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Ontwikkelingsplan Pakiratabiki 2016-2019 

 

1. INLEIDING  

  

Het stamgebied van de Paramakaners strekt zich traditioneel uit van de 

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

vanaf begin 20e eeuw gelegen in en langs de Marowijne rivier. Pakiratabiki 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 Pakiratabiki 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 Pakiratabiki 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 s tam 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. 

 

Aan dit plan heeft het dorpsbestuur en de lokale gemeenschap van Pakiratabiki 

meegewerkt.1 

 

 

2. VISIE EN MISSIE  

  

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

meenschap, die gezond leeft en goed voor haar omgeving zorgt.  

 

Missie: Het dorpsbestuur en gemeenschap van Pakiratabiki gaat gedurende de 

komende drie jaren samen te werken aan een goede infrastructuur en adequate 

basisvoorzieningen voor het dorp met een dorpsgemeenschap, welke van haar 

inkomen en productie rond kan 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 Gemeenschapsontwik-

kelingsfonds (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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3. GESCHIEDENIS EN BEVOLKING  

 

Geschiedenis – De oorspronkelijke bewoners van Pakiratabiki komen van het 

dorp Nason. De stichter van het dorp, de heer Da Akodo van de Asaiti-lo, is 

vanwege onenigheid samen met zijn zus en haar kinderen naar hier gekomen. 

Zijn broer (Papa Asaide) is de stichter van het dorp Loka Loka. Dezelfde 

familie heeft het dorp Skintabiki gesticht. Andere belangrijke lo’s zijn de Molo-

lo van het dorp Loka Loka en de Wataweliki-lo van het dorp Tabiki Ede.  

 

De kapitein geeft aan dat het belangrijk is dat een dorp een flakatiki (voor 

plengoffers) en een krey oso (lijkenhuis) heeft. Deze twee aspecten maken het 

tot een dorp, anders is het slechts een kamp. De Aucaners die zich met 

toestemming van de Pamaka bij Ampoma Tapu zijn gaan vestigen hebben geen 

flakatiki noch een kreyoso (ze mogen deze ook niet bouwen volgens de afspraak 

die met hen is gema akt); hierdoor zijn hun woonplaatsen kampen en geen 

dorpen. Deze Aucaners hebben toestemming gehad om zich daar te vestigen, 

omdat de dorpen bij de Tapanahony dichtbij elkaar waren en men wilde meer 

ruimte. Vandaar dat ze zich verder benedenwaarts zijn gaan vestigen. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A oso disi na foe a gran soema di meki a kondre. A gran soema disi na tweede plaats foe 

Pamaka”.  

 

De naam Pakiratabiki komt omdat er volgens de geschiedenis vroeger veel 

Pakira’s waren of via de rivier naar het dorp kwamen, deze werden allemaal 

geschoten door de toenmalige bewoners. Tegenwoordig zijn er geen Pakira’s 

meer in de omgeving. De twee wijken van het dorp heten Bilosé en Opusé. De 

naam Akodo kondre wordt ook gebruikt, vanwege de eerste kapitein papa 

Akodo. Deze is tot kapitein benoemd van Pakiratabiki door granman Apensa.  

 

Volgens de archieven waren papa Kofi (Badatabiki), papa Manda (Langatabiki) 

en papa Asede (Loka Loka) de eerste kapiteins die officieel benoemd zijn in 

1901 (samen met de beëdiging van granman Apensa). Deze zijn de busi 

kapiteins (die zonder interventie van de overheid zijn benoemd). Papa 
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Afikalafoe heeft Tabiki Ede gesticht, maar is uit dit gebied gestuurd om het 

dorp daar te stichten.  

 

De Binnenlandse Oorlog heeft veel vernietigd. In het dorp Pakiratabiki is er 

echter weinig gemerkt van de Binnenlandse Oorlog (mensen zijn niet gevlucht 

en er zijn ook geen mensen in het dorp komen schuilen).  

 

Vroeger was er een politiepost in het dorp gevestigd, aan de rand van het eiland. 

Men is echter ‘weggestuurd’ door het dorpsbestuur, omdat men onvoorzichtig 

was tijdens het schoonmaken van hun geweren, waardoor eentje per ongeluk is 

afgegaan en bijna iemand heeft geraakt. Na dit voorval is de politiepost 

verhuisd naar de monding van de Grankreek.  

 

Pakiratabiki is een klein dorp met 20 huizen, waarvan ongeveer driekwart 

bewoond is. Er wonen nog geen 30 personen in het dorp. De bevolking neemt af. 

De betere sociale voorzieningen van Frans-Guyana fungeren als aantrekkings-

kracht om te migreren. Kinderen die naar de stad (Paramaribo) gaan voor 

vervolgonderwijs keren ook niet meer terug naar het dorp na hun studie. 

Hierdoor zijn er momenteel weinig mensen in het dorp.  

 

 
Luchtfoto (vanuit Frans-Guyana) van het dorp Pakiratabiki met rotsen en stenen in de rivier 

 

 

4. LIGGING EN INFRASTRUCTUUR  

 

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

iets meer dan 400 meter in de lengte en zo een 100 meter in de breedte. Het 

dorp beslaat nog geen 200 meter en de huizen liggen dus op korte afstand van 
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elkaar. Pakiratabiki ligt op ongeveer een uur varen van Langatabiki (in het 

noorden) met een grote buitenboord motor en 2 uren met een kleine buitenboord 

motor. Pakiratabiki is een half uur varen van Loka Loka (in het zuiden). Het 

dichtstbijzijnde dorp is Tabiki Ede dat op enkele minuten varen ligt naar het 

noorden. Naar de andere kant ligt Skintabiki het dichtstbij nl. ongeveer tien 

minuten varen naar het zuiden. Het dorp is alleen per boot bereikbaar. Er zijn 

wel drie aanmeerplaatsen, maar er is geen goede aanmeersteiger. 

 

 
Huizen op palen en elektrische bedrading in het dorp Pakiratabiki 

 

Water – Er is nooit een waterleidingsysteem in het dorp geweest. Drinkwater 

wordt uit een kreek aan de Franse kant gehaald (kreek heeft geen naam, maar 

wordt soms Pikin kreek genoemd). Het water uit de rivier wordt alleen gebruikt 

om te baden. Regenwater wordt ook gebruikt als drinkwater, maar wordt slechts 

op enkele plekken opgevangen.  

     

Elektriciteit – Er is een generator, die door het dorp zelf is aangeschaft (ook de 

kabels zijn zelf aangeschaft) en de bewoners zorgen voor de aanschaf van 

brandstof. Af en toe geeft het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) ook 

brandstof. Vroeger kreeg men 5 vaten benzine, maar tegenwoordig slechts 3 

vaten. Echter is de levering van brandstof onregelmatig. Als de generator werkt 

heeft het dorp stroom van 18:00 – 22:00/23:00 uur, de hele maand lang. De 

generator is al 13 jaar oud en al ongeveer een jaar kapot. De kapitein heeft een 

kleine generator, die hij ’s avonds draait. Volgens een rapport van het hoofd van 

de Dienst Elektriciteits Voorziening (DEV) van NH (oktober 2015) moet de 

centrale, het distributienet en liefst ook de generator vervangen worden. 

Volgens DEV leveren zij brandstof. Er wordt geen zonne-energie gebruik in het 

dorp Pakiratabiki. De kapitein geeft aan dat hij weet wat de overheid voelt 

(hoeveel het ze kost) als ze elektriciteit moeten zetten in dorpen, omdat hij het 

zelf heeft gedaan in zijn dorp. Hierdoor is er een grote dankbaarheid voor het 

hebben van elektriciteit.  

 

Communicatie – Er is telefoonverkeer in het dorp mogelijk. Hierdoor is de 

verbinding met andere dorpen en personen in het stamgebied en ook daarbuiten 
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mogelijk. De telefoonmast is op het Nassau gebergte zorgt voor een goede 

ontvangst van Telesur en Digicel. Televisie beelden worden niet ontvangen (wel 

kijkt men soms naar Dvd’s). Radio Ajwade wordt ontvangen en soms radio 

Apintie.  

 

Transport – Omdat het dorp alleen via de rivier bereikbaar is moet men dus per 

boot reizen. Alleen de kapitein heeft een boot met buitenboordmotor. Verder is 

er nog 1 boot in het dorp aanwezig (zonder buitenboordmotor). De buitenboord-

motor van de kapitein is momenteel defect en er is niemand in de omgeving die 

buitenboordmotors kan repareren, hiervoor is men afhankelijk van de stad. Om 

naar andere gebieden te gaan maakt men gebruik van de ‘lanti boto’, die twee 

keer per week langskomt en SRD 100,- per rit kost.  

   

Planning: 

- Er is een betonnen aanmeersteiger nodig. 

- Waterleiding met veilig drinkwater nodig. 

- Het elektriciteitsnet en generator moet vernieuwd, waarbij de moge-

lijkheid van zonne-energie bekeken moet worden. 

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

- Reparatie van buitenboordmotoren (en evt. andere apparaten zoals gene-

ratoren) in de omgeving.  

 

 

5. NATUUR EN WONEN  

  

Het dorp Pakiratabiki ligt heel mooi aan de rivier. Aan de Franse kant is het 

gebied erg heuvelachtig, terwijl aan de Surinaamse kant het Nassau gebergte 

zichtbaar is. Het dorp beschikt over veel vruchtbomen zoals manja, kokos, 

broodboom, etc. 

 

De bewoners maken gebruik van hun natuurlijke omgeving voor landbouw en 

velen leven van de opbrengst van hun kostgrond. De kostgronden liggen vooral 

op de Franse oever, die dichterbij is. Men heeft soms last van draagmieren, 

maar men bestrijdt ze met mierenpoeder.  

 

De biodiversiteit van het gebied is volgens de bewoners achteruit gegaan. Je 

vindt niet meer dezelfde vissen en het wild op het vaste land is minder 

geworden. De natuurlijke omgeving is ook aangetast door de goudwinning.  

 

In de droge tijd is de rivier moeilijk begaanbaar voor boten. Het dorp ligt echter 

dicht bij de vaargeul, waardoor het dorp altijd goed bereikbaar blijft (in 

tegenstelling tot sommige andere dorpen). Bij zware regens ontstaan er juist 

overstromingen, waardoor de lage huizen onder water kunnen lopen. Surgold 
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heeft een Gaang watra oso gebouwd, zodat men kostbare bezittingen veilig kan 

opslaan bij overstromingen.  

 

 
De huizen in Pakiratabiki staan verder van elkaar af dan in de meeste andere dorpen 

 

De bevolking woont al lang in het gebied, maar beschikt niet over de formele 

grondenrechten en dit moet geregeld worden. Volgens de kapitein zullen 

grondenrechten niet binnenkort worden geregeld door de overheid, pas als alle 

rijkdommen uit de grond zijn gehaald en de grond dus weinig waarde heeft, zal 

men grondenrechten krijgen.  

 

Planning:  

- Vanwege het overstromingsgevaar moeten nieuwe huizen zoveel moge-

lijk op neuten gebouwd worden. 

- De grondenrechten moeten geregeld worden. 

 

 

 6. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID  

  

Er is een periode geweest waarbij het dorp vooral leefde van de inkomsten uit 

de goudwinning. De kapitein was zelf ook actief in de goudwinning. 

Dorpsbewoners waren actief met 1 poclain en 2 andere machines waarmee ze 

gingen werken in de omgeving (gebied nabij Patata Kampoe). Het goud in dit 

gebied is echter opgeraakt, waardoor goudwinning een minder belangrijke rol 

nu speelt in het dorp. In die periode zijn de generator en cassavemolen gekocht 
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en is geïnvesteerd in de huizen. Tegenwoordig leven de meeste mensen van de 

opbrengsten van hun kostgrond. De ouderen geven aan dat er vóór de 

onafhankelijkheid genoeg werk was, maar daarna is het minder geworden. Men 

hielp buitenstanders o.a. met bodemkundig onderzoek (moesten diepe gaten 

graven en grond weghalen). Verder was men een tijd actief in de houtkap, maar 

een keer hebben dorpsbewoners hout geleverd aan de Franse kant voor een 

zekere Guyanees (Lagadu) en deze heeft ze nooit betaald, hierdoor is men 

gestopt met houtkap.  

 

Landbouw – De meeste inwoners leven van de 

landbouw. Men plant cassave, zoete patat, tayer 

soorten, suikerriet, groente en andere knolgewassen 

op de kostgronden. Men doet aan zwerflandbouw, 

waarbij steeds een andere kostgrond wordt aangelegd. 

Men plant vooral voor eigen gebruik, waarbij 

overschotten worden verkocht. De mensen hebben 

hun eigen tools zoals een houwer, bijl, tjap, en hark. 

Alleen de kapitein heeft een kettingzaag. Van cassave 

maakt men kwak en gebruikt daarvoor een 

cassavemolen om de cassave te raspen. Helaas is de 

cassavemolen kapot.            
                                                                                                           De cassavemolen is kapot 

 

Bosbouw en bosproducten – Het dorp doet niet aan bosbouw en heeft geen 

Houtkapvergunning (HKV) of titel op gemeenschapsbos. Men verzamelt in het 

bos o.m. Patawa, Podosiri, Pikin komoe, kim boto, weko, mama dosoe en agoe 

ston. 

 

Jacht en visvangst – Er is weinig jacht en visvangst, ook al omdat het wild en de 

vissen schaars zijn geworden.  

 

Goudwinning – Vroeger werd intensief aan goudwinning gedaan, omdat er goud 

was in de omgeving, maar dat is nu op. Er zijn nooit skalians in de buurt 

geweest, omdat er geen goud is in de rivier nabij het eiland. Er werken nog twee 

jongeren in de goudwinning en die verzorgen dan de ouderen.  

 

Textiel en handycraft – Textielproducten worden sporadisch vervaardigd en aan 

handycraft wordt niet gedaan. Er is wel een dame in het dorp, die pangi’s naait 

en verkoopt, die ze op de hand doet, omdat ze geen werkplaats heeft. Degene 

die aan handycraft deed woont nu in het dorp Krikimofo (Petrus Cholo = Petrus 

Tjappa), en er is niemand die het nu in dit dorp doet. Wel heeft men nog 

houtsnijwerk van Petrus Cholo waar men erg trots op is.   
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Houtsnijwerk van Petrus Cholo 

 

Handel – Er is geen winkel en men verkoopt alleen overschotten van wat er 

geplant wordt.  

 

Toerisme – Er is geen transport en ook geen toerisme. De toeristen bezoeken het 

dorp Pakiratabiki niet meer. Vroeger kwamen er wel enkele toeristen (m.n. 

Surinamers). Men verbleef dan in de ‘koelie oso’ (deze is nu verwaarloosd). 

 

Overheid – Er is niemand in dienst van de overheid. 

 

Planning: 

- Titel op gemeenschapsbos aanvragen. 

- Ondersteuning bij de landbouw o.m. gereedschappen 

- Cassavemolen aanschaffen (cassavemolen die ze hebben is defect).  

    

 

7. ONDERWIJS EN TRAININGEN  

  

Omdat er alleen lager onderwijs in de regio is hebben de bewoners geen hogere 

opleiding dan dat. De kinderen gaan op school in het dorp Nason. Er is geen 

vervolgonderwijs voor de kinderen. Als de kinderen naar de stad gaan voor 

vervolgonderwijs dan ontsporen ze vaak of keren niet terug na hun opleiding. 

Vandaar dat men liever vervolgonderwijs in de omgeving wilt, dan blijft de 

binding met het gebied en is er meer sociale controle. Thuis spreekt men vrijwel 

alleen Paramakaans, waardoor Nederlands niet door iedereen goed gesproken 

wordt.  

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

dorpsbestuur hebben geen formele training gehad. 
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Planning: 

- Mogelijkheden voor vervolgonderwijs in het gebied, dit wordt gezien als 

een heel belangrijke factor om het gebied verder tot ontwikkeling te 

brengen. 

- Training voor het dorpsbestuur. 

 

 

8. ZORG EN SOCIALE ACTIVITEITEN 

 

Gezondheidszorg – De Medische Zending is 

verantwoordelijk voor de gezondheidszorg in 

het gebied. De dorpsbewoners moeten naar de 

polikliniek van Nason. Patiënten worden daar 

behandeld. Men gebruikt wel huismiddelen 

(oso dresi) bij ziekte, maar er zijn geen echte 

kenners van traditionele medicijnen meer.  

 

Er is een krey oso (lijkenhuis) in het dorp, waar 

men overledenen kan opbaren. Een wasi dede 

oso (huis om lijken te wassen) heeft voor de 

kapitein geen prioriteit. Hij heeft alleen kennis 

om lijken in het bos te wassen en niet in het 

dorp, dus houdt het voorlopig liever zo.  

  

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen 

vuilverwerking. De meeste mensen verbranden     Traditionele suikkerrietpers.  

hun vuil. De kapitein heeft aan de dorpsbewon-       Tijdens rouwperiodes wordt er 

ers gezegd dat ze hun vuil nu op 1 plaats moeten        suikerrietsap gedronken. 

dumpen, omdat er veel vuil terecht kwam  

in de rivier. Er zijn geen sanitaire voorzieningen, behalve de twee toiletten die 

Surgold heeft gebouwd.     

 

Ouderen en gehandicapten – Er zijn geen speciale voorzieningen voor ouderen 

en gehandicapten. Iedereen in het dorp kan zichzelf gelukkig nog wel bedruipen. 

Er zijn drie ouderen boven 75 jaar, waarvan eentje blind is. Er zijn geen 

gehandicapten. 

 

Sport en recreatie – Er is geen recreatiezaal en geen voetbalveld, maar de 

bevolking is ook te klein daarvoor. De meeste jongeren zijn niet in het dorp dus 

het heeft geen zin om sport faciliteiten te plaatsen.  

Godsdienst – De meeste mensen zijn Rooms Katholiek (RK), maar er is geen 

kerk. Er worden wel diensten in een woonhuis gehouden. Er zijn soms diensten 

met de catechist Cooman, de zoon van de kapitein van het dorp Tabiki Ede. 
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Cooman en Arnold Asaiti van Nason kwamen vroeger voor de diensten, maar 

nu komen ze niet meer zo vaak. 

     

Cultuur – Er is geen cultuuroverdracht, omdat de mensen met cultuurkennis en 

traditionele kennis van medicijnen reeds zijn overleden.        

     

Planning: 

- Er zijn geen directe behoeften.  

 

 
Bij laag water is het dorp moeilijk bereikbaar en liggen de korjalen een eind van de oever 

 

 

9. BESTUUR EN SAMENWERKING  

  

Traditioneel Bestuur – De kapitein van het dorp is de heer Akodo Dada 

(07139323 / 08148370), meer bekend als kap’ten Ng’Dada. Er zijn twee 

mannelijke en twee vrouwelijke basja’s (Bama gran, deze is aan de Franse kant 

en momenteel ziek; Bada Pikin, deze is regelmatig in het dorp; Susanne Pascal, 

zij woont in het dorp en Duma, deze woont in de stad). Het bestuur functioneert 

goed. De kapitein bemiddelt goed tussen de bewoners, maar heeft nu minder 

gezag dan vroeger.  

 

Overheidsbestuur – De District Commissaris (DC) houdt goed contact met de 

bevolking van Pakiratabiki. De overheid heeft weliswaar niets voor het dorp 

Pakiratabiki gedaan. De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) heeft heel 

lang geleden zinkplaten gegeven.  
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Samenwerking – Er zijn goede contacten met 

andere dorpen. Men gaat bij elkaar op 

familiebezoek en bij feesten, overlijden en 

culturele activiteiten ondersteunen ze elkaar. 

De Asaiti-lo is verspreid over de dorpen Pikin 

Tabiki, Skintabiki, Nason en Badatabiki.  

 

Indien nodig komen er private personen in het 

dorp. Surgold heeft de Gaang watra oso 

gebouwd en twee toiletten. Er zijn geen Ngo’s 

van buiten in het dorp actief en verder zijn er 

geen andere contacten, ook niet met het buit-

enland.         

  
          

          Kapitein Ng’Dada 

 

 

 

10. AANWEZIGE ORGANISATIES  

  

Naast het dorpsbestuur zijn er geen andere organisaties in het dorp Pakiratabiki 

aanwezig.  

 

 

11. WAT HEEFT HET DORP ZELF (ASSETS)  

  

Het dorp Pakiratabiki heeft zelf al een aantal eigendommen en vaardigheden, 

die van belang zijn voor haar verdere ontwikkeling. Er is potentie voor 

landbouw en tuinbouw (vruchten).  

 

Natuurlijk bezit: 

- Het eiland is klein, maar er is nog ruimte voor uitbreiding. Ook is er is 

voldoende land aan de oevers van de rivier om te planten. 

- 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: 

- Er is respect voor het traditioneel gezag, dit kan wel beter. 

- De RK religie functioneert redelijk.  

- Men helpt elkaar. 
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- Men leeft vredig en vrij en heeft geen last van derden. 

     

 
Kokospalmen en andere vruchtbomen in het dorp Pakiratabiki 

 

Menselijk bezit: 

- Men heeft kennis van landbouw en voedselbereiding.  

- Men is grotendeels zelfvoorzienend. 

- Men heeft kennis van woningbouw, maar men bouwt voor derden (buiten 

het dorp) en niet meer voor mensen van het dorp. De mensen met deze 

kennis wonen ook niet meer in het dorp.  

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

vermogen zich steeds aan te passen aan de omgeving. 

- De bevolking verkeert in goede gezondheid. 

 

Fysiek bezit: 

- Er is een ‘krey oso’ en ‘koelie oso’, dat als krutu oso functioneert, maar is 

nu een beetje vervallen. 

- Er is een Gaang watra oso 

- Er is een dieselgenerator (moet gerepareerd worden) 

 

Economisch bezit: 

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

artikelen. 

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

basisvoeding. Men heeft wel last van pakira’s die de aanplanten aantasten.  

- Elk gezin heeft de minimale gereedschappen om in productie te voorzien. 
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Mr. Jaggernath Lachmon, voorzitter van de VHP, heeft lang geleden een bezoek aan het 

gebied gebracht en zinkplaten geschonken. Dit waren de eerste zinkplaten in het gebied. Die 

zijn gebruikt voor werkruimtes die men nog steeds “koelie oso” noemt. Hij heeft aan diverse 

dorpen zinkplaten geschonken, waaronder Pakiratabiki en Skintabiki. 

 

 

12. ZWAKKE PUNTEN (WEAKNESSES)  

  

- Het dorp verliest inwoners door migratie naar elders. De kapitein geeft 

aan dat de mensen al zijn gemigreerd, nu zijn er zo weinig mensen en 

vindt er nauwelijks migratie meer plaats.  

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

mee, zoals weinig kader, weinig organisaties, een kleine dorpskas, 

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

- De bevolking heeft weinig onderwijs gehad. De kapitein zegt dat de 

mensen die onderwijs genieten wegtrekken dus het gaat niet alleen om 

het genieten van onderwijs, maar ook om je krachten te geven aan het 

dorp daarna.  

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

- Men praat vooral Paramakaans en weinig Nederlands.  

- De overheid toont weinig belangstelling voor het dorp en investeert niet 

in voorzieningen (geen waterleiding, e.d.).  

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

- Het dorp is alleen per boot bereikbaar.  
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13. BELANGRIJKSTE AANDACHTPUNTEN  

  

Het dorp Pakiratabiki is een vrij zelfstandig dorp. De dorpelingen wachten niet 

op derden, maar zetten zich in om zichzelf vooruit te helpen. De kapitein kan 

zorgen voor het mobiliseren van noodzakelijke kennis en middelen voor een 

goede verdere ontwikkeling. Omdat de bevolking op zichzelf is aangewezen en 

de meest noodzakelijke zaken dus zelf gekocht zullen moeten worden, 

behoren de inwoners een redelijk geldinkomen te hebben. De economische 

basis kan verbreed worden door landbouwproducten te leveren aan Surgold. 

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

zoals veilig drinkwater en permanente elektriciteit. Het feit dat men deel 

uitmaakt van de Paramakaanse gemeenschap betekent dat men ook in 

aanmerking komt voor middelen die uit het Gemeenschapsontwikkelingsfonds 

ter beschikking zullen komen. 

 

Planning 2016-2019 

 

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

de orde gekomen. Elk punt zal later een verdere uitwerking moeten krijgen met 

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

 

Aandachtspunten 

 

1. Er is een betonnen aanmeersteiger nodig.  

2. Waterleiding met veilig drinkwater nodig . 

3. Het elektriciteitsnet en generator moet vernieuwd, waarbij de  

mogelijkheid van zonne-energie bekeken moet worden. 

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

5. Reparatie van buitenboordmotoren (en evt. andere apparaten  

zoals generatoren) in de omgeving.  

6. Vanwege het overstromingsgevaar moeten nieuwe huizen zoveel  

mogelijk op neuten gebouwd worden. 

7. De grondenrechten moeten geregeld worden. 

8. Titel op gemeenschapsbos aanvragen. 

9. Ondersteuning bij de landbouw o.m. gereedschappen. 

10. Cassavemolen aanschaffen.  

11. Mogelijkheden voor vervolgonderwijs in het gebied.  

12. Training voor het dorpsbestuur. 

 

De aanpak van de water- en energie voorziening, en aanschaf van agrarische 

tools en cassavemolen verdienen de hoogste prioriteit.  

 


