossing. Voor de afvoer van water uit het dorp 

is er een sloot gegraven midden in het dorp (zie kaart); deze sloot dateert al van heel 

vroeger. Volgens de overlevering ging het om een kanaal dat begaanbaar was voor 

boten en door de inheemsen die daar woonden is gegraven. Er is behoefte aan 

renovatie van de brug over de sloot. Ook is voorgesteld om de wegen te verharden, 

zodat die in de regentijd makkelijker begaanbaar zijn. 
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Uitzicht vanaf de guesthouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning:  

- In verband met de volksgezondheid, bevordering van de visstand en veiligheid 

van de vaarroute moeten de goudpontons en skalians in de rivier worden 

aangepakt.  

- Er moet onderzoek gedaan worden en voorlichting gegeven worden over welke 

vissen men veilig kan eten en welke niet. 

- Het dorp moet beschikken over eigen gemeenschapsbos en men moet geen 

concessies aan derden geven. 

- Het irrigatieprobleem van de kostgronden moet bekeken worden en eventuele 

oplossingen gezocht worden. 

- Het probleem van de vuilhopen, vervallen woningen en grof vuil moet in het 

belang van de volksgezondheid worden aangepakt bv. via concrete acties en 

voorlichting. Er kan werkgelegenheid worden gecreëerd door de werklozen in te 

zetten om het dorp schoon te houden.  

- Het tekort aan toiletten dient aangepakt te worden.  

- De wateroverlast bij overstromingen moet tegengegaan worden m.b.v. des-

kundigen. 

- De brug over de sloot moet gerenoveerd worden. 

- De wegen moeten verhard worden.  

 

 

6. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 

 

De bewoners van Langatabiki hebben lange tijd geleefd van hun kostgronden. In 

recente tijden is de goudwinning belangrijker geworden als inkomstenbron. Het 

voorkomen van goud was reeds lang bekend en is niet ontdekt door Surgold. De 

ouderen gingen goud winnen voor eigen behoefte wanneer men goederen moest 
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aanschaffen. De goudwinning van recente tijden is meer commercieel en heeft zich 

enorm uitgebreid.  

 

De landbouw is voor de grootste groep inwoners nog steeds het belangrijkste middel 

van bestaan. Daarnaast zijn er redelijk wat personen in dienst van de overheid of semi-

overheid (leerkracht).  

 

Goud is een belangrijk middel van bestaan m.n. de kleinschalige mijnbouw. Ook 

werken er mensen van Langatabiki bij Surgold. Daarnaast zijn er een aantal 

particulieren (boothouders, winkels, e.d.), terwijl de leden van het dorpsbestuur 

(kapiteins en basja’s) een vergoeding van de overheid krijgen voor hun 

werkzaamheden.  

 

Goudwinning – Niet meer dan 10% van de inwoners werkt in de kleinschalige 

mijnbouw. Er opereren een drietal kleine goudpontons van lokale eigenaren bij het 

dorp Langatabiki. Op het vaste land zijn er zowel Paramakaners als Brazilianen die 

aan goudwinning doen. De Paramakaners krijgen 10% van de winst van de 

Brazilianen. Door de komst van Surgold moeten de porknokkers uit het concessie 

gebied. De lokale goudzoekers die in dure machines hebben geïnvesteerd zitten met 

schulden. Er is wel een 

concessiegebied voor 

kleinschalige mijnbouw, 

maar dat ligt verder weg 

en heeft volgens de por-

knokkers minder goud. 

Het dorp vindt de goud-

winning wel belangrijk 

voor de eigen mensen en 

er zal een oplossing ge-

vonden moeten worden. 

Dit is echter een pro-

bleem van Langatabiki. 
    Goudponton in bedrijf voor het eiland Langatabiki 

 

Landbouw – Op de kostgronden plant men cassave, rijst, bananen, tayer soorten 

(pomtayer, dassin en Chinese tayer) en thans ook groenten. Vroeger kocht iemand de 

producten op, maar dat gebeurt niet meer. Men verkoopt nu zelf aan de Franse kant. 

De traditionele landbouw op de kostgronden is al jaren over het algemeen afgenomen. 

In 2015 is er wel een kentering gekomen. Een groot aantal dorpelingen heeft wederom 

kostgronden aangelegd, kennelijk omdat het economisch slechter gaat. Meer vrouwen 

doen aan landbouw. De mannen kappen het bos open voor de vrouwen om te planten, 

verzorgen en oogsten. De gebruikte gereedschappen zijn: houwer, tjap, hark, 

kettingzaag, bijl en vijl. Er is een cassavemolen, maar die is kapot. Ook is er een 



Ontwikkelingsplan Langatabiki 2016-2019  Pagina 16 
 

rijstpelmolen, maar er wordt geen rijst meer geplant; er worden zakken rijst in 

Paramaribo gekocht. 

 

Uit cassave wordt kwak gemaakt dat lang houdbaar is. Kwak wordt aan elkaar 

verkocht als men geld heeft, zo niet moet de ene de andere helpen met het oogsten en 

verwerken van de cassave tot 

kwak en krijgt de helper als 

beloning een beetje kwak. Een 

der kwakproducenten is mw. 

Palestina. Zij verkoopt ook 

vanuit haar huis en produceert 

vaker op bestelling Degenen die 

niet zelf planten kopen veel 

blikjeswaren en groenten uit 

Paramaribo. Als er kostgronden 

opengekapt moeten worden, 

huurt men tegenwoordig iemand 

in om de grote bomen om te 

hakken. 
       Kwakwerkplaats in Langatabiki 

  

Bosproducten – Bosvruchten die de bewoners van het dorp Langatabiki normaal 

verzamelen zijn: podosiri, patawa (een kumbu soort), maripa, markoesa, enz. Ze zijn 

voor zowel eigen gebruik als voor de verkoop. Sommigen maken nog maripa-olie, die 

goed smaakt bij het eten. Ook de medicinale planten, zoals de verschillende kruiden 

als bita, gedroogde bospapaja bladeren, korsoe wiwiri, redi katoen, etc., zijn voor 

zowel eigen gebruik als voor de verkoop. Kwasibita is luangubita. Luangubita wordt 

meer verkocht. 

 

Houtverwerking – Er zijn dorpelingen van Langatabiki, die als ondernemer aan 

houtwinning en houtverwerking doen. Ze werken langs de weg van Snesikondre naar 

Patamaka. Ze hebben hun kamp dicht bij hun werkplaats opgezet en blijven in het veld 

overnachten. Het gaat om de heren George van Dun en Max Asalobi, die 

houtproducten aan Surgold leveren. Ze werken met een aantal arbeiders. Bijscholing, 

training en aanschaf van een Lucas mobiele zaagmachine zou kunnen meehelpen dit 

beter te ontwikkelen.  

 

Jacht en visserij – Jacht en visserij zijn niet meer zo belangrijk. Als iemand op jacht 

gaat, wordt meestal meegenomen: een rugtas, flashlight, houwer en geweer. Als je 

gebruik maakt van jouw eigen boot, wordt de benzine terugbetaald door het wild te 

verkopen en van het weinige dat overblijft probeer je te overleven.  
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Pluimvee – Enkelen zoals mw. Nita, zijn een poosje geleden begonnen met 

legkippenteelt. De eerste groep legkippen uit een partij van honderdvijftig zijn pas 

begonnen met eieren leggen. Nu heeft ze al de eerste twintig rekken eieren verkocht. 

De andere persoon, die aan legkippenteelt doet, is dhr. Eric. Voorlichting, training en 

begeleiding kan deze ontwikkeling bevorderen. 

 

Traditionele kleding – Het zijn de vrouwen, die zich meer bezig houden met het 

vervaardigen van de traditionele kleding en klederdracht voor eigen gebruik en ook 

voor verkoop. De Marron mannen dragen normaal geen traditionele Marron kleding 

meer, alleen tijdens feestdagen. Bij Snesikondre is er een zekere mw. Tiiti, die pangi’s 

en andere traditionele Marron kledingstukken verkoopt. De overige dames zitten 

momenteel in Paramaribo. Er zijn naaimachines bij de dames thuis, maar geen speciale 

werkruimte. 

 

Handycraft – Handycraft is achteruit gegaan in het dorp Langatabiki. Enkele oudere 

vrouwen doen af en toe nog aan kalebasbewerking. De jongere vrouwen in dit dorp 

doen dit niet meer. Mw. Lodrika is één van de vrouwen die aandacht schenkt aan het 

bewerken van kalebas met ondersteuning van enkele oudere vrouwen. Een man die bij 

Luchtvaart terreinen dienst werkte, deed ook aan handycraft, maar hij is nu elders 

gestationeerd. 
     

Handel – In het dorp Langatabiki zijn er vier kleine winkels die eerste levensbehoeften 

(levensmiddelen) verkopen. Er zijn ook een aantal grote Chinese winkels bij 

Snesikondre die goedkoper zijn. Er is geen locatie als een markt in het dorp 

Langatabiki waar de gemeenschap hun waren aan de man kan brengen. Ieder bakt zo 

nu en dan zijn eigen brood of er wordt brood in de winkels gekocht en als dat op is, 

wordt cassavebrood of kwak gegeten. Er is geen bakkerij en/of werkplaats voor het 

bereiden van broden. 

 

Transport – Er zijn weinig personen in het dorp die zich uitsluitend bezig houden met 

het transport van personen en goederen. Enkele hebben wel grote boten, die dienen als 

vrachtboot. Er is een landsboot (lanti boto), die twee keer per week vaart. De kapiteins 

mogen gratis meevaren.  

 

Toerisme – Het toeristenbezoek is vrijwel nihil. Er is wel een guesthouse met als 

beheerder dhr. Adam Ceder, waar ook radio Ajaude is ondergebracht. De overheid 

heeft ook twee logeerwoningen. Er zijn boten om de mensen te vervoeren om allerlei 

plekken te bezoeken, en er zijn verschillende wandelpaden door het dorp.  
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 De guesthouse annex radiostation langs de Marowijne rivier van het dorp Langatabiki 

 

Werkgelegenheid – Het Ministerie van RO heeft, onder leiding van de 

Bestuursopzichter, dhr. Armand Amekan en mw. Maureen Kamil, enkele ambtenaren 

in het dorp belast met onderhoudswerkzaamheden van het dorp. Verder werken in het 

dorp Langatabiki: de leerkrachten, de medische poli assistenten, de lichtmotor 

operator, de dominee en de medewerkers van de luchtvaartdienst. Enkele medewerkers 

van RO gaan ook regelmatig vanuit het dorp naar Snesikondre voor hun werk. Een 

aantal dorpelingen werken bij Surgold, en gaan regelmatig vanuit het dorp naar de 

mijn om te werken.  

 

Planning:  

- De kleinschalige mijnbouw heeft nog een toekomst en moet behouden blijven, 

maar dit moet men in groter verband oplossen. 

- De landbouw heeft potentie m.n. afzet aan Surgold. Introductie van kleine 

mechanische tuinbouwwerktuigen en betere teelttechnieken zou de landbouw-

productie kunnen bevorderen. 

- Kwakproductie zou verbeterd kunnen worden, omdat het een goed houdbaar 

product is. 

- Nagaan of de medicinale planten meer inkomsten kunnen opleveren. 

- Bosbouw kan bevorderd worden middels bijscholing, training en aanschaf van 

een Lucas mobiele zaagmachine en de nodige training om het te bedienen.  

- De mogelijkheid van een lokale markt in Langatabiki (of een marktdag) nagaan. 

- Toerisme zou misschien bevorderd kunnen worden. 

 

 

7. ONDERWIJS EN TRAININGEN 

 

Er is een Gewoon Lager Onderwijs (GLO) school van de EBG, de Granman C. Forster 

school. Er zijn twee en vijftig leerlingen, waaronder elf kleuters (schooljaar 2015-
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2016). Het aantal leerlingen per klas varieert van vier tot negen.7 Vorig jaar was er 

geen kleuterjuf en Mw. Lantveld is al drie jaren schoolhoofd. Er zijn zes leerkrachten, 

waarvan twee een boslandakte hebben en één een districtskwekeling is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Links: Leerlingen van de Forster school. Het aantal leerlingen is behoorlijk afgenomen in 

vergelijking met de periode toen er nog een internaat was. Het leslokaal is in goede staat en  

er zijn leermiddelen. Rechts: leerlingen op weg naar Apatou. 

 

Er gaan ook veel kinderen naar de Franse kant op school (Apatou). De meeste oudere 

kinderen zitten op school in Apatou. Kinderen gaan naar de Franse school, omdat 

ouders kinderbijslag krijgen in Frans-Guyana, maar ook omdat er geen 

vervolgonderwijs in Langatabiki is. Er vertrekken elke schooldag twee boten met 

kinderen; één boot vervoert de kleintjes en de andere boot vervoert de ouderen. Het is 

ongeveer 45 min varen van Lagatabiki naar Apatou. Bij Apatou is er een bus die de 

oudere kinderen vervoert naar de school in St. Laurent (ong. 1uur). In de middag 

worden ze weer afgezet en teruggevaren van Apatou naar Langatabiki. Het gaat om ca. 

40 leerlingen. 

 

De school is in goede staat. Surgold heeft twee lokalen voor kleuteronderwijs bijge-

bouwd. Er is een tekort aan woningen voor de leerkrachten en bepaalde woningen zijn 

aan reparatie of vervanging toe. Er is behoefte aan een grasmaaimachine om het 

schoolterrein te onderhouden. 

 

Degenen, die van buiten het dorp zijn komen werken, hebben meestal een hogere 

opleiding genoten dan de doorsnee bewoners van het dorp Langatabiki zelf. Het 

gebrek aan voortgezet onderwijs is ook een van de redenen waarom men naar 

Paramaribo verhuist. De meeste oudere mensen kunnen niet lezen of schrijven. De 

meest gesproken taal in de huishouding en in het dorp is de Paramakaanse taal, maar 

velen spreken ook Nederlands en Frans. Er zijn meer kinderen dan volwassenen in het 

dorp Langatabiki. 

 

                                                           
7 Er waren 11 kleuters, 5 leerlingen in de 1e klas, 6 in de 2e klas, 9 in de 3e klas, 0 in de 4e klas, 5 in de 5e klas 

en 4 in de 6e klas.  
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Er is een groot internaat in het dorp, waar vroeger leerlingen vanuit de hele regio 

kwamen, vanaf Mopikondre tot Loka Loka. In zijn glorietijd waren er wel 200 

leerlingen in het internaat. Het 

internaat staat ondertussen al 

jaren leeg, omdat er meer scholen 

in verschillende dorpen bijge-

bouwd zijn en de kinderen dus 

niet meer ver hoeven te reizen. 

Ook zijn er snellere boten, zodat 

kinderen sneller vervoerd kunnen 

worden. Het is jammer dat het 

internaat leeg staat, want het is 

een groot gebouw. Misschien dat 

het voor vervolgonderwijs gebruikt    Het oud internaat dat nu leeg staat 

kan worden.   

        

Planning: 

- Nagegaan moet worden wat gedaan moet worden om zoveel mogelijk leerlingen 

aan te trekken voor de school bv. kwaliteit verbeteren door aantrekken beter 

gekwalificeerde leerkrachten.  

- De mogelijkheid tot het opzetten van vervolgonderwijs (VOJ school) moet 

bekeken worden. 

- Onderhoud van de school, leerkrachtenwoningen en omgeving verdient 

aandacht. 

- Nagaan wat met het oud internaat gedaan kan worden bv. voor 

vervolgonderwijs of misschien voor tijdelijke opvang van kinderen wiens 

ouders bij Surgold werken. 

 

 

8. ZORG EN SOCIALE 

ACTIVITEITEN 

 

Gezondheidszorg – Medische zorg is 

aanwezig middels de dienstverlening 

van de Medische Zending (MZ). Er 

is een gezondheidscentrum (poli-

kliniek) dat dagelijks open is. Er is 

geen arts, maar die komt regelmatig 

langs vanuit het boven Marowijne 

gebied. De poli-zuster is mw. Rinia 

Deel, die graag iedereen                         Gezondheidscentrum Medische Zending 
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helpt, ook in het weekend. De meeste mensen vinden de medicijnenvoorraad niet 

voldoende. MZ zou meer betrokken kunnen zijn bij de problemen van algemene ge-

zondheid en voorlichting.  

 

Men gebruikt naast westerse medicijnen ook wel huismiddelen (oso dresi). Dhr. Tony 

is een traditionele genezer. De meeste mensen gaan naar hem voor ziekten van 

geestelijke aard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘Welkom Ainge, Ainge de Loangoe foe bifo, Jepi e bigien nanga 

dringie foe dif joe, No pai monie, bika den dringie na foe den jeje hori 

baka gie joe, wan oema moe tjari hen man kon fosi wi teki wroko. 

Welkom Ainge, mi firie.’ 

Vrij vertaald: Welkom Ainge, Ainge de Loangoe van voorheen, hulp 

begint met drank van jou, betaal geen geld, want de drank is voor jouw 

geest om je te ondersteunen, een vrouw moet haar man brengen 

voordat we het werk kunnen aannemen. Aankondiging op het huis van 

de medicijnman in het dorp. 

 

Er zijn twee krey oso’s in het dorp waar men bijeenkomt voor de begrafenis. De 

overledenen worden op de lokale begraafplaats begraven. Er zijn vier granmans 

begraven in Langatabiki t.w. granman Apinsa, granman Aboenawroko, granman 

Forster en granman Levi. 

 

Ouderen en gehandicapten – De ouderen en gehandicapten kunnen zich niet vrij in het 

dorp bewegen, omdat de wegen slecht zijn. Er is behoefte aan het verbeteren van de 

wegen. Er zijn vele ouderen in het dorp, waarvan ongeveer vijftien personen boven de 

75 jaar zijn. Er zijn slechts een paar personen met een beperking en die worden door 

familieleden geholpen. Er zijn tenminste twee rollators/looprekken, drie rolstoelen en 

drie paar krukken nodig om deze personen te helpen. 

 

Religie – Het dorp Langatabiki is een traditioneel Evangelische Broeder Gemeente 

(EBG) dorp en er is een kerk. De dominee leest in het dorp op elk oudjaar voor, 

hoeveel leden erbij zijn gekomen en hoeveel zijn overleden. Bij de laatste telling 

waren er 987 dorpsleden EBG-ers.8 Er wonen ook wel Rooms Katholieken (RK) in het 

dorp, maar er is geen RK voorganger. Er gaan ook mensen naar de Volle Evangelie 
                                                           
8 Niet iedereen woont meer in Langatabiki, maar men is wel daar geregistreerd. 
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kerk in de buurt van Snesikondre (Bethel). Er is 

behoefte aan een omrastering bij de EBG kerk, 

omdat er nu daar wordt gerookt, krachttermen 

worden gebruikt, en rommel wordt achter 

gelaten. Er zijn ook personen die naast de kerk de 

stamgodsdienst aanhangen, maar dat wordt 

vooral zichtbaar tijdens bepaalde rituelen. 

 

Traditionele cultuur – Vroeger werden rond 

nieuwe maan verhalen verteld, maar nu gebeurt 

dat alleen nog op verzoek. Er vindt geen 

systemat-ische overdracht van de eigen 

geschiedenis, ken-nis en cultuur plaats. Onder de 

jongeren is deze kennis dan ook veel minder 

aanwezig. Misschien zou dit gestimuleerd 

kunnen worden via school of radio. Rond Oud- 

           EBG kerk te Langatabiki           en Nieuwjaar komen vele dorpsbewoners terug. 

               Eind 2015 is een eerste Paramaka festival ge- 

houden op initiatief van dhr. Adam Ceder. Het was een konferjarie die zeer geslaagd 

was en herhaald zal worden. 

 

Sport en recreatie – Vroeger werden sportactiviteiten door de school georganiseerd. 

Vanaf het moment dat er geen meesters meer op de school zijn (er zijn nu alleen 

dames), is het gedeelte van sport en andere recreatiemogelijkheden gestopt. De school 

zou deze activiteiten weer kunnen oppakken. Er is behoefte aan sportartikelen zoals 

voor voetbal zijn nodig: voetbalsokken, -schoenen en –ballen. Voor de dames die aan 

slagbal willen doen zijn nodig: slagballen en andere spullen. De scholen kunnen met 

het organiseren van sportactiviteiten belast worden. Voetbal is de belangrijkste sport 

van Langatabiki. Er is een voetbalveld, maar dat moet gerenoveerd. Ook wil men 

tribunes rond het veld plaatsen.9 Er zijn in het verleden initiatieven geweest om via 

voetbaltoernooien (knock outs) de gemeenschappen in de Marowijne rivier dichter bij 

elkaar te brengen en die potentie is er nog. Vroeger was er een voetbalclub Eiland 

boys, maar die bestaat niet meer. Er wordt nog voetbal gespeeld, maar niet 

georganiseerd. Er is geen voetbalclub of andere sport club. Af en toe wordt er nog 

slagbal gespeeld. 

 

Er is een recreatiezaal/gemeenschapshuis, waar soms grote vergaderingen en feesten 

worden gehouden.  

 

 

 
                                                           
9 De District Commissaris (DC) was bezig om bij het voetbalveld tribunes te plaatsen, maar al het materiaal is 

verdwenen. 
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Planning:  

- Gesprek met de Medische Zending over de medicijnenvoorraad, grotere 

betrokkenheid bij algemene hygiëne en gezondheidsvoorlichting (bv. over water 

en kwik via radio). 

- Meer aandacht voor ouderen en mensen met een beperking. Er zijn tenminste 

twee rollators/looprekken, drie rolstoelen en drie paar krukken nodig om deze 

personen te helpen. 

- Er is behoefte aan een omrastering bij de EBG kerk. 

- Renovatie van het voetbalveld en bouw van tribunes. 

- De schoolsport dient weer gestimuleerd te worden. 

- Kennisoverdracht van Pamaka cultuur bevorderen via school en radio. 

Voetbalveld (links) en recreatiezaal (rechts) Langatabiki 

 

 

9. BESTUUR EN SAMENWERKING  

 

Traditioneel bestuur – Er is één hoofdkapitein (fiskari), dhr. Albert Kamil, en tien 

kapiteins (zes van het mannelijk en vier van het vrouwelijk geslacht) t.w. dhr. Paulus 

(Adam) Ezechiel, dhr. Bando van Geenen, dhr. Johannes Amauntan, dhr. Asaf 

Hofwijk, dhr. Jan Roman, dhr. Franklin Javinde, mw. Martha Forster, mw. Suzan 

Forster, mw. Antoinette Kamil en mw. Baake van Gennip. Hiernaast zijn er normaliter 

vier basja’s per kapitein, maar niet iedere kapitein heeft ze. Basja’s zijn loyaal aan 

eigen kapitein en niet aan andere kapiteins.  

 

Het dorpsbestuur is in vergelijking met vroeger minder sterk. Hier zijn verschillende 

redenen voor. Er is minder respect bij de jongeren, omdat die vinden dat geld veel 

bepaalt. Ook zijn veel mensen, waaronder gezagsdragers, weggetrokken naar 

Paramaribo, St. Laurent, Apatou, of Cayenne op zoek naar inkomen (alla suma e suku 

wan libi). De huidige granman is ziek en woont om die reden reeds lange tijd in de 

stad. Daardoor kan hij zijn gezag niet echt aanwenden in het bestuur van de stam en 

van Langatabiki. Het dorpsbestuur heeft geen training gehad, maar zou dit wel willen. 

De gemeenschap van het dorp Langatabiki is redelijk tevreden over de rechtsspraak, 
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die via krutu’s geschiedt. Bij gewelddelicten en grote zaken wordt de politie 

ingeschakeld, maar kleine zaken worden door het dorpsbestuur afgehandeld.      

 

Er is een platform van de Paramakaners met als voorzitter dhr. Adam Ceder. Zij 

moeten de kapiteins adviseren en kunnen zaken doorgeven aan POC. Elk dorp heeft 

twee vertegenwoordigers. Vergaderingen worden in het gemeenschapscentrum van het 

dorp Langatabiki gehouden. Het vervoer naar Langatabiki wordt door Surgold 

geregeld.  

 

Overheidsbestuur – Er zijn twee Bestuur Opzichters in het dorp Langatabiki t.w. mw. 

Maureen Kamil en dhr. Armand Amekan. Dhr. Asaiti Pasensi helpt de granman in de 

stad. Het contact tussen het dorpsbestuur en de centrale overheid is redelijk goed. De 

DC bezoekt het dorp wel heel weinig. Het contact met RO is goed. Men komt af en toe 

naar het gebied. Wel is aangegeven dat de DC met individuele kapiteins werkt en niet 

met het dorpsbestuur; wat problemen kan veroorzaken. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fiskari Albert Kamil     Kapitein Bando Van Geenen met Rene Amautan (POC) 

 

Externe relaties – Regelmatig bezoeken allerlei organisaties en personen het dorp. Met 

Surgold is er goed contact en men bezoekt het dorp af en toe. Er werken ook een 

aantal personen van Langatabiki bij Surgold. Er is contact met de Paramakaners in 

Paramaribo en Frans-Guyana. De relaties met dorpen in de omgeving is er wel. Indien 

mensen van andere dorpen zijn overleden, gaat het dorp Langatabiki hen ondersteunen 

en omgekeerd ook. Zo af en toe wordt een gezamenlijke boot gehuurd om kwak en 

cassavebrood te verkopen. Het contact met de lo’s in de omgeving is goed en de 

kapiteins van verschillende dorpen komen regelmatig bij elkaar.  

 

Planning:  

- Training voor het dorpsbestuur, gericht op het besturen. 

- De DC behoort het dorp vaker te bezoeken. 
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10. AANWEZIGE ORGANISATIES 

 

Er zijn drie vrouwenorganisaties t.w. A sa jepie deng (mw. Lisina Asalobi), A sa du 

(mw. Sylvia Sua) en Opo seki (mw. Eva Asoida). De drie vrouwen organisaties 

bestaan nog, maar doen vooral aan landbouw. De organisaties hadden toezegging dat 

ze een kubota landbouwmachine zouden krijgen, maar volgens mw. Asalobi hebben ze 

die nog niet gehad. Ze zijn bezig geld bij elkaar te verzamelen om twee gebouwen op 

te zetten, één moet dienen als lijkenhuis en de andere als opslagplaats voor de spullen 

van hun verenigingen. Alsook een machine om grond te ploegen zodat met name de 

jongeren pinda kunnen planten. Deze drie organisaties moeten bij elkaar komen om te 

praten en vervolgens een gezamenlijk standpunt innemen met betrekking tot de 

ontwikkeling van het dorp. Ook moeten ze met het dorpsbestuur overleggen. 

 

Met de Pater Ahlbrink Stichting (PAS) is er goed contact, vooral voor agrarische 

begeleiding. Mw. Genia Pansa is de contactpersoon, zij komt nog naar het dorp en 

kent Langatabiki, omdat haar moeder afkomstig is van het dorp. Verder is er contact 

met de Coöperatie Uma fu Sranan. Ook is er samenwerking met mw. Aboi van de 

vrouwenvereniging A sa jepie deng in agrarische begeleiding en productie, verwerking 

en afzet, waarbij met de PAS wordt samengewerkt. 

 

In het verleden was er een voetbalclub, de Eiland boys, maar die is nu niet meer actief.  

 

Eerder zijn al genoemd de organisaties zoals de EBG, de school en de Medische 

Zending. Verder zijn er overheidsorganisaties zoals de elektriciteitsvoorziening, dienst 

luchtvaartterreinen en de BO’s. Er is niemand meer voor de waterleiding, dhr. Adam 

Ceder doet het als vrijwilliger. 

 

Reeds genoemd is ook de Stichting Ajaude (Adam Ceder), welke in 2011 is opgericht. 

De stichting is in hetzelfde jaar ingeschreven in het stichting register onder nummer 

18475. De stichting wil een bijdrage leveren aan de algehele ontwikkeling van 

Langatabiki en omstreken. Men wil het doel bereiken via: 

- Communicatie verbindingen (telefoon, radio, TV, internet aansluitingen) 

- Bevorderen bewustwordingsprocessen van de gemeenschap 

- Behoud natuurlijke leefomgeving 

- Bevorderen commerciële landbouw 

- Aangaan relaties met nationale en internationale organisaties 

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen, die 

benoemd worden voor 2 jaren en herbenoembaar zijn. Na de herbenoeming mag men 

niet dezelfde functie bekleden. De bestuursleden die waren aangesteld zijn: Edwin 

Adam Ceder (1955), Frits Simon Javinde (1949), Ursila Wilhelmina Deel (1966), 

Maureen Malinda Kamil (1971), en Johannes Perika Forster (1950). Op de 

bankrekening is de tekeningsbevoegdheid gegeven aan 3 personen, waarvan steeds 2 

samen moeten tekenen. Er kan ook een Raad van Advies ingesteld worden. Het 
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bestuur mag alles doen en zichzelf wijzigen. Het bestuur staat niet onder gezag van het 

dorpsbestuur. Het belangrijkste dat de stichting heeft bereikt is het radiostation. Het 

radiostation is echter niet van de stichting zelf, maar van de gemeenschap (de 

granman). Het gebouw waarin de stichting zit is deels van haar (de onderkant), terwijl 

de bovenkant van de EBG is.  

 

 
Gebouw van het Ministerie van TCT, afdeling luchtvaartterreinen te Langatabiki 

 

Planning: 

- Stimuleren samenwerking vrouwenorganisaties. 

- De stichting Ajaude versterken met nieuwe bestuursleden. 

 

 

11. WAT HEEFT HET DORP ZELF (ASSETS) 

 

Het dorp Langatabiki bestaat al lang en heeft zelf al een aantal eigendommen en 

vaardigheden, die van belang zijn voor haar verdere ontwikkeling.  

 

Natuurlijk bezit: 

- Er is voldoende land om te wonen, te planten, en voor eventuele uitbreiding, 

zowel op het eiland als aan de vaste oever(s). 

- Het dorp ligt op een eiland met een prachtig uitzicht over het natuurlandschap in 

het oosten. 

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

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

- Er is veel grind in de rivier. 

- Er is goud in de omgeving. 

 

Sociaal bezit: 

- Het dorp heeft een eigen dorpsbestuur dat besluiten kan nemen. 
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- Het grootste deel van de bevolking is EBG-er. 

- De bevolking verkeert in redelijk goede gezondheid 

 

Menselijk bezit: 

- Men heeft kennis van landbouw en voedselbereiding (o.m. kwak/cassavebrood). 

- Er is kennis van goudwinning. 

- Er is kennis van woningbouw. 

- Men heeft kennis van het gebied en de cultuur en men heeft het vermogen zich 

steeds aan te passen aan de omgeving 

- Men leeft vredig met elkaar en heeft geen last van derden 

 

Fysiek bezit: 

- Er is een lagere school met dienstwoningen 

- Er is een gezondheidscentrum met woningen 

- Er is een dieselgenerator met distributiesysteem 

- Er is een (beperkt) waterleidingsysteem waar veilig drinkwater uit komt 

- Er is een vliegveld 

- Er is een communicatiemast en mobielbereik 

- Er is een radiostation 

- Er is een guesthouse  

- Er zijn twee logeergebouwen 

- Er is een kerkgebouw. 

- Er is een recreatiegebouw en een voetbalveld 

- Er is een residentie voor de granman 

- Er is een Granman oso d.w.z. het huis waar de eerste granman Apinsa gewoond 

heeft 

- Er zijn twee krey oso’s  

- Er is een begraafplaats. 

Kippenkwekerij (links) en enkele tapkranen            

       (rechts) in het dorp Langatabiki 
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Economisch bezit: 

- Elk gezin heeft een eigen huis met de meest noodzakelijke huishoudartikelen. 

- Veel gezinnen hebben een kostgrond en voorzien in eigen basisvoeding. 

- Er zijn personen die beschikken over boten en buitenboord motoren, ca. 40-50 

boten. 

- Er zijn bronnen van inkomsten o.m. goudwinning, landbouw en 

overheidsbanen. 

 
 

12. ZWAKKE PUNTEN (WEAKNESSES) 

 

Het dorp heeft te maken met een migratieprobleem, zowel van tijdelijke als 

permanente aard. Bewoners trekken weg uit het dorp en het gebied o.m. naar 

Paramaribo en Frans-Guyana. De hoofdredenen zijn het gebrek aan voldoende 

werkgelegenheid en gebrek aan verdere scholing.  

 

Met de aanleg van de weg van Moengo naar Snesikondre is er ook aantrekkingskracht 

om langs de weg te wonen. Dit is in het verleden – voor de Binnenlandse Oorlog – 

reeds op grote schaal gebeurd, maar men is tijdens de oorlog weer teruggekeerd. Maar 

de aantrekkingskracht is nog. 

 

Met de komst van Surgold is het beeld voor het dorp ook veranderd m.n. v.w.b. de 

kleinschalige goudwinning. Het dorp en de bewoners moeten zich daar op instellen. 

Ondertussen heeft de kleinschalige mijnbouw ook haar tol geëist via vervuiling van 

het milieu (o.m. de kreken en rivier). De relatie met Surgold zal gevoelig blijven, maar 

er zijn ook kansen, want Surgold investeert ook in de lokale gemeenschappen en men 

vindt er werk en kan goederen leveren.10   

 

Hetzelfde geldt voor de plannen van de overheid met Snesikondre dat men tot 

bestuurscentrum wil maken. De overheid zou het liefst zien dat Snesikondre tot een 

groot dorp uitgroeit wat ten koste zal gaan van Langatabiki. 

 

Langatabiki zal op een goede manier om moeten gaan met deze uitdagingen om de 

bevolking vast te kunnen houden of een modus te vinden om te overleven. Een nadeel 

is dat de granman, vanwege langdurige ziekte, geen richting kan geven in dit proces. 

 

 

  

                                                           
10 Van Surgold heeft het dorp Langatabiki gehad: opknappen van het guesthouse, twee schoollokalen, vijftig stoelen, 

twee toiletten, zinkplaten voor de granman oso, af en toe gasoline, ondersteuning scholieren, 3-maands pakketten voor de 

kapiteins. Er zijn zgn. Friendshipprojecten en er komt ook een Gemeenschapsontwikkelingsfonds. 
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13. BELANGRIJKSTE AANDACHTPUNTEN 

 

Op basis van het bovenstaande is de conclusie dat de gemeenschap van het dorp 

Langatabiki al gewend is geraakt aan het omgaan met externe kansen en bedreigingen. 

De kapiteins moeten zorgen voor het mobiliseren van noodzakelijke kennis en 

middelen voor een goede verdere ontwikkeling. Er moet inkomen zijn 

(werkgelegenheid), goede basisvoorzieningen, goede scholing en gezondheidszorg, 

zodat dit zaken zijn die de bevolking perspectief geven om in het dorp te blijven. De 

economische basis kan verbreed worden door betere samenwerking met Surgold, de 

overheid en Ngo’s. In de eerste fase dient gewerkt te worden aan de 

basisvoorzieningen zoals elektriciteit en veilig drinkwater. 

 

Planning 2016-2019 

 

De volgende punten zijn bij de verschillende onderdelen die besproken zijn aan de 

orde gekomen. Uit deze lijst worden de tien belangrijkste punten voor 2016 in een 

schema gezet, waarbij is aangegeven de indicatoren waarop gelet moet worden en wie 

verantwoordelijk is daarvoor. Ook moet voor elk punt een verdere uitwerking volgen 

en een begroting gemaakt worden. Dit zal via een jaarplanning en projecten gebeuren. 

 

Aandachtspunten 
 

1. Er zijn een aantal aanmeersteigers voor goederen en personen nodig.  

2. Een goedkopere busdienst van de overheid naar Paramaribo is  

wenselijk. 

3. Langatabiki heeft een groter waterleidingsysteem nodig dat niet alleen  

veilig drinkwater levert, maar ook de huizen bereikt.  

4. Het huidige watersysteem dient goed te werken (o.m. extra  

zonnepanelen voor stroom pompen) en onderhouden te worden  

(onderhoudsteam en afspraken). 

5. Er is een grotere dieselgenerator nodig voor de elektriciteits - 

 voorziening van het dorp (maar opnieuw evalueren na afloop van het  

zonne-energie project).  

6. De behuizing van de huidige generator moet gerenoveerd worden 

7. Het zonnepanelenproject van EDF moet afgerond worden. 

8. Er is behoefte aan ontvangst van televisie.  

9. Het lokale radiostation dient beter ingezet te worden en heeft  

regionale uitstraling. 

10. In verband met de volksgezondheid, bevordering van de visstand en  

veiligheid van de vaarroute moeten de goudpontons en skalians in de  

rivier worden aangepakt.  

11. Er moet onderzoek gedaan worden en voorlichting gegeven worden  

over welke vissen men veilig kan eten en welke niet.  
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12. Het dorp moet beschikken over eigen gemeenschapsbos en men moet  

geen concessies aan derden geven.  

13. Het probleem van de vuilhopen, vervallen woningen en grof vuil moet  

in het belang van de volksgezondheid worden aangepakt bijv. via  

concrete acties en voorlichting. Er kan werkgelegenheid worden  

gecreëerd door de werklozen in te zetten om het dorp schoon te  

houden.  

14. Het tekort aan toiletten dient aangepakt te worden.  

15. De brug over de sloot moet gerenoveerd worden.  

16. De wegen moeten verhard worden.  

17. De kleinschalige mijnbouw heeft nog een toekomst en moet behouden  

blijven, maar dit moet men in groter verband oplossen.  

18. De landbouw heeft potentie m.n. afzet aan Surgold. Introductie van  

kleine mechanische tuinbouwwerktuigen en betere teelttechnieken zou  

de landbouwproductie kunnen bevorderen. 

19. Kwakproductie zou verbeterd kunnen worden, omdat het een goed  

houdbaar product is. 

20. Nagaan of de medicinale planten meer inkomsten kunnen opleveren.  

21. Bosbouw kan bevorderd worden middels bijscholing, training en  

aanschaf van een Lucas mobiele zaagmachine en de nodige training 

om het te bedienen. 

22. De mogelijkheid van een lokale markt in Langatabiki (of een  

marktdag) nagaan. 

23. Toerisme zou misschien bevorderd kunnen worden.  

24. De mogelijkheid tot het opzetten van vervolgonderwijs (VOJ school)  

moet bekeken worden. 

25. Onderhoud van de school, leerkrachtenwoningen en omgeving  

verdient aandacht. 

26. Nagaan wat met het oud internaat gedaan kan worden bijv. voor  

vervolgonderwijs of misschien voor tijdelijke opvang van kinderen  

wiens ouders bij Surgold werken. 

27. Gesprek met de Medische Zending over de medicijnenvoorraad,  

grotere betrokkenheid bij algemene hygiëne en gezondheids-  

voorlichting (bv.over water en kwik via radio). 

28. Meer aandacht voor ouderen en mensen met een beperking. Er zijn  

tenminste twee rollators/looprekken, drie rolstoelen en drie paar  

krukken nodig om deze personen te helpen. 

29. Er is behoefte aan een omrastering bij de EBG kerk.  

30. Renovatie van het voetbalveld en bouw van tribunes. 

31. De schoolsport dient weer gestimuleerd te worden.  

32. Training voor het dorpsbestuur, gericht op het besturen. 

33. De DC behoort het dorp vaker te bezoeken. 

34. Kennis overdracht Pamakaanse cultuur bevorderen. 
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35. Stimuleren samenwerking vrouwenorganisaties.  

36. De stichting Ajaude versterken met nieuwe bestuursleden. 
 

Minder dringende punten (volgens het dorpsbestuur) 

37. Het irrigatieprobleem van de kostgronden moet bekeken worden en  

eventuele oplossingen gezocht worden. 

38. De wateroverlast bij overstromingen moet tegengegaan worden m.b.v.  

deskundigen. Kan bekeken worden, maar is niet iets van nu dat het  

dorp onderloopt 

39. Nagegaan moet worden wat gedaan moet worden om zoveel mogelijk  

leerlingen aan te trekken voor de school, bv. kwaliteit verbeteren door  

aantrekken beter gekwalificeerde leerkrachten. Het is beter als ervaren  

leerkrachten de school leiden. 


