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Ontwikkelingsplan Nason 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 de 20e 

eeuw gelegen in en langs de Marowijne rivier. Nason is één van de dorpen van 

de Paramakaners. 

  

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

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

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

hoe men denkt dat te realiseren. Het dorpsplan van Nason zal een leidraad zijn 

voor het dorpsbestuur, voor alle organisaties en voor de inwoners van het dorp. 

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

bijgesteld worden. 

 

Het dorpsplan zal gebruikt worden als bijdrage aan het Ontwikkelingsplan van 

de stam van de Paramakaners. Het dorpsplan zal ook aangeboden worden aan 

de overheid, aan Surgold en aan geïnteresseerde organisaties, zodat die kunnen 

inspelen op dit plan.  

 

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

dorpsbestuur en de lokale gemeenschap van Nason.1 

 

 

2. VISIE EN MISSIE 

 

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

schap, die gezond leeft en voor haar omgeving zorgt. 

 

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

jaren werken aan een goede infrastructuur en adequate basisvoorzieningen voor 

het dorp. Daarnaast moet de dorpsgemeenschap voldoende inkomen verwerven 

om rond te komen. 

 

 

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

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

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

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

gehouden in de periode september 2015 t/m februari 2016.  
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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. 

 

De lo van het dorp is de Asaiti, maar er wonen ook andere Paramakaners in het 

dorp en derden van buiten. Dit dorp is belangrijk, omdat alle andere dorpen 

vanuit Nason ontstaan zijn. De naam is afgeleid van het Nassau gebergte en 

werd vroeger ook wel Nason kondre genoemd. Later is het afgekort tot Nason. 

Het dorp stond vroeger bekend als Amekan kondre, genoemd naar papa 

Amekan (ook wel Amerikan). Kapitein Amekan is in 1939 overleden (Wong 

1940). Er zijn drie wijken in het dorp Nason t.w. Ede, Mindi en Gogo.  
 

 
Luchtfoto (vanuit de Surinaamse oever) van het dorp Nason in de Marowijne rivier met 

school (links), het vliegveld (midden) en polikliniek (rechts) 

 

Nason is één van de grotere dorpen in het Paramakaans gebied. Het was eens 

een druk bewoond dorp, maar de laatste jaren is er een duidelijke afname van de 

bevolking. Van de 84 huizen die zijn geteld, waren 29 permanent bewoond, 31 

tijdelijk bewoond en 24 onbewoond. De helft van de onbewoonde woningen is 

van personen die reeds overleden zijn en daarvan is een deel bouwvallig 

geworden. Daarnaast is een ander deel van personen die verhuisd zijn naar 

Frans-Guyana of Paramaribo, terwijl een paar huizen in aanbouw zijn. Van de 

tijdelijk bewoonde huizen kon men in de meeste gevallen niet precies aangeven 
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wat de persoon deed of waar die was. Van degenen van wie men het wel wist 

werkte een deel bij Surgold (deze personen kwamen heel soms nog naar het 

dorp), een deel was verhuisd naar Frans-Guyana, en een aantal werkte in de 

goudvelden.  

 

Vanwege het bovenstaande en het feit dat van de werkzame bevolking ook een 

deel buiten het dorp werkzaam is, treft men door de week weinig personen in 

het dorp zelf aan. In eerste instantie zijn mensen verhuisd naar Frans-Guyana en 

Paramaribo, vanwege werk en school. De laatste tijd verhuist men ook wel  naar  

kampjes op de vaste oever, met name op de Franse oever, omdat men zich niet 

meer zo prettig voelt in het vrij lege dorp. Het dorp heeft wel een aantal 

faciliteiten en goede woningen, maar dreigt leeg te lopen. Wanneer we echter de 

bevolking van het eiland en alle kampjes er omheen bij elkaar optellen zullen er 

zo een 100 tot 150 personen woonachtig zijn.  

 

Planning: 

- De leiding en bewoners van Nason moeten het wegtrekken van de 

bevolking tegengaan, anders wordt het een verlaten dorp.  

 

 

4. LIGGING EN INFRASTRUCTUUR 

 

Het dorp Nason is gebouwd op een eiland in de Marowijne rivier. Het eiland is 

vrij klein nl. ongeveer 800 meter lang en 200 meter breed. Iets minder dan de 

helft van het eiland is 

bebouwd. Een ander 

deel van het eiland is 

laag en niet bebouwd, 

omdat het vaak onder 

water staat bij hoge 

waterstanden. De 

school en polikliniek 

zijn op de vaste oever 

tegenover het eiland 

gebouwd. Het eiland is 

alleen per boot bereik-

baar. Er is wel een 

vliegveld aangelegd, 

maar het is niet opera-

tioneel. Het dichtsbij-          Oude watertoren met op de achtergrond elektrische 

zijnde dorp in het noorden is                paal met verlichting 
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Krikimofo (ca. 15 minuten varen) en in het zuiden is dat Tabiki Ede (ca. 20 

minuten varen). Aan de Franse oever zijn geen dorpen in de nabijheid. Nason 

ligt ongeveer in het midden van het bewoonde Paramakaans gebied.   

  

Water – Er is ongeveer tien jaar geleden waterleiding aangelegd met kranen 

over het hele dorp door de dienst watervoorziening van het ministerie van 

Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Het waterleidingsysteem werkt echter niet 

meer, vanwege slecht onderhoud door de overheid. De buizen zijn vermoedelijk 

nog goed en enkele kranen ook. De heren Rudi en Jozef Amekan zijn 

verantwoordelijk voor de waterleiding namens NH. Men gebruikt nu water uit 

de rivier om te baden. Drinkwater wordt uit de kreek gehaald en in emmers 

opgeslagen.  

 

Elektriciteit – Er is elektriciteit in het dorp, welke wordt opgewekt door een 

dieselgenerator. De generator is van de overheid (NH), die ook zorgt voor 

brandstof, elke maand acht vaten en één blik smeerolie. In juni 2015 is de 

generator kapot gegaan, maar in oktober weer gerepareerd door de Dienst 

Elektriciteits Voorziening (DEV). De generator is ± 10 jaar oud. De generator 

draait normaliter van 6.00 - 12.00 uur ’s avonds. De heren Johannes Cooman en 

Clemens Rudolf zijn verantwoordelijk voor de generator. Er zijn geen 

zonnepanelen in het dorp. De school en polikliniek staan buiten het dorp met 

eigen elektriciteitsbron. De school heeft een eigen generator en de polikliniek 

heeft zonnepanelen.  

 

Telecommunicatie – Er is een goede mobiele verbinding van Digicel, maar de 

mobiele verbinding van Telesur is niet optimaal. De telecommunicatiemasten 

bevinden zich niet al te ver. Radio ontvangst is er zo af en toe van het 

regionale radiostation Ajawde, maar de televisie wordt niet ontvangen. 

Hierdoor heeft het dorp geen informatie over de wereld buiten het dorp en is 

daardoor geïssoleerd. 

 

Transport – Er komt twee keer per week een ‘lanti boto’ langs waar men 

SRD 100,- betaalt voor een rit per persoon naar Albina of de dorpen daar voor. 

Voor vracht wordt er apart betaald. De ‘lanti boto’ vertrekt vanuit Loka Loka 

en vaart naar Albina. Onderweg stopt het bij de andere dorpen om meer 

mensen af te halen/zetten. De volgende dag vaart het terug vanuit Albina naar 

de verschillende dorpen met als eindhalte Loka Loka. De boot vertrekt 

maandag en vrijdag en keert de volgende dag terug, dus op de dinsdag en 

zaterdag. 
 
Planning: 

- Er is een waterleidingsysteem nodig met veilig drinkwater.  

- Er is behoefte aan permanente energie, wellicht via zonne-energie. 
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- Er is behoefte aan goede ontvangst van radio en televisie. 

 

 

5. NATUUR EN WONEN 

 

Het dorp Nason ligt in een heel mooie omgeving met zicht op het Nassau 

gebergte. De lokale gemeenschap maakt vooral gebruik van de natuur voor 

landbouw. Op het eiland zelf wordt niet aan landbouw gedaan en de 

kostgronden liggen zowel aan de Surinaamse als de Franse oever. 

Zicht vanuit Nason op de Surinaamse oever met het Nassau gebergte; rechts de school 

 

De bewoners geven aan dat er wel wat veranderingen in de vissoorten zijn 

waargenomen. De toekoenarie is verdwenen, vanwege het troebele water, 

waardoor de vis niet meer kan jagen, terwijl de gewone koebi minder voorkomt. 

Men noemde de rode koebie, sabelkoete, en gaang kaweli als nieuwe soorten. 

Er zijn minder vissen als gevolg van vertroebeling van de rivier en vernietiging 

van de visgaten door de skalians. Bij het jagen wordt er minder wild gevangen 

in vergelijking met vroeger, terwijl de pingo helemaal is verdwenen. Er zijn 

geen nieuwe vogelsoorten bij gekomen, terwijl de gele bek niet meer te zien is, 

zijn er nog wat picolets. 

 

Op het vasteland aan de voet van de berg wordt er goud gewonnen en komen er 

ook skalians voor in de rivier. Door de skalians wordt veel schade aangericht in 

de Marowijne rivier m.n. visgaten worden vernietigd en het water vertroebeld, 

terwijl er ook grindhopen worden gevormd en de loop van de rivier wordt 

veranderd wat voor boten lastig is. Verder zorgen de skalians voor 

geluidsoverlast. DC Boejoekoe wilde de skalians in het Paramakaans gebied 

stop laten zetten. Hij heeft een onderzoek gepleegd, waaruit bleek dat de skalian 

houders in Paramaribo wonen en hoge functionarissen zijn en dat de skalian 
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houders een vergoeding (geen percentage) geven aan bepaalde personen. Het is 

niet duidelijk waarom het de DC niet is gelukt om dit te realiseren.  

 

Draagmieren worden met gif bestreden. Het vuil wordt verbrand, wat niet 

verbrand kan worden, wordt in de rivier gegooid. 

 

Tijdens de regentijd kan het waterpeil flink stijgen en kan het heel eiland 

onderlopen, behalve het lichtmotorhuis. Via hoogbouw probeert men zelf een 

oplossing te vinden. Er is een Gaang watra oso gebouwd door Surgold, waar 

men zijn eigendommen bij hoog water in kan plaatsen, zodat er minder schade 

optreedt. Door de boten die steeds langs varen treedt er erosie landverlies op. 

Enkele bewoners van Nason zijn voorstander om Nason te verhuizen naar het 

vaste land. 

 

Planning: 

- Het vuil moet milieuvriendelijker worden opgeruimd. 

- Het probleem van de skalians moet aangepakt worden, zodat de rivier 

niet aangetast wordt.  

 

 

6. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 

 

Landbouw – Er wordt aan traditionele land-

bouw met kostgronden gedaan m.n. plant men 

cassave, pinda en soms groente. Dit wordt 

nog met handgereedschappen en kettingzaag 

(voor omhakken van bomen) gedaan. De 

cassave wordt m.b.v. een cassavemolen 

verwerkt en er wordt cassavebrood en kwak 

gemaakt voor de verkoop. Er zijn bakplaten 

om kwak te bakken. Ook verzamelt men 

bosproducten zoals maripa, podosiri, nenge 

oedoe (noot), patawa, en koemoe.  

 

Jagen en vissen – Vissen en jagen wordt af en 

toe gedaan en men verkoopt wild en vis aan    Kwak klaar voor de verkoop 

elkaar. 

 

Bosproducten – Het dorp heeft geen Houtkapvergunning (HKV, tegenwoordig 

gemeenschapsbos). In het verleden is er wel een aanvraag gedaan, maar men 

heeft het niet gehad. Niemand doet aan bosbouw en er zijn geen gereedschap-

pen voor. Men doet wel wat houtkap met kettingzaag voor eigen gebruik en 

botenbouw.  
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De grondenrechten in het dorp Nason en ook in het gehele Paramakaans gebied 

zijn niet geregeld. Men beschouwt vijf km rondom het dorp als de 

economische zone. De aanwezige Chinese winkel heeft gebouwd op een stuk 

grond van een dorpeling (met toestemming).  
 

Het vervaardigen van een korjaal uit een boomstam in het dorp Nason 

 

Goudwinning – Er werken enkele tientallen personen uit het dorp in de 

kleinschalige goudwinning. Ze blijven enkele dagen, weken, en soms maanden 

in het bos. Sommigen hebben All Terrain Vehicles (ATV), waterpomp, poclain, 

boten en motoren. Enkele jonge mannen die aan goudwinning doen hebben 

geen eigen huis in het dorp, maar wonen bij familie of anderen. 

 

Er werken een aantal personen uit het dorp voor Surgold, maar de meesten van 

hen wonen nu in 

Paramaribo. Ze komen 

vanuit de stad naar de 

mijn en gaan tijdens de 

break terug naar de stad. 

Het dorp Nason zien ze 

dus niet. Een enkeling 

komt uit het dorp zelf en 

keert er wel naar terug. 

 

Een aantal personen zijn 

bij de overheid in dienst.  
            Voorgevel van een huis met houtsnijwerk deuren 

 

Textiel en handycraft – Er is weinig productie van kleding en textiel. Af en toe 

maakt men pangi’s (alleen bij activiteiten) om te verkopen, wat met de hand 

gebeurt. Er is wat handycraft, maar goede tools ontbreken.     
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Handel – Er zijn geen professionele bootsmannen, maar af en toe wordt er wel 

gevaren voor anderen. Er zijn wel boten en buitenboordmotoren aanwezig. 

Naast de polikliniek aan de vaste oever is er tegenwoordig een Chinese winkel 

waar men goederen kan kopen. De bakkerij die er was, bestaat al ongeveer twee 

jaren niet meer. 

 

Toerisme – Af en toe komen er toeristen, die in het Dorothea toeristenverblijf 

aan de overkant van Nason kunnen verblijven. Voor de toekomst wordt aan 

bevordering van het toerisme gedacht. 

 

Planning: 

- De kleine mijnbouw (goudwinning) voorziet nog in inkomen en dat wil 

men behouden. 

- Kwakverkoop levert wat inkomen op en dient verder gestimuleerd te 

worden. 

- Landbouw zou gestimuleerd kunnen worden voor de verkoop. 

- Toerisme kan mogelijk voor wat inkomen zorgen. 

 

 

7. ONDERWIJS EN TRAININGEN 

 

Er is een Rooms Katholieke lagere school, die vanaf 1938 bestaat. In 1958 

werd de school uitgebreid en kwam er een internaat, zodat de kinderen van de 

omliggende dorpen ook naar school konden. Er waren toen nog geen snelle 

boten met buitenboordmotor, zodat de afstanden te groot waren om dagelijks te 

overbruggen. Tot 1967 stond de school en het internaat op het eiland Nason 

zelf.2 Daarna werd er een nieuwe school, de Anton Donicieschool, en internaat 

op de vaste oever gebouwd, waar de school nog steeds is. Het internaat is, 

vanwege de Binnenlandse Oorlog, gesloten en de kinderen van de andere 

dorpen komen nu met de schoolboot van Badatabiki, Krikimofo, Tabiki Ede en 

Pakiratabiki.3 De schoolboot die afkomstig is van de bovenste dorpen zijn te 

klein voor het aantal kinderen die zij vervoeren naar de school op Nason.  

 

Op de lagere school zijn in 2015/2016 welgeteld 87 leerlingen ingeschreven. 4 

Vroeger waren er meer dan 100 leerlingen. Er zijn 8 leerkrachten, waarvan 7 

vrouwen en 1 man.5 De school telt 6 lokalen, bezit een eigen generator (was 

                                                           
2 Bets Miltenburg: Mijn thuis en mijn werk te Nason. Verslag van haar periode als vrijwilliger 1970-

1972.  
3 In februari 2016 waren er 85 leerlingen, waarvan 41 van Nason en omgeving, 21 van Tabiki Ede, 14 

van Krikimofo, 5 van Badatabiki en 4 van Pakiratabiki. 
4 Er zitten 12 leerlingen in kleuter A/B, 24 in de 1e klas, 8 in de 2e klas, 13 in de 3e klas, 11 in de 4e 

klas, 13 in de 5e klas en 6 in de 6e klas.  
5 Van de leerkrachten hebben 6 een Kweek A opleiding en 2 een districtskwekeling. 
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kapot) en 1 laptop. Er is ook een bibliotheek die net is afgebouwd. Er is een 

tuinman en twee schoonmaaksters. 
De school en enkele leerlingen 

met verlichtingsmast en 

vlaggenmast 

De school verkeert in goede staat. De kleine 

stenen laagbouwwoningen van de leerkrachten 

zijn huurwoningen, waar SRD 30,- per maand 

voor betaald moet worden. De woningen worden 

door de leerkrachten gedeeld. Er zijn tenminste 

nog drie woningen nodig. Twee onderwijzeressen 

wonen in het dorp en komen met de boot. 

 

De gebruikte taal in het dorp en in de huishouding 

is Paramakaans. Een groot deel van de dorpe-

lingen heeft wel zijn/haar naam leren schrijven. Mede vanwege het 

taalprobleem slagen er weinig kinderen van de school. 

 

Wanneer de kinderen de lagere school hebben afgerond vertrekken de ouders 

vaak met hun kinderen naar Albina, Moengo, Paramaribo of Frans-Guyana 

wegens het ontbreken van vervolgonderwijs in het gebied. Het gebied heeft dus 

dringend vervolgonderwijs nodig na het GLO. 

 

Planning: 

- Er zijn nog drie onderwijzerswoningen nodig. 

- Voor permanente energie op school zijn zonnepanelen een goede oplos-

sing. 

- De leerkrachten upgraden, zodat het onderwijspeil stijgt. 

- Het taalprobleem aanpakken wat tot betere schoolprestaties zal leiden. 

- Er is vervolgonderwijs nodig voor de regio. 

 

 

8. ZORG EN SOCIALE ACTIVITEITEN 

 

Gezondheidszorg – Er is een polikliniek van de Medische Zending (MZ) 

tegenover het dorp, die dagelijks open is voor medische zorg. De arts zou eens 

per maand het gebied moeten bezoeken, maar dit vindt niet optimaal plaats. De 
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verpleegsters wonen bij de poli dus men kan er altijd terecht. Soms gaan de 

mensen naar Apatoe naar de dokter of naar Ampoma. De kennis van de 

traditionele geneeskunst is afgenomen. Nason heeft geen dresi-man. 

 

 
MZ Gezondheidscentrum Nason met bijgebouwen voor personeel met zonnepanelen, 

regenwaterreservoir en gecementeerde paden 

 

De poli heeft een koelkast om vaccins te bewaren, maar het is defect. Graag wil 

men meer zonne-energie zodat men 24 uur per dag stroom is. Een aanlegsteiger 

ontbreekt en een wachthuis voor patiënten ontbreekt. 

 

In het dorp zijn enkele huizen met een toilet en een aantal privaten. De sanitaire 

voorzieningen kunnen nog beter. Vuil wordt door iedereen zelf verwerkt. 

 

Nason heeft een vrouwencentrum, wat voorheen een kwakhuis was, waar er 

kwak werd gebakken door de vrouwen van het dorp. Nu fungeert het als een 

vrouwen vergaderruimte en opvangcentrum, maar het is in slechte staat. 

 

Er is een ruimte waar men rouwplechtigheden houdt (krey oso), terwijl de 

overledenen worden begraven in de Paramakakreek. 

 

Ouderen en gehandicapten – Er zijn een aantal ouderen, maar weinig gehandi-

capten. De familieleden zorgen voor hen, maar er zijn ook personen zonder 

familie die voor zichzelf moeten zorgen. Financieel wordt het moeilijker voor 

de ouderen om voor zichzelf te zorgen, want de AOV is niet voldoende en 

daarnaast krijgen ze hun AOV laat, soms zelfs pas na een jaar.  

 

Sport en recreatie – Er is een voetbalveld en een recreatiezaal, die in slechte 

staat verkeerd. Er wordt weinig aan sport en recreatie gedaan.  

 

Religie – Nason is traditioneel een Rooms Katholiek (RK) dorp. Er is een 

kerkgebouw en er worden regelmatig kerkdiensten gehouden. Asaiti Cooman is 

de catechist. Naast het RK geloof, houden velen vast aan hun eigen ‘kulturu’. 
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Alle mensen uit het dorp Nason kennen hun eigen cultuur en dragen het over 

aan hun kinderen. 
 

               Binnenkant van de RK kerk                         Vrouwencentrum te Nason 

 

Planning: 

- Sport en recreatie dienen gestimuleerd te worden. 

- Sanitaire voorzieningen verbeteren. 

- Meer aandacht voor ouderen en gehandicapten. 

- De koelkast van de poli repareren of een nieuwe aanschaffen indien 

nodig. 

- Zonne-energie zodat er 24 uur per dag stroom is op de poli en voor de 

verpleegsters.  

- Een aanmeersteiger zetten bij de poli. 

- Een wachthuis voor patiënten opzetten voor de poli. 

- Het vrouwencentrum aanpakken. 

 

 

9. BESTUUR EN SAMENWERKING 

 

Het dorpsbestuur bestaat uit een hoofdkapitein, de heer Jozef Doedoe, en drie 

kapiteins, de heren Manna en Abanie, en mevrouw Dina Pinte. Van de negen 

basja’s zijn zes van het vrouwelijk geslacht en drie van het mannelijk geslacht.  

 

Het bestuur heeft vaak geen tijd om bij elkaar te komen om te overleggen. Er is 

wel een prachtig Krutu Oso in het dorp Nason. De District Commissaris (DC) 

heeft een goed contact met de gemeenschap. De Bestuurs Opzichters (BO) van 

Nason is met pensioen, en de BO van Langatabiki bezoekt de andere dorpen zo 

af en toe. Er is wel samenwerking met de politie, maar die wordt alleen 

ingeschakeld bij ernstige misdrijven. Als de kapitein de politie inschakelt dan 

wordt de verdachte wel opgepakt. 
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De relaties met andere dorpen 

in de buurt zijn goed te noem-

en. Ze ondersteunen elkaar bij 

krutu’s, overlijden, siksi wiki, 

en feesten. De kapiteins van 

de verschillende dorpen kom-

en bij elkaar als er krutu’s 

zijn. De Asaiti-lo onderhoudt 

een goede relatie met de 

Asaiti’s in de verschillende 

dorpen. 

 
 

                Krutu Oso van het dorp Nason 

 

Met de private sector is er ook 

een goede relatie. Surgold heeft 

gezorgd voor een Gaang watra 

oso en biedt ook 

werkgelegenheid. Surgold is 

van plan om toiletten/privaten 

op te zetten. Verwacht wordt 

dat Surgold de lokale 

ontwikkelingen en initiatieven 

van het gebied beter 

stimuleert. Wel is het zo dat 

personen die bij Surgold gaan 

werken met de break eerder 

naar Paramaribo gaan dan 

terugkeren naar het gebied, ook 

verhuizen zulke werknemers 

naar de stad. Men vraagt zich 

af wat er met de ouderen zal ge-                             Gaang watra oso 

beuren. Als de ouderen een financiële bijdrage of voedselpakket konden krijgen 

zou dat zeer gewaardeerd worden, omdat de AOV uitkering alleen niet 

voldoende voor hen is om de maand rond te komen. 
 
Planning: 

- Het dorpsbestuur moet vaker aanwezig zijn in het dorp en het goede 

voorbeeld geven. 

- Het dorpsbestuur moet getraind worden. 

- De BO moet vaker langskomen en problemen aanpakken. 
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- Werknemers van Surgold moeten gestimuleerd worden om in hun gebied 

te blijven. 

 

 

10. AANWEZIGE ORGANISATIES 
 
Het dorp Nason heeft in het verleden ondersteuning gehad van het Bureau 

Micro Projecten, het CDFS, de Pater Ahlbrinck Stichting (PAS), en de UNDP. 

 

Er zijn twee vrouwenorgani-saties nl. Nason Uma Seeka Libi met als voorzitter 

Aloesia, en Uma Denki met als  voorzitter Lientje Pinte. Verder is er een 

Stichting Aboi, die een werkarm is van Uma Denki, met als voorzitter 

Margretha Aboi.       

 

Stichting Aboi heeft projecten ingediend bij het Small Grants Programma van 

de UNDP en middelen ontvangen om die uit te voeren z.a. het toeristenverblijf, 

welke Stichting Aboi toebehoort. Het toeristenverblijf is opgezet met de 

bedoeling de kosten van de stichting te bekostigen, zodat de continuïteit van 

Stichting Aboi is gegarandeerd. De vroegere goede samenwerking met de PAS 

zal weer opgepakt worden. De school te Nason is opgezet met middelen van 

CDFS en Buro Micro Projecten, terwijl Stichting Aboi de projecten heeft 

ingediend. De verschillende stichtingen en organisaties moeten samen komen 

om meer te kunnen doen. 

 

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

Zending.  

 

Bij de school is een verblijfcentrum dat compleet als ontmoetingscentrum 

aangelegd m.b.v. middelen van het Bureau Micro Projecten. 

 

Vroeger waren er via de RK en de PAS contacten met buitenlandse organisaties, 

maar tegenwoordig zijn de contacten minder intensief. Het dorp heeft weinig 

bezoek gekregen van organisaties en beleidmakers in de afgelopen periode. 

Vlak voor de verkiezingen van mei 2015 heeft de president wel een bezoek 

gebracht. 

 

 

11. WAT HEEFT HET DORP ZELF (ASSETS) 

 

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

vaardigheden, die van belang zijn voor haar verdere ontwikkeling.  
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Natuurlijk bezit: 

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

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

- Er is nog net voldoende wild en vis in de directe omgeving 

- Het dorp ligt op een eiland met een prachtig uitzicht op het Nassau 

gebergte in het westen. 

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

- Het dorp ligt dicht bij Frans-Guyana en is een van de grensdorpen met dit 

land. 

- Er is veel grind in de rivier. 

 

Sociaal bezit: 

- Het dorp heeft een eigen dorpsbestuur. 

- Het grootste deel van de bevolking is Rooms Katholiek en er is een band 

met de kerk. 

- De bevolking verkeert in redelijk goede gezondheid. 
 

Links een stampkom (matta, gemaakt uit een stuk boomstam) met stamper (mattatiki). Midden 

een zelfgemaakte cassaverasp (een stuk zinkplaat waarin spijkergaten zijn geslagen) en 

rechts twee gevlochten hangende cassavesappersen (matapi). 
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Menselijk bezit: 

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

cassavebrood). 

- Er is kennis van woningbouw en botenbouw. 

- Er is kennis van goudwinning. 

- Men heeft kennis van het gebied en de cultuur, en men heeft het ver-

mogen zich steeds aan te passen aan de omgeving. 

- De mensen zijn georganiseerd en hebben vrouwenorganisaties en een 

stichting in het dorp. 

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

 

Fysiek bezit: 

- Er is een lagere school van het RKBO met gemeenschapscentrum 

(tegenover het dorp). 

- Er is een gezondheidscentrum van de Medische Zending (tegenover het 

dorp). 

- Er is een dieselgenerator met distributiesysteem 

- Er is een communicatiemast in de buurt met mobielbereik. 

- Er is een guesthouse tegenover het dorp. 

- Er is een gemeenschapshuis en een krutu oso. 

- Er is een RK kerkgebouw. 

- Er is een recreatiegebouw en een voetbalveld. 

- Er is een lijkenhuis (krey oso)  

- Er is een Gaang watra oso 

- Er is een oud waterleidingsysteem met distributienet (niet werkend). 

- Er is een vliegveld (niet operationeel). 

- Er is een vrouwencentrum 

 

Economisch bezit: 

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

artikelen 

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

basisvoeding 

- Er zijn bronnen van inkomsten nl. landbouw (kwakverkoop), goud-

winning en overheidsbanen. 

- Er zijn 19 boten en buitenboordmotoren.  

 

 

12. ZWAKKE PUNTEN (WEAKNESSES) 

 

De grootste zwakte van het dorp is dat de bevolking wegtrekt en afneemt. 

Daardoor gaan ook vele mensen met vaardigheden weg en zijn er minder 

jongeren en kinderen. Men trekt o.m. weg vanwege gebrek aan vervolg-
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onderwijs, maar ook omdat men in Frans-Guyana meent betere bronnen van 

inkomsten te hebben. Personen die bij Surgold werken komen vaak niet terug 

naar het dorp. Ook goudzoekers uit het dorp blijven vaak weken of maanden 

weg. Kortom er dreigt een overlevingsprobleem voor het dorp als dit zo 

doorgaat. Er zijn dorpsbestuursleden die niet permanent in het dorp wonen, 

zodat de problemen niet aangepakt worden. De toegang tot externe kennis, 

deskundigheid en financiering is beperkt (geen internet).      

 

 

13. BELANGRIJKSTE AANDACHTPUNTEN 
 
Het dorp Nason is een belangrijk dorp van de Paramakaners geweest, maar zal 

veel moeten doen om die positie te behouden. Er zijn zeker kansen, maar ook 

bedreigingen. Het dorpsbestuur zal zichzelf moeten mobiliseren en daarna de 

bevolking om te zorgen voor de verdere ontwikkeling. Er moet inkomen zijn 

(werkgelegenheid), goede basisvoorzieningen, goede scholing en gezondheids-

zorg, 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 veilig drinkwater. 

 

Planning 2016-2019 

 

De volgende punten zijn bij de verschillende onderdelen aan de orde gekomen. 

Uit deze lijst worden de 10 belangrijkste punten voor 2016 in een schema gezet, 

waarbij aangegeven wordt 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. Voor de poli moet de koelkast waarin vaccins worden bewaard  

gerepareerd worden, indien nodig een nieuwe aanschaffen. 

2. 24 uur per dag stroom op de poli en voor de verpleegsters d.m.v.  

zonne panelen. 

3. Een aanmeersteiger bouwen bij de poli.  

4. Een wachthuis voor patiënten. 

5. Er is behoefte aan goede ontvangst van radio en televisie.  

6. Er is behoefte aan permanente energie, wellicht via zonne- 

energie. 

7. Er is een waterleidingsysteem nodig met veilig drinkwater. 

8. De leerkrachten upgraden, zodat het onderwijspeil stijgt.  

9. Er zijn nog drie onderwijzerswoningen nodig.  
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10. De leiding en bewoners van Nason moeten het wegtrekken van  

de bevolking tegengaan, anders wordt het een verlaten dorp. 

11. Het vuil moet milieuvriendelijker worden opgeruimd.  

12. Het probleem van de skalians moet aangepakt worden, zodat de  

rivier niet aangetast wordt.  

13. De kleine mijnbouw (goudwinning) voorziet nog in inkomen en  

dat wil men behouden. 

14. Kwakverkoop levert wat inkomen op en dient verder  

gestimuleerd te worden. 

15. Landbouw zou gestimuleerd kunnen worden voor de verkoop.  

16. Toerisme kan mogelijk voor wat inkomen zorgen. 

17. Voor permanente energie op school  zijn zonnepanelen een goede  

oplossing.  

18. Het taalprobleem aanpakken wat tot betere schoolprestaties zal  

leiden. 

19. Er is vervolgonderwijs nodig voor de regio.  

20. Sport en recreatie dienen gestimuleerd te worden.  

21. Sanitaire voorzieningen verbeteren. 

22. Meer aandacht voor ouderen en gehandicapten. 

23. Het vrouwencentrum aanpakken. 

24. Het dorpsbestuur moet vaker aanwezig zijn in het dorp en het  

goede voorbeeld geven. 

25. Het dorpsbestuur moet getraind worden. 

26. De BO moet vaker langskomen en problemen aanpakken.  

27. Werknemers van Surgold moeten gestimuleerd worden om in  

hun gebied te blijven. 

 

 


