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1. INLEIDING 

 

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

tot aan de Pulugudu vallen. De woongebieden zijn vanaf begin 20e eeuw gelegen in en 

langs de Marowijne rivier. Sebedoe kondre (meer bekend als Krikimofo) is één van de 

plaatsen waar de Paramakaners thans wonen.  

 

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

Hierin kan men lezen wat het dorp Sebedoe kondre 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 Sebedoe kondre zal een leidraad zijn voor 

het lokaal bestuur, voor alle organisaties en voor de inwoners van het dorp. Het plan 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 de behoeften 

van de bevolking. 

 

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

en de lokale gemeenschap van Sebedoe kondre.1 

 

 
De dorpsoudsten Potali Tjappa en Petrus Tjappa 

 

 

2. VISIE EN MISSIE 
 
Visie: Sebedoe kondre is een plaats met goede basisvoorzieningen en een lokale 

gemeenschap, die gezond leeft en voor haar omgeving zorgt. 
                                                           
1 Het plan is onderdeel van de opdracht van de Paramakaanse Onderhandelings Commissie (POC) aan het 

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

Ontwikkelingsplan voor de Paramakaners en tot het instellen van een Gemeenschapsontwikkelingsfonds 

(CDF). Het onderzoek en de gesprekken met het lokaal bestuur en de gemeenschap zijn gehouden in de 

periode september 2015 t/m februari 2016.  
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Missie: Het lokaal bestuur en gemeenschap van Sebedoe kondre 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 voorouders zijn als slaven gevlucht vanuit de toenmalige plantages. Ze hebben 

samen met anderen de Paramakaanse stam gevormd. Ze geloven dat ze tot de IBO 

stam van Afrika behoren. Hun naam Asaiti (ze zijn niet zeker of die naam inderdaad 

Asaiti is of als het niet Ashanti is) is afgeleid van de Ashanties van Ghana in Afrika. 

De eerste bewoners waren van Sebedoe kondre waren van de Asaiti-lo, maar er wonen 

ook Paramakaners van andere lo’s en personen van buiten. Een ieder is welkom 

volgens de dorpsoudsten. 

 
  

 

De naam Krikimofo is ontleend aan het feit dat de 

plaats dicht bij de monding van de Paramakakreek 

ligt. Dit is dus een geografische naam die de locatie 

beschrijft. De plaatselijke cultuur-deskundige, dhr. 

Potali Tjappa, geeft echter aan dat de naam Sebedoe 

kondre de geschiedenis beter weergeeft. 

 

 

 

In Sebedoe kondre zijn twee monumenten te zien. Het eerste monument staat boven op 

de berg en het tweede onderaan dicht bij de oever van de rivier. Het eerste monument 

is opgericht ter gedachtenis aan de voorouders die via de Paramakakreek naar 

Marowijne zijn gekomen. Het is na het ontstaan van Sebedoe kondre onthuld door de 

granman Levi van de Paramakaners. Hoofdkapitein Da Akilingi, hoofdkapitein Jeje, en 

Adam Amautan hebben zich ingezet hiervoor, terwijl het gaat om een voorstel van de 

granman. Het tweede monument is een standbeeld van een vrije manspersoon, waarvan 

de kettingen gebroken zijn. De oorspronkelijke stichter is Sebedoe en zijn naam zou op 

het standbeeld moeten staan. Hij was onderweg naar deze plaats om zich te vestigen, 

maar werd onderweg gedood en is dus nooit gearriveerd. Zijn geest is echter op andere 

mensen overgegaan, die uiteindelijk wel zijn gearriveerd en het dorp hebben gesticht 

rond 1991/1992. De mensen komen van het dorp Atemsa.2 

                                                           
2 Dr. Morton Kahn heeft in 1931 het boek ‘Djuka, the Bush Negroes of Dutch Guiana” geschreven. Dat boek is 

gebaseerd op zijn reis langs de Marowijne rivier waar hij vooral de Aucaners bestudeerde. Hij heeft ook een 

bezoek gebracht aan het Paramakaans gebied m.n. het toenmalige dorp Stonponta (onder de Arminavallen) en 

daar gesproken met kapitein Kofi, die toen tachtig jaar of ouder was. De grootmoeder van kapitein Kofi was 

één van de originele gevluchte slaven en stamvrouwen van de Paramakaners. In het boek geeft Kahn aan dat 

de Paramakaners, nadat zij bij de Marowijne rivier aankwamen een eerste dorp vlakbij de Paramakakreek 

hebben gesticht. Uit andere bronnen is bekend dat dit dorp Amoesa heette. Dit dorp kan dus een voorloper zijn 

geweest van Sebedoe kondre. 
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Dit monument is opgericht ter ere van 

de voorouders door granman Levi en 

staat boven op de berg in Sebedoe 

kondre. 

 

Het unieke van Sebedoe kondre 

is dat de vrijgemaakten via de 

Paramakakreek naar de Maro-

wijne rivier kwamen. De Para-

makakreek is daarom een be-

langrijke kreek voor de stam, 

waar ook de centrale begraaf-

plaats is gelegen. De stam is ook  

naar de kreek genoemd. 
 

Sebedoe kondre is een plaats met zo een 45 huizen, waarvan 10 niet bewoond zijn. Er 

wonen ca. 60 personen in het dorp. Er zijn meer vrouwen dan mannen, en meer 

jongeren dan ouderen. Er verlaten meer mensen het dorp dan er bij komen.  

 

 

 

 
Op de tekst van het standbeeld staat: 

“Fu memre Papa Abita Kwaw S. Gadu 

na fesi”. De persoon op het monument 

zou eigenlijk Sebedoe moeten zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

4. LIGGING EN INFRASTRUCTUUR 

 

Sebedoe kondre ligt vlak bij de monding van de Paramakakreek, die uitkomt in de 

Marowijne rivier. De Paramakakreek is vrij uniek, omdat het de enige kreek in 

Suriname is, waarvan de monding niet in het noorden uitkomt, maar in het zuiden. Een 

deel van de plaats is hoog gelegen (Tapu bergi) en een ander deel is laag gelegen, 

dichter bij de oever (Ondro bergi). 

 

Sebedoe kondre ligt op 40 minuten varen van Langatabiki en 10 minuten van 

Badatabiki in het noorden, terwijl Nason op 15 minuten afstand ligt naar het zuiden. 

Via de weg moet men voorbij Snesikondre rijden en daarna de boot pakken (ca. 25 

minuten). Vanuit de rivier komt men aan op een breed strand, zodat er in de droge tijd 
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Luchtfoto van Krikimofo (in het midden), aan de rechterkant de Paramaka kreek, aan de linkerkant 

kostgronden en achter Krikimofo goudwinning. In de rivier zijn hopen grind zichtbaar die de skalians 

geproduceerd hebben 

 

geen aanmeersteiger nodig is. Er is dus wel een stenen aanmeersteiger nodig voor de 

regentijd, wanneer het strand onder water is verdwenen. Er is wel een probleem om 

vanuit het strand naar de hoger gelegen delen te gaan. Er zijn twee betonnen plaatsen 

om naar de eerste verhoging te gaan vanuit het strand, maar dan moet men nog de berg 

op wat een ander probleem is met goederen. Er is een stenen trap nodig om naar de 

berg te gaan, want nu is dat een gevaarlijke klim m.n. voor ouderen, maar ook lastig 

om goederen te brengen. 

 

Transport – Er is een lanti boto, maar die 

is meestal al vol wanneer het bij 

Krikimofo is aangekomen en het kost 

SRD 100,-. Men moet dan met parti-

culiere boten meereizen. Opmerking van 

de gemeenschap: “Het is vaak erg 

moeilijk om een boot te vinden, de 

bootsmannen kijken je niet eens aan en 

varen voorbij maar als ze in problemen 

raken, weten ze ons wel te benaderen 

voor hulp.” 

 
Betonsteiger om goederen naar een hoger  

gelegen gedeelte te vervoeren 

 



Ontwikkelingsplan Sebedoe kondre (Krikimofo) 2016-2019 Pagina 8 
- 

Er is een weg vanuit de rivier naar de kleinschalige goudwinning een eind achter het 

dorp, aan de Paramakakreek. Er zijn ATV’s die personen voor SRD 100,- per rit naar 

het goudgebied vervoeren. De rit duurt ongeveer een half uur. 

 

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

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

regentijd wordt er regenwater opgevangen in durotanks. De Paramakakreek die dicht 

bij het dorp ligt is vervuild door de goudwinningsactiviteiten. Men haalt drinkwater uit 

de Lebidotikreek, bij de school van Nason. Er wordt water gepompt uit de rivier, maar 

dat is alleen om te baden. Het rivierwater is vertroebeld door de skalians. Het 

rivierwater is niet goed voor baby’s en ouderen en men wordt er ziek van. Er is 

behoefte aan veilig drinkwater. Er is nooit waterleiding in het dorp geweest, maar dit 

wordt wel als prioriteit gezien.  

 

Elektriciteit – Er is een generator van de overheid met een capaciteit van 60 kW, die in 

2010 is geïnstalleerd. De overheid behoort 

elke maand brandstof te leveren (zes vaten 

per maand), maar dat gebeurt niet altijd. 

Gerrit Tjappa en Jozef Paansoe Kawai zijn 

verantwoordelijk voor de elektriciteits-

voorziening. Zonder elektriciteit kan men 

geen vriezers draaien en kunnen de 

kinderen ‘s avonds geen lessen leren of 

huiswerk maken. Met slechts een paar uur 

stroom van een generator heb je ook een 

probleem, omdat de vriezers maar beperkt 

draaien en voorraden bederven. Er zijn 

geen zonnepanelen in het dorp.                         Huisje met lichtmotor in Krikimofo van het 

              ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH);  

                 afdeling Dienst Elektriciteitsvoorziening. 

 

Telecommunicatie – Er is een mobiele verbinding van zowel Telesur als Digicel, maar 

Telesur geeft een betere verbinding. 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. 

 

Radio en televisie – Men kan geen enkele televisiekanaal ontvangen, zodat men 

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

radio station, radio Ajawde welke vanuit Langatabiki uitzendt, is onregelmatig in de 

ether. Er is behoefte aan verbetering van goede ontvangst van radio en TV. 

 

Planning: 

- Er is een stenen trap van beneden tot boven in het dorp nodig. 

- Er is een waterleidingssysteem nodig met veilig drinkwater. 

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

 

 

5. NATUUR EN WONEN 

 

Sebedoe kondre is mooi gelegen aan de oever van de Marowijne rivier met een groot 

rivierstrand. De lokale gemeenschap maakt gebruik van haar natuurlijke omgeving 

voor landbouw, houtkap, jacht en visvangst. De kostgronden zijn allemaal op vrij korte 

afstand van het dorp. Jammer genoeg is de rivier voor het dorp flink uitgediept door de 

skalians, zodat het strand niet meer geleidelijk aan dieper wordt, maar vrij plotseling 

overgaat van laag naar diep. Doordat de vaargeul is verlegd is er een sterkere stroming 

van de rivier voor het 

dorp. Dit is gevaarlijk 

voor mensen die baden en 

zwemmen en er is al een 

meisje verdronken. Ook 

varen de boten nu heel 

dicht langs het dorp wat 

overlast geeft. Vlakbij is 

de Paramakakreek, maar 

die is door de goudwin-

ning vertroebeld en dicht 

aan het slibben. Het 

strand was modderig, 

maar er is zand opgespot-

en, waarbij de skalians 

hebben geholpen. 
                                                              Krikimofo gezien vanuit de Surinaamse oever 

  

De vissoorten zijn hetzelfde gebleven, maar 

heel schaars geworden. Waardevolle boom-

soorten zijn er niet meer in de omgeving en 

het wild is ook minder geworden. De 

vogelsoorten zijn hetzelfde gebleven, maar 

ook schaars geworden. De bewoners vinden 

dat de goudsector de hoofdoorzaak is van de 

aantasting van de natuurlijke omgeving. 

Landbouw en bosbouw veroorzaken minder 

schade. Bij landbouw en bosbouw herstelt de 

grond zich sneller dan bij goudwinning.  
             De Paramakakreek 
 

Er is geen goede afvalverwerking. Iedereen bepaalt zelf wat hij of zij met het vuil doet. 

Het vuil wordt in gaten gedumpt, ergens in het dorp of in de rivier. Bij droogte en 

overstroming is het water altijd sterk vervuild. Draagmieren bestrijden ze met 
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mierenkorrels, die gekocht worden in winkels waar ze landbouwhulpmiddelen 

verkopen. Er worden nu ook chemicaliën in de landbouw gebruikt voor het bestrijden 

van ziekten en plagen, zoals onkruidbestrijding.  

 

Sebedoe kondre is hoog gelegen en de meeste huizen zijn op de ‘berg’ gebouwd en 

lopen niet onder water. Een deel van de huizen is onbewoond, omdat de inwoners door 

gebrek aan inkomen zijn verhuisd naar de Franse kant. 
 

Enkele woningen in Krikimofo 

 

Planning: 

- Het strand moet opgespoten worden en de vaargeul moet verder van het dorp 

gelegd worden, zodat het weer veiliger wordt. 
 

 

Waterkant van Krikimofo 

 

 

6. ONDERWIJS EN TRAININGEN 

 

De kinderen gaan met de schoolboot naar het nabijgelegen dorp Nason naar de lagere 

school (RK school). Het gaat om 15 tot 20 kinderen. Ze vinden de onderwijsfaciliteiten 

redelijk. Er gaan geen kinderen naar Franse scholen vanuit Krikimofo.  

 

In Krikimofo en in de gezinnen praat men Paramakaans. Er zijn geen hoger opgeleiden 

in het dorp aanwezig. Zo een zes mensen kunnen niet lezen en schrijven. 
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Er zijn geen trainingen in het dorp gegeven door organisaties. 

 

Planning: 

- De kinderen hebben bijles nodig om met succes de school af te ronden 

- Onderwijs voor volwassenen 

- Landbouwtrainingen 

- Cursussen voor vrouwen zoals knip en naaicursus, zodat men zelf kleren en 

klamboes kan maken. 

 

 

7. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 

 

Landbouw – Bijna iedereen in Sebedoe kondre heeft een kostgrond. De productie van 

landbouwproducten is vooral voor eigen gebruik. Men plant voornamelijk cassave, 

napi, bananen en pinda. Een deel van de cassave opbrengst wordt omgezet in kwak en 

wordt wel verkocht, zolang hun eigen voedselvoorziening niet in gevaar komt. De 

kostgronden liggen op de Surinaamse oever vlakbij de woonplaats. 

 

Productie van kwak te Krikimofo 

 

Jagen en vissen – In het bos rond Krikimofo komt er weinig wild voor en er zijn alleen 

gelegenheidsjagers. Men vist wel voor eigen gebruik, maar er is minder vis te vinden.  

 

Bosproducten – Er worden bosvruchten verzameld, zoals Maripa, Koemboe, Patawa, 

Podosiri, etc., en ook medicinale planten. Een deel van wat verzameld is wordt 

verkocht indien er kopers zijn.  

 

Bosbouw en houtverwerking – Er is niemand die aan bosbouw doet. Er is wel een 

houtbedrijf in de buurt, maar daar werkt niemand van Krikimofo. Brazilianen leveren 

hout op basis van bestellingen. Men maakt wel boten en er worden kulastokken (voor 

bootsmannen) gemaakt en verkocht. 
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Het maken van een korjaal in Krikimofo en de verkoop van kulastokken op het strand 

 

Goudwinning – Er wordt in de buurt van Krikimofo goud gewonnen, maar daar 

profiteert de gemeenschap niet van. Een enkeling werkt er, maar in dienst van anderen. 

De eigenaren zijn van buiten Krikimofo. Niemand van Krikimofo werkt nog bij 

Surgold. Ze willen wel, maar het lukt niet. In feite is men minder geïnteresseerd in 

goud. 

 

Kleding, textiel en craft – Er zijn vrouwen die textiel en kleding vervaardigen. Het is 

vooral voor eigen gebruik, maar indien men wat kan verkopen dan doet men dat ook. 

Er worden pangi’s, m.b.v. kruissteek, op de hand genaaid. De dames die dit doen 

hebben geen werkplek, ze doen het of thuis of komen ergens samen. Er is één persoon, 

die handycraft vervaardigt voor de verkoop en dat is de heer Petrus Tjapa. Hij heeft 

echter geen vaste werkplaats, waardoor hij niet kan uitbreiden. Meestal produceert hij 

op bestelling, en zo af en toe heeft hij reserve werken voorradig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dhr. Petrus Tjapa met enkele van zijn kunstwerken 

 

Toerisme – Er zijn geen professionele bootsmannen. Soms worden wel mensen 

vervoerd naar Albina, naar andere dorpen of naar Frans-Guyana. Er is geen toerisme; 

soms komen toeristen wel wandelen, maar er is geen logeergelegenheid. Vroeger 
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kwamen er toeristen, maar ze gingen naar achteren en bleven niet in het dorp 

rondlopen. 

 

Overheid – Er wordt veel aan kleine karweitjes (jobs) gedaan, zoals kostgronden 

openkappen en tjappen voor anderen. Er is vrijwel geen werkgelegenheid van de 

overheid, want slechts twee personen in het dorp werken voor het ministerie van 

Natuurlijke Hulpbronnen (NH). De overheid heeft de afgelopen jaren niet geholpen bij 

de ontwikkeling van het dorp. De mensen hebben daar zelf voor gezorgd. De generator 

is wel van de overheid. 

 

Handel – Er is een Chinese winkel in 

Krikimofo, waar je bijna van alles kan 

kopen, maar de spullen zijn duur, zoals 

overal elders in het binnenland. De 

winkel moet het hebben van de ver-

koop aan de mensen die in het goud-

gebied werken. 
 

 
Twee ATV’s van goudzoekers staan gepark-

eerd voor de Chinese winkel. 

 

Planning: 

- Landbouw productie stimuleren en afzetmarkt organiseren 

- Verwerking bosproducten bevorderen 

- Handycraft werkplaats bouwen 

 

 

8. ZORG EN SOCIALE ACTIVITEITEN 

 

Gezondheid – Voor medische behandeling gaat de bevolking naar de polikliniek van de 

Medische Zending (MZ) in het dorp Nason. De poli in het dorp Nason vinden ze 

redelijk goed. Sommigen gaan naar de polikliniek aan de Franse kant (te Apatou). 

 

De heer Potali Tjappa (meneer Pot) is natuurgenezer waar 

men voor niet-westerse behandelingen terecht kan. Er 

komen soms mensen van ver om genezing te zoeken voor 

langdurige ziektes. 

 

Het dorp telt 6 toiletten. Surgold heeft twee publieke 

toiletten geschonken.             

 
  Toiletten van Surgold 
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Ouderen en gehandicapten – In het dorp wonen vijf personen boven 75 jaar. Er zijn 

ook vijf personen met een beperking. Er is geen professionele hulp, maar men zorgt 

voor elkaar. 

 

Sport en recreatie – Er is wel een voetbalveld, maar geen recreatiezaal. Soms zijn er 

sportactiviteiten en nemen zij daaraan deel, vooral de schoolkinderen. Er zijn geen 

aparte speelfaciliteiten voor kinderen. 

 

Godsdienst – De bevolking is van huis uit 

Rooms Katholiek (RK). De RK kerk op-

ereert vanuit het dorp Nason, maar er is 

een kleine zaal voor RK diensten te 

Krikimofo (door meneer Pot gebouwd), 

waar sporadisch een kerkdienst wordt 

gehouden.  

 

In Krikimofo is de stamgodsdienst 

(kulturu) dominant en de tekenen daarvan 

zijn zichtbaar.  
    RK zaal 

            De heer Pot in het kulturu oso           Offerplaats 

 

Volgens de oudsten van Sebedoe kondre is het dorp het cultuurcentrum van de stam, 

maar dit wordt niet voldoende onderkend. Ook hebben stamgenoten te weinig 

belangstelling voor de kulturu. Bij gebrek aan een vergaderzaal (krutu oso) worden 

vergaderingen in het kulturu oso gehouden. 

 

Planning: 

- Er is behoefte aan een vergaderzaal (krutu oso) 

- Er is een recreatiezaal nodig 

- Er is een speeltuin voor kinderen nodig 

- Er is behoefte aan sporttrainingen m.n. voetbal 
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9. BESTUUR EN SAMENWERKING 

 

Traditioneel bestuur – Sebedoe kondre is geen erkend dorp binnen de Paramakaanse 

stam, maar het is wel een plaats waar een grote groep mensen woont. Er is nooit een 

eigen kapitein voor de plaats benoemd. Dominique Ameja was al kapitein in het dorp 

Atemsa en is verhuisd naar Sebedoe kondre. Zij is echter al jaren ziek en woont thans 

in Paramaribo. Er is dus geen officieel dorpsbestuur. Toch zijn er een paar duidelijke 

sleutelfiguren in de persoon van Potali Tjappa en Petrus Tjappa. In feite treden zij op 

als lokaal bestuur. De heer Pot is duidelijk het eerste aanspreekpunt voor mensen van 

buiten. Hij kan geen kapitein worden, omdat hij meer met de cultuur bezig is 

(traditionele dresiman). Er is geen gestructureerd overleg in het dorp; vroeger was dat 

er wel. De jongeren hebben geen tijd en daarom is er nu weinig overleg. 

 

Bij problemen is er overleg met de kapiteins van Badatabiki en Nason. Ook 

noodsituaties worden aan deze kapiteins doorgegeven. Er is nog respect voor ouderen 

en voor het dorpsbestuur met name wanneer er problemen zijn, dan komen de jongeren 

advies bij de ouderen vragen. 

 

Overheidsbestuur – Er zijn geen Ressortraad (RR) en Districtraadsleden in het dorp 

Krikimofo. Ook is er geen Bestuur Opzichter (BO), Krikimofo wordt vanuit het dorp 

Nason bediend. De District Commissaris (DC) en BO komen wel eens langs. De RR 

leden hebben ze nooit gezien. 

 

Externe relaties – De relaties met andere dorpen zijn goed te noemen. Ze leven redelijk 

goed met elkaar samen en ondersteunen elkaar bij sterfgevallen en gaan ook naar 

elkaar toe als er feesten zijn. Ze kopen ook van elkaar.  

 

Sebedoe kondre is gegroeid van een kampu tot een plaats die op weg is een dorp te 

worden. Dat proces zal een keer afgerond moeten worden. 

 

 

10. AANWEZIGE ORGANISATIES 

 

Krikimofo is een vrij klein dorp en heeft geen organisaties. Er is geen samenwerking 

met Ngo’s uit de stad, en ook niet in het buitenland. Men was een aantal jaren geleden 

bezig met een ontwikkelingsorganisatie Melissa, maar die is niet goed van de grond 

gekomen.  

 

Planning: 

- Contact met andere organisaties bevorderen. 
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11. WAT HEEFT HET DORP ZELF (ASSETS) 

 

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

eigendommen en vaardigheden die van belang zijn voor haar verdere ontwikkeling. Er 

is potentie voor landbouw en als kulturu centrum. 

 

Natuurlijk bezit: 

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

- Het dorp ligt in een prachtig natuurlandschap met een mooi strand. 

- 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 nog respect tussen jong en oud en er zijn sociale netwerken met de 

jongeren. 

 

Menselijk bezit: 

- Men heeft kennis van traditionele nijverheidsvaardigheden (boten, gebruiks-  

voorwerpen, e.d.). 

- Men heeft kennis van landbouw, voedselbereiding en woningbouw. 

- Men is grotendeels zelfvoorzienend. 

- 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 generator die stroom levert. 

 

Economisch bezit: 

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

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

basisvoeding. 

- Men heeft een bron van inkomsten nl. handycraft, koela’s, en freelance jobs. 

- Er zijn ongeveer 10 boten met kleine buitenboordmotoren. 

- Personen in het dorp beschikken over kettingzaag en landbouwgereedschap. 

- De belangrijkste zaken om te overleven (huis, boot, hangmat, pangi e.d.) worden  

zelf gemaakt. 
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Enkele boten in de buurt van Krikimofo waar ook een aanmeerpunt is voor het goudgebied 

 

 

12. ZWAKKE PUNTEN (WEAKNESSES) 

 

- Er is te weinig werkgelegenheid, waardoor mensen wegtrekken.   

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

zoals weinig kader, weinig organisaties, kleine dorp kas, etc. 

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

- Men praat vooral Paramakaans en weinig Nederlands en Frans. 

- De overheid toont nauwelijks belangstelling voor het dorp en investeert niet in 

voorzieningen. 

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

internet). 

 

 

13. BELANGRIJKSTE AANDACHTPUNTEN  

 

Een groot voordeel van Krikimofo 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 de plaats 

en de bevolking ook op zichzelf aangewezen blijven. Het bestuur en lokaal kader 

dienen daarom versterkt te worden. Een sterk bestuur kan zorgen voor het mobiliseren 

van noodzakelijke kennis en middelen voor verdere ontwikkeling. Omdat de bevolking 

op zichzelf is aangewezen en de meest noodzakelijke zaken dus zelf gekocht zullen 

moeten worden, behoren de inwoners een redelijk geldinkomen te hebben. De 

economische basis kan verbreed worden m.n. in de landbouw en cultuursector. 

Hiernaast dient in de eerste fase gewerkt te worden aan de basisvoorzieningen, zoals 
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permanente elektriciteit en veilig drinkwater. Daarnaast zijn onderwijs en gezondheids-

zorg belangrijk.  

 

Planning 2016-2019 

 

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

orde gekomen. Uit deze lijst worden de prioriteiten 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. Er is een stenen trap van beneden tot boven in het dorp nodig.  

2. Er is een waterleidingsysteem nodig met veilig drinkwater. 

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

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

5. Het strand moet opgespoten worden en de vaargeul moet verlegd  

worden, zodat het weer veiliger wordt.  

6. De kinderen hebben bijles nodig om met succes de school af te ronden  

7. Onderwijs voor volwassenen 

8. Landbouwtrainingen 

9. Cursussen voor vrouwen zoals knip en naaicursus, zodat men zelf  

kleren en klamboes kan maken. 

10. Landbouw productie stimuleren en afzetmarkt organiseren 

11. Verwerking bosproducten bevorderen 

12. Handycraft werkplaats bouwen 

13. Er is behoefte aan een vergaderzaal (krutu oso)  

14. Er is een recreatiezaal nodig 

15. Er is een speeltuin voor kinderen nodig 

16. Er is behoefte aan sporttrainingen m.n. voetbal  

17. Contact met andere organisaties bevorderen. 

 

 


