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Ontwikkelingsplan Loka Loka 2016-2019 

 

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. Loka Loka is één van de dorpen 

van de Paramakaners.1 De naam Loka Loka is afkomstig van de Loka boom (Rode 

Locus, Jatoba), die veel op het eiland voorkwam. Van de bast van de Loka boom, 

maakt men thee (deze zou goed zijn voor de nieren) en de vruchten worden door 

de kinderen gegeten. Hedentendage zijn er geen Loka bomen meer te vinden in het 

dorp. 

Loka boom in het Paramakaans gebied met vruchten (links) en close-up van de vrucht (rechts, 

internet foto). Het gele omhulsel om de zaden wordt gegeten en bevat veel zetmeel en eiwitten. 

 

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

gemaakt. Hierin kan men lezen wat het dorp Loka Loka 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 Loka Loka 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. 

 

                                                           
1 Zie de kaart van het Paramakaans gebied op pagina 1. De luchtfoto op de voorpagina is van het gebied 

rondom het dorp Loka Loka met links het vaste land van Suriname en rechtsboven Frans-Guyana.  



Ontwikkelingsplan Loka Loka 2016-2019 Pagina 5 
 

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

dorpsbestuur en de lokale gemeenschap van Loka Loka.2 

 
 
2. VISIE EN MISSIE 
 
Visie: Loka Loka is een dorp met goede basisvoorzieningen en een dorps-

gemeenschap, die gezond leeft en voor haar omgeving zorgt. 

 

Missie: Het dorpsbestuur en gemeenschap van Loka Loka 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 naam van het onderhavig dorp is Loka Loka, maar het wordt ook wel Da 

Asede kondre genoemd. Het dorp is gesticht door de Molo-lo, die ervan uitgaat dat 

het gebied vanaf Gran Kriki tot Ampoma Tapu (Ampoma Tapu is boven de 

Ampoma sula) aan de Molo-lo toebehoort. De grondenrechten zijn niet geregeld, 

maar men weet wel welk gebied van hun is. Een deel van de Molo-lo woont te 

Langatabiki. Kapitein Sankina Franklin Javinde is een Molo kapitein van 

Langatabiki. 

 

Papa David Kofi van Badatabiki (Asaiti-lo) en papa 

Asede van Loka Loka (Molo-lo) zijn de twee belang-

rijkste hoofdkapiteins van dit gebied geweest. Dit waren 

de eerste kapiteins van deze lo’s die door de overheid 

zijn benoemd. Dit gebeurde tijdens de beëdiging van 

granman Apensa in 1901. Het dorp is nog in het bezit van 

de tekens van deze busikapten. Na kapitein Asede, kwam 

kapitein papa Solé, na hem had je kapitein papa Aguti en 

daarna de huidige kapitein Hendrik (Boekoemi) Ceder. 

Er zijn vanuit een andere lijn ook andere kapiteins 

geweest. 

 

Het dorp Atemsa is gesticht door families die na een 

conflict uit Nason vertrokken zijn, maar de Molo-lo heeft    Kapitein Solé 

hen toestemming gegeven om daar te wonen.   

                                                           
2 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 maart 2016.  
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Het dorp heeft niet zoveel last gehad van de Binnenlandse Oorlog (1986-1992), 

zoals andere dorpen. Mensen van Loka Loka zijn wel gaan schuilen (tijdelijk), 

maar zijn niet gevlucht naar andere gebieden. De mensen die tijdelijk gingen 

schuilen hebben zich dus weer gevestigd in Loka Loka.  

 

Loka Loka is een van de grotere dorpen in het Paramakaans gebied. Er zijn 85 

huizen in Loka Loka, waarvan 54 permanent bewoond, 19 tijdelijk bewoond en 14 

onbewoond. Van de onbewoonde huizen gaat het in 6 gevallen om een huis dat in 

aanbouw is, terwijl bij de meeste andere huizen de eigenaar ergens anders woont 

(in Frans-Guyana, Paramaribo, maar vaak ook in een ander dorp). Soms zijn er 

oudere huizen die vernagen zijn door een nieuw en beter huis, maar het oude huis 

wordt niet afgebroken. Er wonen naar schatting ongeveer 150 personen in het dorp 

Loka Loka. 

 

In de buurt van Loka Loka zijn er inmiddels een paar kampu’s ontstaan waar ook 

mensen van Loka Loka wonen zoals Krontokampoe (bij de Chinese winkel), 

Konkikampu (tussen de Chinese winkel en de school) en Misabo (aan de Franse 

oever). Ook bij de school zijn mensen gaan wonen. Het zal om ongeveer 50 

personen gaan, zodat de totale bevolking van het gebied rond de 200 personen 

bedraagt. 

 

Het grootste deel van de bevolking woont vast in Loka Loka en het dorp is dicht 

bevolkt. Er is een kleiner deel dat komt en gaat, maar velen daarvan wonen ergens 

anders en komen dan af en toe terug naar het dorp.  

 

 

4. LIGGING EN INFRASTRUCTUUR 

 

Loka Loka ligt op een vlak eiland in de Marowijne rivier ongeveer twee kilometer 

ten zuiden van Atemsa. Het is het meest zuidelijke dorp van de Paramakaners 

ongeveer 30 km van Langatabiki. Loka Loka ligt op één uur en een kwartier varen 

van Langatabiki (met een kleine buitenboordmotor 2 uren) en een half uur van 

Nason. Een half uur naar het zuiden is het Ampomagebied waar inmiddels diverse 

nederzettingen van Aucaners zijn. Er zijn geen dorpen aan de Franse kant vlakbij 

Loka Loka, wel zijn er enkele kampu’s van Paramakaners. In het Ampoma gebied 

zijn er wel meer nederzettingen aan de Franse kant. 

 

Het eiland is ongeveer 500 meter lang en nog geen 100 meter breed. De huizen 

zijn dicht op elkaar gebouwd en de afstand van het eerste tot het laatste huis is niet 

meer dan 10 minuten lopen. De drie wijken in het dorp heten Ma-Amama pisi, 

Ma-Amoendo pisi, en Ma-Tjobo pisi. Het dorp strekt zich over vrijwel het hele 

eiland uit, zodat er weinig nieuwbouw meer mogelijk is. Een aantal personen 

bouwen daarom nu op de vaste oever.  
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Betonnen aanmeersteiger 

Het dorp Loka Loka is alleen bereikbaar 

per boot, omdat er geen weg naar het 

gebied is. In de droge tijd, bij extreme 

droogte, is het mogelijk om te lopen naar 

de Surinaamse en de Franse kant (op 

sommige plekken moet je dan nog door 

wat water van 50 cm. diep). Ook zijn er 

geen vliegvelden in de buurt. Er zijn 

voldoende boten en buitenboordmotoren in  

het dorp en men helpt elkaar met transport.  

Er zijn vier betonnen aanmeersteigers in het dorp, zodat personen en goederen 

makkelijker van de oever naar het dorp kunnen worden gebracht.  

     

Communicatie – Het dorp is bereikbaar per telefoon. De telecommasten zijn op het 

Nasau gebergte. De laatste tijd schommelt het bereik van Telesur, maar van 

Digicel is meestal stabiel. 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 is evenwel geen TV 

ontvangst en de radio ontvangst is variërend, soms Apintie en Paakati en altijd 

radio Ajawde. De behoefte naar verbetering van deze situatie is gewenst. 

 

Water – Er is geen waterleiding en dat is er  ook nooit geweest. Drinkwater wordt 

soms uit de rivier gehaald of regenwater wordt opgevangen en in durotanks 

opgeslagen. Vaak haalt men drinkwater uit een kreek in Frans-Guyana (Saloea 

kreek). Er is behoefte aan schoon drinkwater en een waterleidingsysteem. 

De generator van Loka Loka is goed, maar het huisje is aan reparatie toe 

 

Elektriciteit – Het dorp heeft elektriciteit via een dieselgenerator van de overheid. 

Er is een distributienet van de generator naar de huizen. De generator is ongeveer 

acht jaar oud, heeft een capaciteit van 46 kVA en verkeert in redelijk goede staat. 

De overheid zorgt per maand voor zeven vaten brandstof. Dit raakt vaak voor de 

volgende leverantie op en dan is er geen elektriciteit. Ook wordt de brandstof 

vaak niet op tijd geleverd en dan is er geen elektriciteit. Als er op tijd wordt 
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geleverd, krijgt het dorp stroom van 18:00 – 23:00. Er wordt geen zonne energie 

gebruikt. Er is wel dringend behoefte aan 24-uur elektriciteit voor het vriezen van 

wild en vis, en koel bewaren van levensmiddelen. Een oplossing zou zijn om 

zonne-energie te introduceren als elektriciteitsbron. 

 

Transport – Het dorp is alleen via de rivier toegankelijk. De reisduur is 

afhankelijk van het aantal pk van de buitenboordmotor, maar ook van de 

waterstand. De overheid heeft een ‘lanti boto’ die twee keer per week van en naar 

Albina gaat voor SRD 100,- per rit per persoon (maandag heen, dinsdag terug en 

vrijdag heen en zaterdag terug). Loka Loka is de laatste halte van de ‘lanti boto’ 

en tevens de standplaats ervan. Men kan ook wel meevaren met boten van 

particulieren die langsvaren, maar niet iedereen neemt je mee. 

 

Planning: 

- Waterleidingsysteem met veilig drinkwater aanleggen. 

- Permanente elektriciteit bestuderen, wellicht in combinatie met zonne-

energie. 

- Goede ontvangst van radio en TV bewerkstelligen. 

- Frequenter en goedkoper openbaar watertransport is gewenst. 

 

 
Luchtfoto van het dorp Loka Loka (het tweede eiland), en daarvoor het eiland Ja Nisie. Ook is 

de tip te zien van het grote Tapir eiland. Tegenover Loka Loka is de Franse oever. Op de 

Surinaamse oever zijn de kostgronden te zien. Aan de linkerkant de school (lang dak) en 

huizen, met rechts daarvan Maripaondro (Maipondo). Aan de rechterkant zijn er huizen van 

personen die naar het vaste land zijn verhuisd t.w. helemaal rechts Kokonoto kampu. 
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5. NATUUR EN WONEN 
 
Het gebied waarin Loka Loka is gelegen is een mooi gebied. Het eiland is plat, 

maar op de oever is er heuvelland. 

 

De bevolking maakt goed gebruik van haar natuurlijke omgeving voor landbouw, 

houtkap, jacht en visvangst. Op het eiland zelf is er geen ruimte om aan land-

bouw te doen. De kostgronden liggen vooral op de Franse oever en in mindere 

mate op de Surinaamse oever. De kostgronden liggen niet ver van het dorp. De 

hoofdkapitein heeft overzicht van de landbouwgronden per familie. Conflicten 

over landbouwarealen zijn hierdoor heel makkelijk op te lossen. Eigenlijk moet 

men eerst bij de kapitein komen om inzicht van de verdeling der gronden te 

krijgen.  

 

De biodiversiteit lijkt wat achteruit te zijn gegaan. Bigi busi udu komen steeds 

minder voor in de nabijheid van het dorp. Nu is er hout van minder kwaliteit, 

zoals kapweri-udu (bomen als Mira-udu, bospapaja) in de directe omgeving van 

het dorp. Het bos in de verdere omgeving heeft nog houtsoorten zoals Kopie (een 

snelgroeier), Bruinhart, Groenhart, Walaba, Wana, Loksi, Sabana folo, Grun 

folo, Tjabisi, Samaati, etc. Wild is schaars geworden. Wel komen dezelfde 

vogels nog voor in het gebied. Dezelfde vissen als vroeger komen in dit gebied 

voor: Libakwie, Wawa, Koebie, Warakoe, Kwana, Mabere, Kromata, Koemaroe, 

Gladvis, Lowi, Sriba, Djogoe, Alampila, Anjumara, etc. 

 

De vaargeul van de boten die naar het zuiden gaan, ligt in een deel van het jaar 

vlakbij het dorp en veroorzaken behoorlijke erosie aan de oever, zodat het eiland 

land verliest. Dagelijks varen circa tweehonderd boten langs. Veel boten zijn 

zwaar beladen en hebben zware motoren, zodat er enorme watergolven ontstaan 

die de oever kapot slaan. Er wordt ook met brandstof gemorst in het water. 

Erosie komt ook als de waterstand hoog is, vissen maken gaten in de oever en 

dan wordt de oever van het eiland zwak en breekt af. In 50 jaar tijd, is er ruim 20 

meter erosie geweest aan alle zijden van het eiland Loka Loka.  

 

Elk jaar in de maanden maart tot en met juni stijgt het water in de rivier, 

waardoor delen van het dorp onder water lopen. Men moet soms tijdelijk 

verhuizen naar hoger gelegen gebieden aan de Surinaamse evenals aan de Frans-

Guyanese oever. Surgold heeft een gaang-watra oso gebouwd, waar men bij 

overstroming waardevolle bezittingen kan opslaan. 

Het water wordt bij overstromingen vervuild voornamelijk door organisch afval 

(bladeren en takken) en bij extreme droogte is het erg modderig.  

 

Alle huizen in het dorp zijn zelf gebouwd. Vanwege de overstromingen bouwt 

men nu meer op neuten.  
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Kapitein Boekoemi geeft met de hand aan hoe hoog het water soms komt. Rechts het gaang-

watra oso dat door Surgold is geschonken om spullen bij overstroming op te slaan. 

 

Er zijn 6 buitentoiletten (wc’s) in het dorp, terwijl Surgold ook twee heeft 

gebouwd. Het vuil wordt in gaten gedumpt, maar ook wel gewoon ergens 

gegooid of in de rivier gegooid. Soms wordt er vuil verbrand.  

 

Planning: 

- Het erosievraagstuk verdient aandacht, omdat het eiland anders op den 

duur wegspoelt. Misschien ook een verbod om snel te varen in de buurt 

van het eiland. De kapitein stelde voor dat de skalians uit goodwill zand 

kunnen plaatsen langs de zijoevers van het eiland, om zo aan landaanwinst 

te doen en een buffer te creëren tegen erosie.  

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

stijgende water in de regentijd. 

- Het vuil moet beter verwerkt worden, want het kan met zo een dichte 

bevolking snel een probleem worden. 

 

 
Hoge huizen op palen naast lage huizen. De elektriciteitpaal is deel van het 

elektriciteitsdistributienet in het dorp. 
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6. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 

 

Uit het overzicht van de 54 huizen met vaste bewoners blijkt dat in 28 van de 

huishoudens de hoofdbewoner leeft van zijn/haar kostgrond d.w.z. van de 

landbouw. Daarna volgde de kleinmijnbouw (9 huishoudens) en personen die bij 

Surgold werkten (4). Slechts 2 personen waren bij de overheid in dienst, terwijl 

leden van het dorpsbestuur een vergoeding van de overheid kregen (4 personen). 

Verder was er een botenmaker en een paar hosselaars, terwijl 4 personen bejaard 

waren of gehandicapt. Er wonen soms meerdere volwassenen in een huis, zodat 

de cijfers ietwat variëren indien we hen erbij nemen. Van de 19 huizen die af en 

toe bewoond waren, waren 19 bewoners in Frans-Guyana, Paramaribo, of een 

ander dorp, terwijl 3 in de goudvelden bleven en 1 aan landbouw deed. 
 

     Kostgrond en komkommers 

 

Landbouw – Het dorp Loka Loka is grotendeels zelfvoorzienend doordat men 

zelf plant op de kostgronden. Men doet aan zwerflandbouw, waarbij steeds een 

andere kostgrond wordt opengekapt. Men plant zoete en bittere cassave (heel jaar 

door), tayer soorten, napi (één keer per jaar), zoete patata, suikerriet. Ze planten 

voor eigen gebruik ook één keer per jaar groenten, zoals pompoen, komkommer, 

bananen, bacoven, sopropo, etc., die door regen bevloeid worden. Het 

hoofdvoedsel is kwak, waarvan het overschot wordt verkocht in Frans-Guyana. 

De mannen helpen elkaar bij het openkappen van de kostgronden (ronde of 

rechthoekige percelen) en de vrouwen helpen elkaar bij het beplanten, 

onderhouden en verwerken van de gewassen tot eindproducten (er zijn enkele 

mannen die ook helpen bij het beplanten). Er is dus een goede samenwerking 

waardoor het trainen en gezamenlijk verder ontwikkelen van de landbouw en 

transformatie naar permanente wisselbouw erg levensvatbaar is. Men gebruikt 

overwegend simpele werktuigen om aan landbouw te doen zoals een tjap, 

houwer, vijl, en voor het omvellen van de bomen een kettingzaag. De 

kostgronden zijn tussen de 1 en 2 ha groot. De bodem bestaat uit klei en leem-

gronden, met hier en daar een kleizandmix en zwarte aarde. Van de cassave 

maakt men kwak met behulp van een cassavemolen. Volgens de traditie mag 

men vrijdag niet naar de Franse kant om de kostgrond te bewerken en op de 

zaterdag niet naar de Surinaamse kant, dit wordt door veel bewoners in ere 

gehouden. 
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Bosbouw en houtverwerking – Er wordt een beetje aan bosbouw gedaan. Voor 

bosbouw en houtverwerking zijn er kettingzagen aanwezig. Het dorp heeft geen 

Houtkapvergunning (HKV) of titel op gemeenschapsbos. De kapitein heeft wel 

een stuk bos voor houtkap aangevraagd; zijn aanvraag loopt nog. 

 

Bosproducten – Uit het bos haalt men ook andere producten zoals Podosiri, 

Maripa, Kumbu, Pikinkomu, Afakomu, Patawa, Komoekobek, baba (maripa), 

Blakamasoesa en Bigimasoesa (helpen tegen veel ziekten), Maripa kernolie 

(eigen consumptie), Bonu wiri (gebruikt als medicijn om te baden en als 

soepgroente), Agu maka maka, korsu wiri, Kapasiwiri (medicijn). 

 

Bewoners bezig met het malen van cassave (links) en een ruimte waar men kwak bakt (rechts) 

 

Jagen en vissen – Er wordt wel gevist en gejaagd, maar dat zijn geen voltijdse 

bezigheden. Het jagen gebeurt zowel aan de Franse als de Surinaamse zijde. Een 

vriezer wordt gebruikt om het wild en de vissen koel te houden, maar gezien het 

tekort aan elektriciteit kan dat niet afdoende. Het wild of de vissen worden dan 

gezouten en gedroogd op houtvuur. 

 

Goudwinning – Er zijn zo een dertien goudzoekers van het dorp die in de 

goudvelden werken en circa negen personen zijn werkzaam bij Surgold. De 

goudwinning is niet dicht bij het dorp, zodat men er niet dagelijks naar toe kan, 

maar men blijft dagen of weken weg, soms zelfs veel langer. Het dorp heeft geen 

goudconcessies, waardoor anderen profiteren van de goudvoorraden. Het dorp 

(de kapitein) ontvangt geen inkomsten meer uit de goudwinning door derden, 

wellicht dat er individuen zijn die wel iets ontvangen, maar dat is niet bekend bij 

het dorpsbestuur. Goudwinning vindt vooral plaats in het gebied bij Grankreek. 

Er zijn enkelen die dichterbij ook ‘prospecten’ naar goud. Er is ook goud in de 

rivier gewonnen door skalians, maar tegenwoordig niet meer (slechts enkele 

maanden hebben de skalians in het gebied bij Loka Loka naar goud gezocht). Uit 

de opbrengsten van het goud dat door de skalians werd betaald heeft men de 

stenen aanmeersteigers en twee gebouwen neergezet.  
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Transport – Er is een vrachtboot (met een grote buitenboordmotor van ongeveer 

115 pk) en een capaciteit van ongeveer 12 ton. Er zijn kleinere boten met 

kleinere motoren voor toeristen om hen naar de verschillende dorpen te brengen. 

 

Kleding, textiel en craft – 

Kleding, textiel en craft maakt 

een ieder voor zichzelf. Pangi’s 

worden op de hand bewerkt 

d.m.v. steken. Er is wel een 

heer die aan craft, doet maar hij 

is voorlopig in Paramaribo. 

Voor deze groep is er geen 

speciale plek om te werken, 

alles wordt thuis gedaan. 

 
        Geborduurd kleed met eigen patronen 

 

Brood bakken – Er zijn drie mensen in het dorp die brood bakken en verkopen. 

Ze hebben geen werkplaats, alles wordt onder hun woning gedaan of onder een 

afdakje. De broden worden in een Dako gasoven gebakken en het deeg wordt met 

de hand gekneed. Echter is er geen zekerheid in de levering van brood (soms 

bakken ze wel en soms niet). 

 

Overheid – Alleen de twee lichtmotor operators zijn in dienst van het ministerie 

van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en de schoolboothouders in dienst van het 

ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC).  

 

Toerisme – In de buurt van het dorp zijn twee toeristenoorden nl. Wadaa 

(Adriaan Adawde) en Esajas. Er is een waterval in de Grankreek, maar door de 

goudzoekers is de kreek onbevaarbaar geworden en moet men nu ver lopen. 

Soms komen de toeristen naar het eiland om foto’s te maken.  

 

Handel – Er wordt niet veel handel gedreven. Er is een Chinese winkel aan de 

overkant van het dorp. 

 

Planning: 

- Goudwinning regelen middels concessies, zodat de Paramakaners zelf 

profiteren van de rijkdom.  

- De porknokkers dienen getraind te worden in het gebruik van kleine 

centrifuges, waardoor ze kwikvrij en met een groter rendement kunnen 

werken. 

- Trainingen op gebied van landbouw, verzorging gewassen, mechanisatie 

en verhoging productie. 
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- Samenwerking tussen de ondernemers stimuleren, om win-win situaties te 

creëren. 

- Marketing van landbouwproducten verbeteren. 

- Gemeenschapsbos aanvragen (kapitein heeft aanvraag die in behandeling 

is). 

 

 

7. ONDERWIJS EN TRAININGEN 

 

Vroeger moesten de leerlingen van Loka Loka naar de school in Nason. Kort na 

de binnenlandse oorlog is er een noodschool opgezet, die helaas door brand is 

vernietigd. Op initiatief van de lokale gemeenschap o.l.v. dhr. Adriaan Adawde 

zijn toen gesprekken met de overheid gevoerd en is wat steun ontvangen om een 

school en woningen op te zetten, rond 1995. Daarna is het gebouw groter opgezet 

en heeft de overheid het helemaal overgenomen. De Openbare School (OS) van 

Loka Loka ligt op de Surinaamse oever niet ver van het dorp. Er zijn vijf 

leerkrachten (een heer en vier dames). Er waren 109 leerlingen eind 2015.3 Het 

aantal leerlingen is in de loop der jaren afgenomen. De kinderen komen met de 

schoolboot vanuit de omgeving en van de dorpen Atemsa en Skintabiki.4 Er ston-

den 49 jongens en 47 meisjes ingeschreven. 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 
Deel van de openbare Lagere School van Loka Loka 

 

De school ziet er redelijk goed uit, maar toch zijn er reparaties nodig m.n. 

loshangende plafonds door materiaalveroudering waarbij vleermuizenpoep om-

laag valt in de klas. Ook de meeste toiletten hebben te kampen met dit probleem 

en worden niet meer gebruikt. De school heeft alleen regenwater, zodat er een 

probleem is wanneer het niet regent. Bij hoog waterstand in de rivier loopt de 

school soms onder water. De onderwijzers wonen vlak bij de school, maar ook 

                                                           
3 Er waren 13 in de kleuterklassen, 22 in de eerste klas en 21 in de tweede klas. Verder 14 leerlingen in de derde 

klas, 17 in de vierde klas, 15 in de vijfde klas en slechts 7 in de zesde klas. 
4 In maart 2016 werden 108 leerlingen geteld, waarvan 42 van het dorp Loka Loka (plus Misabo aan de Franse kant 

en Konkikampu), 23 van Atemsa, 15 van Skintabiki, 3 van Tete watra (Aucaans), 12 van Krontokampu (niet ver 

van de school) en 13 van het gebied rond de school. 
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zij kampen met een waterprobleem. De school en de woningen zijn aangesloten 

op het elektriciteits-net van Atemsa, maar wanneer Atemsa geen brandstof heeft 

dan is er dus ook geen stroom bij de school en woningen. Een eigen elektriciteits-

bron (bv. zonne-energie) is aan te bevelen. De nieuwere woningen zijn gebouwd 

voor vrijgezellen (1 slaapkamer), maar tegenwoordig zijn veel onder-wijzers in 

feite Marron moeders met kinderen en is de woning dan te klein. Dit zou 

verholpen kunnen worden door twee woningen die aaneengebouwd zijn samen te 

voegen tot 1 woning. Ook de infrastruktuur van de woningen moet opnieuw 

bekeken worden en aangepast wordenaan moderne tijden. De school heeft ook 

een copieerapparaat nodig. 

 

De schoolprestaties zijn beneden het landelijk 

gemiddelde en moeten verbeteren. Er zijn een 

aantal factoren waardoor dit komt, welke nader 

bestudeerd moeten worden, maar die onderdeel 

zijn van een algemeen probleem in het 

binnenland. Via verhoging van de kwaliteit van 

de leerkrachten, meer betrokkenheid van de 

ouders, betere leermiddelen, e.d. moet het 

mogelijk zijn om de schoolprestaties te verbeter-

en.  

 

De bevolking van Loka Loka heeft meestal wel 

de lagere school bezocht. Alleen de oudere 

mensen kunnen niet lezen en schrijven. In het 

dorp en de huishouding wordt Paramakaans ge-

sproken. 
  Schoolkinderen komen na school  

met de schoolboot aan in Loka Loka 

 

De school heeft geen klas voor speciaal onderwijs, terwijl er veel kinderen in het 

dorp zijn die zwak begaafd of verstandelijk beperkt zijn, maar via speciaal 

onderwijs wel verder kunnen komen. Tot nu toe blijven deze kinderen vaak thuis 

en volgen ze helemaal geen onderwijs. 

 

Er is geen vervolgonderwijs, zodat kinderen na de lagere school niet verder 

kunnen of ze moeten naar Paramaribo of Frans-Guyana verhuizen. 

 

De voorzitter van de vrouwenorganisatie, mevr. Eva Ceder, heeft indertijd 

trainingen van het Bureau Forum NGO gevolgd m.n. trainingen voor het planten 

van watermeloenen. Er is ook een training geweest via Surgold om de mensen 

warm te maken voor koeienteelt, varkensteelt en kippenteelt (deze kunnen ze dan 

leveren aan Surgold). Echter is men bang voor koeien, terwijl legkippen te veel 

verzorging vergen (slachtkippen blijken wel een mogelijkheid te zijn volgens de 

vrouwenorganisatie). 
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Schoolerf Openbare School Loka Loka met op de achtergrond een onderwijzerswoning 

 

Planning: 

- De school moet een klas voor speciaal onderwijs krijgen, zodat de 

kinderen die dat nodig hebben geholpen worden. 

- Nagaan welke trainingen nodig zijn en die organiseren.  

- De mogelijkheden voor vervolgonderwijs in de regio scheppen. 

- Zonne-energie voor de school en onderwijzerswoningen. 

- Waterleiding met veilig drinkwater voor het schoolcomplex. 

- Schoolgebouw repareren. 

- Onderwijzerswoningen bekijken. 

- Kopieermachine vopor de school.  

- Schoolprestaties verbeteren o.m. via verhoging van de kwaliteit van de 

leerkrachten, meer betrokkenheid van de ouders, betere leermiddelen, e.d. 

 

 

8. ZORG EN SOCIALE ACTIVITEITEN 
 
Gezondheid – De bevolking van Loka Loka is vrij gezond. Wanneer men ziek is 

moet men naar de polikliniek van de Medische Zending in Nason of Ampoma 

Tapu. De medische zorg voldoet redelijk, maar de poliklinieken zijn een eind weg 

(drie kwartier varen, 12 liter brandstof is nodig met een 15 PK buitenboord motor) 

en het transport is kostbaar. Men wil graag een polikliniek dichterbij. Er zijn geen 

traditionele genezers meer in het dorp. Wel wordt veel Oso dresi gebruikt. 
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Er is een krey oso 

(lijkenhuis) in het 

dorp. Surgold heeft 

onlangs een wasi dede 

oso (huis waar de 

lijken worden gewas-

sen) gebouwd voor het 

dorp.5 De doden wor-

den begraven bij de 

Paramakakreek.  

 

Het eerste wasi dede oso (‘mortuarium’) in het Parama- kaans 

gebied. Vlak ernaast de Flaka tiki voor de voorouders. 

 

Ouderen en gehandicapten – Er zijn veel ouderen en gehandicapten in het dorp. 

Er zijn vijf ouderen van boven de 75 jaar, waarvan één blind is en een ander een 

rolstoel nodig heeft. De infrastruktuur in het dorp is niet goed voor deze groep, 

want de wegen zijn hobbelig. Er worden al langere tijd veel kinderen met een 

verstandelijke handicap geboren, die zwak begaafd zijn (toné noemt men het 

lokaal). Er zijn ruim 20-25 van deze kinderen in Loka Loka en nog enkele 

kinderen in Atemsa en Skin Tabiki.6 Men weet niet precies hoe het komt dat er 

zoveel kinderen zijn met een verstandelijke beperking, het blijkt wel in enkele 

families vooral voor te komen (ook als deze families, dus mensen van Loka 

Loka, zich elders vestigen komt het voor). Deze kinderen gaan vaak niet naar 

school en er wordt weinig aan hun ontwikkeling gedaan. Degenen die ouder zijn 

blijven vaak thuis. Er is speciale aandacht nodig voor deze groep.  

 

Sport en recreatie – Wanneer men ergens naar toe moet dan vraagt men aan 

iemand om een oogje op de kinderen te gooien. Er is geen speeltuin voor de 

kinderen. Er is geen recreatiezaal, wel een voetbalveld te ‘skoro kondre’ (O.S. 

Loka Loka). Een inwoner van Loka Loka die op een eiland dichtbij woont, heeft 

onlangs een klein privé voetbalveld aangelegd. 

 

Cultuur – De kinderen gaan mee naar de kostgronden en leren planten en kwak 

bakken. Er is een natuurlijke overdracht van gewoonten op die manier. Er 

worden weinig culturele evenementen gehouden. Er wordt wel aan muziek 

gedaan en soms wordt er gezongen, maar er is geen muziekgroep. In het 

verleden was er wel een muziekband. 

                                                           
5 Vroeger werd het lijk gewoon buiten in de open lucht gewassen dus dit is een grote verbetering. 
6 Het NIKOS team heeft 19 kinderen in de leeftijd van 1 t/m 11 jaar geregistreerd in Loka Loka en 

omgeving, Atemsa en Skintabiki niet meegerekend. Er zijn daarnaast zeker nog 10 tot 20 oudere zwak 

begaafden.  
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Kinderen in Loka Loka 

 

Godsdienst – De meeste mensen zijn 

officieel Rooms Katholiek (RK), maar 

er worden weinig diensten gehouden 

en de pater komt zelden. Veel mensen 

hangen de stamgodsdienst aan en er 

wordt aan ‘kulturu wasi’ (kruidenbad) 

gedaan. 

 

 

Planning: 

- Men wil een polikliniek in de buurt (Medische Zending). 

- De oorzaak van het voorkomen van veel verstandelijk gehandicapte  

kinderen onderzoeken en maatregelen om deze groep te helpen in hun  

ontwikkeling. 

- Meer aandacht voor de ouderen. 

- Een multifunctionele zaal aanleggen. De locatie is al bepaald. 

- Een speeltuin voor kinderen. 

 

 

9. BESTUUR EN SAMENWERKING 
 
Traditioneel bestuur – Zoals in elk dorp is er een dorpsbestuur. De hoofdkapitein 

is Boekimi Ceder en daarnaast is er een vrouwelijke kapitein Ma-Eleni. Er was 

nog een kapitein, Toenni Ceder, maar die is inmiddels overleden en zijn plaats 

moet nog worden ingevuld. Verder zijn er tien basja’s; vier mannen en zes 

vrouwen.7  
 
Bij problemen wordt er door het dorpsbestuur eerst altijd een interne oplossing 

gezocht. Het rechtspreken gaat  wel  en  zij  die  schuldig  zijn  bevonden  krijgen  

een  vermaning,  berisping  of  boete opgelegd. Indien het niet lukt om conflicten 

op te lossen dan wordt de politie ingeschakeld. In gevallen van diefstal wordt 

soms de politie ingeschakeld. Onlangs zijn er op één avond vijf buitenboordmotor-

en gestolen. De politie wordt niet altijd ingeschakeld, omdat zij zelf geen boot 

hebben dus je moet ze zelf halen en weer afzetten (wat meer onkosten betekent, 

vooral als men al van je heeft gestolen is het dubbel verlies). De onderlinge 

communicatie kan worden verbeterd en een training voor het dorpsbestuur is 

wenselijk om hen te versterken.  
 

 

                                                           
7 De mannen zijn: Johannes Kumalu (hij is hoofdbasja), Dankoi Ceder, Poewa Ceder en Leo Ceder. De 

vrouwen zijn: Amando Ceder, Komu Ceder, Mama Ceder, Moiai Ceder, Kutu Ceder en Koeja Ceder.  
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Hoofdkapitein Boekimi Ceder en kapitein Ma-Eleni temidden van leden van het NIKOS team en 

een lid van de POC 

 

Het respect voor het traditioneel gezag gaat wel achteruit, omdat de jongeren 

zich tegenwoordig totaal anders gedragen. De hoofdkapitein gelooft dat het deels 

aan de verslechterde communicatie ligt. Enkelen van de jongeren komen wel met 

hem overleggen, maar niet structureel. De samenwerking met de basja’s is ook 

niet optimaal. De basja’s zijn vaak niet in het dorp. Er is begrip hiervoor, omdat 

zij van hun overheidsvergoeding niet kunnen leven en daarom elders werk 

zoeken.       

 

Overheidsbestuur – De vertegenwoordigers van de overheid zijn niet permanent 

beschikbaar en dat zorgt voor problemen, hetgeen niet bevorderlijk is. Geboorte, 

overlijden en zaken die snel aangepakt moeten worden blijven gewoon te lang 

liggen en veroorzaken onnodige irritaties. Er is geen Bestuurs Opzichter (BO) 

sedert dhr. Paulus Dankooi met pensioen is. De relatie met de District 

Commissaris (DC) moet worden verbeterd.  

 

Externe relaties – Als er iets is zoals een feest of overlijden ondersteunen de 

dorpen elkaar. Kwak wordt dan onderling aan elkaar verkocht. Met Surgold is de 

relatie redelijk, met andere actoren uit de private sector bestaat er geen relatie.  

 

Planning: 

- Training van het dorpsbestuur om het te versterken. 

- Er moet een nieuwe BO aangesteld worden. 

- De relatie tussen dorpsbestuur en DC moet verbeterd worden. 

 

 

10. AANWEZIGE ORGANISATIES 

 

In Loka Loka zijn twee organisaties nl. het dorpsbestuur en een vrouwen-

organisatie. De vrouwenorganisatie Makandi libi, bestaat uit elf vrouwen en 

bestaat al 7 jaar. Er zijn ook 5 mannen die ondersteuning geven aan de organisatie. 
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Ze doen aan landbouw, maar hebben betere gereedschappen nodig, waardoor ze 

nu inactief zijn. De vrouwenorganisatie functioneert niet goed meer en moet 

versterkt worden. De vrouwenorganisatie heeft ook heel weinig contact met het 

dorpsbestuur. Er is een overkoepelende vrouwenorganisatie voor het Paramakaans 

gebied (Ana Makandi), maar deze functioneert al jaren niet meer.  

 

Er zijn geen Ngo’s van buiten die in het dorp werken en er zijn ook geen relaties 

met buitenlandse organisaties. 

 

Planning: 

- Nagaan hoe de vrouwenorganisatie versterkt kan worden. 

- Communicatie tussen vrouwenorganisatie en dorpsbestuur moet beter.  

 

 

11. WAT HEEFT HET DORP ZELF (ASSETS) 

 

Het dorp beheerst zelf haar ontwikkeling en Loka Loka heeft al een aantal 

eigendommen en vaardigheden die van belang zijn voor haar verdere ontwikke-

ling. 

 

Natuurlijk bezit: 

- Het eiland is bijna volgebouwd, maar het gebied rondom Loka Loka biedt 

nog ruimte voor uitbreiding. Daarnaast is er 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. 

- Loka Loka heeft een eigen dorpsbestuur (kapiteins met basja’s) die 

besluiten kunnen nemen. 

 

Menselijk bezit: 

- Men heeft kennis van traditionele nijverheidsvaardigheden (gebruiksvoor-

werpen, pangi’s, e.d.). 

- Men heeft kennis van landbouw en voedselbereiding. 

- Men heeft kennis van woningbouw. 

- 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. 
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- De bevolking verkeert in goede gezondheid, maar er is wel een grote groep 

verstandelijk gehandicapten. 

 

Fysiek bezit: 

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

- Er is een generator voor elektriciteitsopwekking. 

 

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 en landbouw. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ZWAKKE PUNTEN (WEAKNESSES) 

 

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

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

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

- De bevolking heeft weinig onderwijs gehad en het onderwijsniveau is laag. 

- De bevolking heeft weinig training ontvangen (bv. dorpsbestuur, land-

bouw, e.d.). 

- Men praat vooral Paramakaans en weinig Nederlands. 

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

- Het dorp is alleen per boot bereikbaar. 

- Er zijn vrij veel personen in het dorp die afhankelijk zijn van anderen m.n. 

ouderen en gehandicapten.  
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13. BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN 

 

Een groot voordeel van Loka Loka 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 aan-

gewezen 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 land-bouw. Hiernaast dient in de 

eerste fase gewerkt te worden aan de basisvoorzieningen zoals permanente elek-

triciteit en veilig drinkwater. Daarnaast zijn onderwijs en training, gezondheids-

zorg, communicatie en transport belangrijk. 

 

 

 

 
 

 

Op deze luchtfoto is duidelijk te 

zien dat het eiland Loka Loka 

vrijwel volgebouwd is. Ook is te 

zien hoe smal het eiland is. Er is 

dus weinig plaats voor 

uitbreiding op het eiland zelf, 

maar wel op de vaste oever. 

Erosie vormt door de smalheid 

van het eiland een ernstige 

bedreiging. 
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Planning 2016-2019 

 

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

weergeven 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 

 

1. Waterleidingsysteem met veilig drinkwater aanleggen.  

2. Permanente elektriciteit bestuderen, wellicht in combinatie met  

zonne-energie. 

3. Goede ontvangst van radio en TV bewerkstelligen.  

4. Frequenter en goedkoper openbaar watertransport is gewenst. 

5. Het erosievraagstuk verdient aandacht, omdat het eiland anders op  

den duur wegspoelt. Misschien ook een verbod om snel te varen in  

de buurt van het eiland. 

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

i.v.m. het stijgende water in de regentijd. 

7. Het vuil moet beter verwerkt worden, want het kan met zo een  

    dichte bevolking snel een probleem worden. 

8. Goudwinning regelen middels concessies, zodat de Paramakaners  

zelf profiteren van de rijkdom.  

9. De porknokkers dienen getraind te worden in het gebruik van  

    kleine centrifuges, waardoor ze kwikvrij en met een groter  

    rendement kunnen werken. 

10. Trainingen op gebied van landbouw, verzorging gewassen, mecha- 

nisatie en verhoging productie. 

11. Samenwerking tussen de ondernemers stimuleren, om win-win  

situaties te creëren.  

12. Marketing van landbouwproducten verbeteren.  

13. Gemeenschapsbos aanvragen (kapitein heeft reeds een aanvraag in  

behandeling). 

14. De school moet een klas voor speciaal onderwijs krijgen, zodat de  

kinderen die dat nodig hebben geholpen worden. 

15. Nagaan welke trainingen nodig zijn en die organiseren.  

16. De mogelijkheden voor vervolgonderwijs in de regio scheppen.  

17. Zonne-energie voor de school en onderwijzerswoningen.  

18. Waterleiding met veilig drinkwater voor het schoolcomplex. 

19. Schoolgebouw repareren. 

20. Onderwijzerswoningen evalueren en waar nodig verbeteren of  

repareren. 

21. Kopieermachine voor de school.  

22. Schoolprestaties verbeteren o.m. via verhoging van de kwaliteit  



Ontwikkelingsplan Loka Loka 2016-2019 Pagina 24 
 

van de leerkrachten, meer betrokkenheid van de ouders, betere  

leermiddelen, e.d. 

23. Men wil een polikliniek in de buurt (Medische Zending).  

24. De oorzaak van het voorkomen van veel verstandelijk  

gehandicapte kinderen onderzoeken en maatregelen om deze groep  

te helpen in hun ontwikkeling. 

25. Meer aandacht voor de ouderen. 

26. Een multifunctionele zaal aanleggen. De locatie is al bepaald.  

27. Een speeltuin voor kinderen. 

28. Training van het dorpsbestuur om het te versterken.  

29. Er moet een nieuwe BO aangesteld worden. 

30. De relatie tussen dorpsbestuur en DC moet verbeterd worden.  

31. Communicatie tussen vrouwenorganisatie en dorpsbestuur moet 

beter.  

32. Nagaan hoe de vrouwenorganisatie versterkt kan worden.  
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Op deze luchtfoto is de school duidelijk te zien (lange daken in het midden). Links van de school 

is het toeristenressort Wadaa. Rechts van de school zijn onder-wijzerswoningen, maar ook 

huizen van andere personen die daar zijn komen wonen. Er is ruimte voor uitbreiding op de 

oever. 

 

 


