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Ontwikkelingsplan Skintabiki 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. Skintabiki 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 Skintabiki 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 Skintabiki 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 dorpsplan is gemaakt om aan te geven wat Skintabiki 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 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 verder gebruikt worden als bijdrage aan het Sub-Ressortplan van 

het Paramakaans gebied, dat volgens het decentralisatieprogramma van de overheid 

elk jaar gemaakt dient te worden. Dit Sub-Ressortplan wordt dan weer gebruikt 

als input voor het Ressortplan van Tapanahony. Op deze wijze zullen de 

belangrijkste prioriteiten van het Paramakaans gebied verwerkt kunnen worden in 

het Districtsplan Sipaliwini. 

 

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

meegewerkt.1 

  

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

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

Ontwikkelingsplan voor de Paramakaners en tot het instellen van een Gemeenschapsontwikkelingsfonds 

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

periode september 2015 t/m maaart 2016.  
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2. VISIE EN MISSIE 

 

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

schap, die gezond leeft en voor haar omgeving zorgt. 

 

Missie: Het dorpsbestuur en gemeenschap van Skintabiki 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 

 

Het dorp Skintabiki is gesticht vanuit het dorp Nason en de inwoners zijn van de 

Asaiti-lo. Een van de voorouders was Sanna en haar nageslacht vindt men ook in 

Badatabiki en Bonidoro; soms wordt het de Sanna-lo genoemd. 

 

Een deel van de Asaiti-lo van Nason was verhuisd naar Amusa en van daaruit naar 

Badatabiki. Vanuit Badatabiki is men verhuisd naar Bron Kasaba tabiki en 

vandaaruit is men zich gaan vestigen in Skintabiki. Da Kwasi Akowina en Ma 

Akoebi zijn de stichters van het dorp. De stronk van de Meli boom die als eerst is 

gekapt toen men in Skintabiki kwam wonen, staat er nog steeds. 

 

Tijdens de Binnenlandse Oorlog zijn veel mensen uit het dorp gevlucht naar de 

Franse kant en nooit meer teruggekomen. Dit is één van de redenen waarom het dorp 

nu zo klein is.  

Kapitein Senfo in krutu met het NIKOS team en een lid van de POC. Rechts tussen twee bomen de 

stronk van de eerste boom die men heeft geveld. 
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In het dorp zijn er twee wijken genaamd Opuse en Bilose. Skintabiki is een klein 

dorp met zo een 65 huizen, waarvan een deel vast bewoond wordt, een deel 

onbewoond is en de rest toebehoort aan personen die af en toe komen. Er zijn zo een 

50 tot 75 inwoners. Veel bewoners trekken weg om elders inkomen te zoeken. 

 

 

4. LIGGING EN INFRASTRUCTUUR 

 

Het dorp Skintabiki ligt op een eiland in de Marowijne rivier tussen de dorpen 

Pakiratabiki in het noorden (ongeveer 10 minuten varen) en Atemsa in het zuiden 

(ongeveer 15 minuten varen). Het dorp is vrij langgerekt (ca. 800 m) maar smal 

(max. 100 m.) langs één kant van het eiland en wordt daarom ook Skintabiki 

genoemd. Het eiland zelf is ongeveer 950 meter lang en 300 meter breed (maximaal). 

 

Er is geen weg naar het gebied, zodat je het eiland alleen per boot kan bereiken. Het 

ligt op iets meer dan een uur varen van Langatabiki (in de droge tijd duur het varen 

langer). Er zijn geen betonnen aanmeersteigers bij het dorp.  

 

Water – Er is nooit een wateraansluiting geweest. Men is verantwoordelijk voor 

zijn/haar eigen water. Rivierwater wordt gebruikt om te baden. Drinkwater wordt uit 

de kreek aan de Frans-Guyanese kant gehaald (Poite konde kriki). Als het tenminste 

een week heeft geregend kan pas het regenwater worden opgevangen om gebruikt te 

worden. Pas na een week is het meeste vuil van de daken gespoeld en is het 

regenwater bruikbaar. Er is dus behoefte aan schoon drinkwater en waterleiding 

aansluiting. 
 

Elektriciteit – Er is een dieselgenerator van de overheid die zorgt voor elektriciteit. 

De generator is van het merk Olympian met een capaciteit van 25 kVA, en is 

ongeveer acht jaar oud. Twee mannen zijn in dienst van het ministerie van 

Natuurlijke Hulpbronnen (NH) als operator van de lichtmotor. Dhr. Cornelis Sanna 

is verantwoordelijk voor de elektriciteit (08115365) en de tweede man heet Baaka. 

De generator was zes maanden kapot, maar is inmiddels gerepareerd. Brandstof 

wordt door de overheid geleverd, 5 vaten van 200 liter per maand. Als er benzine 

wordt geleverd kan men met 1 vat 5 dagen lang stroom opwekken van 18:00 – 00:00 

uur. Er is wel behoefte aan 24-uur elektriciteit en gedacht wordt om zonnepanelen te 

laten plaatsen.  
 
Communicatie – Er is mobiel telefoonverkeer mogelijk met andere dorpen en met 

familie buiten het gebied. De telefoonmasten zijn op het Nassau gebergte. Telesur 

en Digicel hebben hier goed bereik. Radio Ajawde is te ontvangen in het dorp. 

Radio Apintie is ook redelijk goed te ontvangen, met name wanneer radio Ajawde 

het signaal van Apintie bij Langatabiki versterkt. Er is geen TV ontvangst, slechts 

met een parabool kan men Braziliaanse kanalen ontvangen. 
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Generator in het dorp Skintabiki 

 

Transport – Toegang tot het dorp Skintabiki is via de Marowijne rivier met de 

‘lanti boto’, die SRD 100,- per rit heen en terug weer SRD 100,- kost en twee keer 

per week langs komt (maandag heen en dinsdag terug, vrijdag heen en zaterdag 

terug). Commercieel transport is erg duur en als je chartert kost dat SRD 1.500,- tot 

2.000,- naar Albina en SRD 200,- tot 300,- plus 45 liter brandstof naar Langatabiki. 

De mensen van het dorp Skintabiki maken daarom eerder gebruik van de ‘lanti boto’. 

In het dorp zelf zijn er ongeveer 10 mensen die een boot met buitenboordmotor 

bezitten.  

 

Planning:  

- Waterleiding met veilig drinkwater nodig  

- Permanente elektriciteit via zonne-energie 

- Betonnen aanmeersteiger 

 

 

5. NATUUR EN WONEN 

 

Skintabiki ligt in de Marowijne rivier dicht bij de Franse oever. Aan de Surinaamse 

oever is het landschap heuvelachtig. Niet ver van Skintabiki aan de Surinaamse 

oever is de Grankreek. 

 

De lokale gemeenschap gebruikt de natuurlijke omgeving zo goed mogelijk voor 

landbouw, houtkap, bosproducten, vissen en jacht. Op het eiland zelf wordt niet aan 

landbouw gedaan. De kostgronden liggen vooral aan de Franse oever en minder aan 

de Surinaamse oever. Omdat de bevolking vrij klein is, liggen de kostgronden dicht 

bij de oever. De traditionele rechten op grond loopt via de kapitein als er geschillen 

zijn. Iedereen kent zijn eigen familiegebied, maar de formele grondenrechten zijn 

niet geregeld.  

 

In de regentijd vaart men aan de Franse kant, waar de vaargeul is, maar in de droge 

tijd vaart men aan de Surinaamse kant. Doordat men niet te dicht bij het eiland vaart 

heeft men gelukkig geen last van erosie, zoals in andere dorpen. 
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Vanwege de goudwinning in het gebied is de Grankreek vervuild en is ook de 

visstand achteruit gegaan volgens de bewoners. Vroeger ging men met Ponsoe vissen 

(bedwelmende middel voor de vissen net als Neku), hierdoor stierven ook de kleine 

vissen en de viseitjes en is de visstand ook achteruit gegaan. Nu vist men gelukkig 

niet meer met Ponsoe. In de rivier zijn skalians verantwoordelijk voor vertroebeling 

van het water en ontregeling van de visstand. Hun boten hebben last van de skalians, 

omdat ze het natuurlijk milieu steeds veranderen in de rivier, waardoor je niet meer 

weet waar je moet varen en jouw buitenboordmotor er soms aan gaat. Er is weinig 

wild overgebleven, zowel aan de Franse als de Surinaamse kant, en er zijn praktisch 

geen pingo’s meer 

aanwezig. Ook het bos 

lijkt achteruit te zijn 

gegaan. Vroeger werd 

er veel aan houtkap ge-

daan door de bewon-

ers. Dit kan ook heb-

ben gezorgd voor een 

teruggang in wild. 

Kortom de biodiversi-

teit is minder dan het 

vroeger was.   

 

 
 

                                      De monding van de Grankreek met het dorp Skintabiki 

 

Bij hoog water in de rivier heeft 

het dorp last van wateroverlast en 

overstromingen. Dan is het rivier-

water helemaal vervuild en zo-

danig dat het niet te gebruiken is. 

Surgold heeft een Gaang watra 

oso gebouwd waar de bewoners 

hun spullen bij hoog water veilig 

kunnen opslaan. Ook begint men 

zelf meer huizen op neuten te 

bouwen.  
 

Gaang watra oso 

 

Planning: 

- De skalians moeten gereguleerd worden, omdat ze het milieu aantasten. 

- Bij nieuwbouw is het aan te bevelen om huizen op neuten te bouwen.    
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6. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 

 

De bewoners van dit dorp leven vooral van de traditionele landbouw, maar er zijn 

ook ongeveer 10 personen werkzaam in de goudwinning. Er werken een paar voor de 

overheid en een paar personen hosselen. Daarnaast zijn er 6 oudere personen die niet 

meer werken en hulp nodig hebben van anderen. 

 

Landbouw – De vrouwen zijn het meest betrokken bij de traditionele landbouw. Men 

plant vooral cassave, maar ook banaan, maïs en watermeloen. De gereedschappen 

waarover men beschikt zijn een houwer, tjap, bijl en vijl. Verder zijn er ook 

kettingzagen om bomen te kappen, deze kettingzagen zijn erg belangrijk. Er zijn 

enkele privé cassavemolens, maar geen rijstpelmolens in het dorp. De mensen die in 

het dorp zijn, planten cassave, en oogsten en verwerken het tot kwak. Een deel van 

de kwak wordt zelf gebruikt en een ander deel wordt verkocht met name aan de 

Franse kant (daar kan men 12-13 kg kwak voor 50 Euro verkopen). Men verkoopt 

ook kwak aan elkaar, maar wanneer iemand geen geld heeft om kwak te kopen dan 

helpt die de andere persoon met het oogsten en verwerken van de cassave tot kwak. 

Men krijgt dan kwak als beloning.  

 

Bosproducten – Men verzamelt Podosiri, Patawa, en medicinale planten in het bos 

(Patawa vindt men vooral bij de Grankreek). De bijzondere plant Kipua komt veel 

voor bij het dorp Skintabiki. Hun bos heeft heel 

veel vruchten met name zijn hun Patawa bomen 

bekend in het Paramakaans gebied en dat is iets 

waarop ze trots zijn. Patawa kan je na 5 jaren 

oogsten en is zeer gewild; het wordt onder 

andere gegeten met rijst en kwak. Er wordt niet 

aan bosbouw en houtkap gedaan. Planken 

worden in Albina of Paramaribo gekocht, 

waarbij een boot wordt gehuurd om het naar het 

dorp te vervoeren. De betaling vindt plaats met 

kwak of geld. Het dorp heeft geen Houtkapver-

gunning (HKV) of Gemeenschapsbos.2 Vroeger 

werd wel aan houtkap gedaan, maar tegen-

woordig niet meer.                                                         Patawa vruchten  

        

Jacht en visserij – Er wordt weinig gejaagd en gevist, soms gebeurt dit pas na 

maanden. Indien ze gaan wordt gebruik gemaakt van geweren, ammunitie en netten. 

Eén van de belangrijke zaden die ze hebben is de kipua waarmee ze hengelen. De 

kipua (ook wel pansi muti genoemd) is geliefd onder de belangrijke vissoorten als 

kumalu, paku en waaka. 

                                                           
2 De kapitein vindt dat hij geen Houtkapvergunning aan kan vragen, omdat hij zelf niet via de moederlijn 

verbonden is aan het dorp (slechts via zijn vaderlijn). Daardoor heeft hij geen recht op de grond en zou het 

niet goed overkomen als hij grond zou aanvragen. 
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Goudwinning – Goudwinning wordt vooral bij Grankreek gedaan, de meeste mensen 

die aan goudwinning doen werken voor derden (die machines bezitten).  

 

Textiel en handycraft – Niemand in Skintabiki doet aan handycraft of textiel. Er is 

geen toerisme. Er zijn drie bekende mensen die aan handycraft doen onder de 

Paramakaanse gemeenschap, deze zijn Obintie, Petrus Tjappa en Cho, maar deze 

zijn niet van het dorp zelf.  

 

De lichtmotor operators zijn in dienst van het ministerie van NH. Er zijn geen 

bootsmannen die met vrachtvervoer hun geld verdienen. Verder wordt er gehosseld. 

 

Planning:  

- Gemeenschapsbos veilig stellen en aanvragen. 

- De landbouw verder stimuleren o.m. via trainingen en goed gereedschap.  

- Aanschaf cassavemolen voor kwakproductie. 

- Patawa kan worden geproduceerd voor verkoop, echter is hiervoor een vriezer 

nodig, omdat het snel verzuurd. Er zal dus wat onderzoek gedaan moeten 

worden naar houdbaarheid.   

 

 

7. ONDERWIJS EN TRAININGEN 

 

Ongeveer 15 kinderen gaan naar de openbare school bij het dorp Loka Loka. Ze gaan 

met de schoolboot. De faciliteiten op school zijn redelijk goed.  

 

Er wonen geen personen met een hogere opleiding in het dorp Skintabiki, maar wel 

in de stad. De taal in de huishouding en in het 

dorp is de Paramakaanse taal. De meeste oudere 

mensen kunnen niet lezen of schrijven. Men 

denkt dat wanneer er een mogelijkheid voor 

vervolgonderwijs na de lagere school komt, het 

gebied wel tot ontwikkeling zal komen. De 

school wordt door de kapitein als een moderne 

bijl gezien om vooruit te komen, vroeger had je 

een bijl nodig voor de kostgrond, tegenwoordig 

heb je onderwijs nodig om vooruit te komen.  

 

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

dorpsbestuur hebben ook geen training gehad, maar het zou goed zijn om trainingen 

voor hen te verzorgen, zodat het bestuur wordt verbeterd. 
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Planning:  

- Mogelijkheid voor vervolgonderwijs in de regio. 

- Training voor het dorpsbestuur.  

 

 

8. ZORG EN SOCIALE ACTIVITEITEN 

 

Gezondheidszorg – Bij ziekte 

gaat men naar de polikliniek 

van de Medische Zending bij 

het dorp Nason. De zuster helpt 

altijd, maar de poli is alleen 

met de boot te bereiken en je 

kunt niet altijd een boot 

vinden om ernaar toe te gaan. 

De poli helpt wel, maar kan 

niet veel. Het is vaker 

voorgekomen dat de poli niet 

over medicijnen beschikt. Als 

iemand ernstig ziek is moet men                                       Krey oso 

speciaal naar Paramaribo voor  

een goede behandeling.       

 

Er is een krey oso (lijkenhuis) in het dorp, waar men bij een begrafenis bijeenkomt. 

Surgold treft nu voorbereidingen om een wasi dede oso (om lijken te wassen) te 

bouwen. Het dorp ziet daar naar uit en heeft al voorbereidingen getroffen om met de 

bouw te beginnen. 

 

Iedereen verwerkt zijn eigen vuil. 

Sommigen verbranden het, anderen 

begraven het, maar weer anderen dumpen 

het overal waar ze willen (vooral het 

dumpen van pampers is een probleem). 

Er zijn weinig toiletten; Surgold heeft 

twee toiletten geschonken (zie foto), 

maar deze worden niet vaak gebruikt, 

omdat de constructie stankoverlast met 

zich mee brengt. 

 
Toiletten geschonken door Surgold 

 

Ouderen en gehandicapten – Er zijn verschillende bejaarden in het dorp en drie 

personen zijn zelfs boven de 75 jaar. De infrastructuur is niet afgestemd op deze 

groep. De familie en buren zorgen voor deze personen. Een aantal bejaarden zijn 
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lichamelijk gehandicapt en kunnen zich moeilijk voortbewegen. Er is behoefte aan 

vier rolstoelen.  

 

Sport en recreatie – Er is geen voetbalveld en de recreatiezaal verkeert in een in 

slechte staat. Het wordt niet onderhouden. Er wordt weinig aan sport gedaan. 

 

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

kerkgebouw meer. Er worden 

ook geen diensten meer 

gehouden wegens ziekte van 

de catechist Clemens Potie, 

die predikte in dit dorp, maar 

nu verblijft hij in het dorp 

Atemsa. Velen hangen ook de 

stamgodsdienst aan.  

 

Traditionele cultuur – Er is 

geen traditionele cultuur 

overdracht. De laatste 

‘kulturu-man’, de heer Da-

Bai, is overleden en niemand 

heeft hem opgevolgd.       De traditionele Flaka tiki (offerplaats) 

 

Planning:  

- Afspraken maken en eventueel training over verwerking van vuil. 

- Zorg voor bejaarden verbeteren en hen van rolstoelen voorzien. 

- Recreatiezaal opknappen. 

- Wasi dede oso moet komen 

 

 

9. BESTUUR EN SAMENWERKING 

 

Traditioneel Bestuur – Er is geen hoofdkapitein. De heer Senfo Sana Lucas 

(08817407) is één van de kapiteins van het dorp Skintabiki. Daarnaast is er een 

vrouwelijke kapitein Amoili Sanna en een kapitein Koja (deze is een speciale 

kapitein van de granman, omdat hij de Apinitie drum kan spelen). Het dorpsbestuur 

functioneert nog steeds, al is het niet wat het wezen moet. Hij werkt samen met de 

andere kapiteins wanneer hij bij bepaalde gevallen er niet alleen uit komt. Er zijn 

twee mannelijke en twee vrouwelijke basja’s. Ze zijn allemaal van de Asaiti-lo. Het 

respect voor het traditioneel gezag is vooral bij de jongeren verslechterd. 
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De samenwerking met de bevolking is alleen maar goed bij sterfgevallen. Toch is de 

bevolking redelijk tevreden over de rechtspraak, die via krutu’s gebeurt. Bij 

gewelddelicten wordt altijd de politie 

ingeschakeld (de kapitein zegt bij kofu’s 

grijpt het dorpsbestuur in en bij messen/ 

pistolen wordt de politie erbij gehaald).  

 

Er is goed contact met de andere dorpen 

en de lo’s in de omgeving. Als iemand 

uit één van de dorpen is overleden of als 

er een feest is, dan ondersteunen ze 

elkaar. 

 

 

Overheidsbestuur – De District Secretaris Asaiti Pasensi en de Bestuur Opzichter 

(BO) Kojoe zijn beide afkomstig van het dorp Skintabiki, maar werken voor het 

gehele Paramaka gebied. De kapitein vindt de samenwerking goed. Het contact met 

de District Commissaris (DC) en het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is 

goed. Men komt af en toe naar het gebied. Er zijn vier BO’s, BO Armand, BO 

Maureen, BO Astrano Jabini en BO Melanie.  

 

Met de private sector is er geen contact, behalve met Surgold. Dit dorp heeft weinig 

bezoek gekregen de afgelopen jaren. Het kamp, dat de politieke partij 

Vooruitstrevende Hervor-

mings Partij (VHP) zo 

een vijftig jaren geleden 

geschonken had aan het 

dorp Skintabiki bestaat 

nog en wordt ‘koelie oso’ 

genoemd. Het waren de 

eerste zinkplaten in het 

dorp en men houdt het 

kamp in ere. Er zijn al 

twee keer zinkplaten 

gewisseld en het kamp is 

ook al een keer verplaatst, 

maar het bestaat nog 

steeds.  

 
Uitzicht vanaf de waterkant op de Franse oever 

 

Planning: 

- Er is behoefte aan een krutu oso, deze dient een multifunctionele ruimte te zijn 

met onder andere een kantoor voor het dorpsbestuur (kapitein).  
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10. AANWEZIGE ORGANISATIES 

 

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

aanwezig. 

 

 

11. WAT HEEFT HET DORP ZELF (ASSETS) 

 

Het dorp Skintabiki heeft zelf al een aantal eigendommen en vaardigheden, die van 

belang zijn voor haar verdere ontwikkeling. 

 

Natuurlijk bezit:     

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

voldoende land in de nabijheid om te wonen en te planten. Men heeft geen last  

- van erosie/afkalving, zoals veel andere dorpen. 

- 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 een eigen dorpsbestuur (kapiteins en basja’s). 

- Er zijn sociale netwerken zodat men elkaar helpt. 

 

Menselijk bezit: 

- Men heeft kennis van landbouw en voedselbereiding. 

- Men is zelfvoorzienend door te planten, jagen, vissen en in de mijnbouw werk 

te verrichten. 

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

zich steeds aan te passen aan de omgeving. 

- Men heeft kennis van woningbouw en botenbouw. 

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

- De bevolking verkeert in redelijk goede gezondheid. 

 

Fysiek bezit: 

- Er is een dieselgenerator voor elektriciteitsopwekking. 

- Er is een Gaang watra oso. 

 

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. 

- Ongeveer 10 personen in het dorp beschikken over boten met buiten-

boordmotor en ongeveer 5 personen zijn in het bezit van een kettingzaag. 
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Luchtfoto (vanuit Frans-Guyana) van Skintabiki met haar omgeving en kostgronden 

 

 

12. ZWAKKE PUNTEN (WEAKNESSES) 

 

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

zoals weinig kader, weinig organisaties, kleine dorpskas, en afhankelijkheid 

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

- De bevolking heeft weinig onderwijs ontvangen en spreekt weinig Nederlands. 

- Het dorp is alleen per boot bereikbaar (hierdoor is het een must om benzine en 

een buitenboordmotor te hebben) 

- De overheid toont weinig belangstelling en investeert niet in voorzieningen. 

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

- Het dorp verliest inwoners door migratie. 

- Een deel van de dorpsbewoners voelt zich niet verantwoordelijk voor anderen 

en verwaarloost het dorp. 

 

 

13. BELANGRIJKSTE AANDACHTPUNTEN 

 

Een groot voordeel is dat het dorp Skintabiki 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 
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kader dient daarom versterkt te worden, want een sterk dorpsbestuur 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 bosproducten. Hiernaast dient in de eerste fase gewerkt te worden aan 

de basisvoorzieningen zoals elektriciteit en veilig drinkwater. 

 

Planning 2016-2019 

 

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

orde gekomen. Voor elk punt moet nog een verdere uitwerking volgen en een 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten 

 

1. Waterleiding met veilig drinkwater nodig. 

2. Permanente elektriciteit via zonne-energie. 

3. Betonnen aanmeersteiger. 

4. De skalians moeten gereguleerd worden, omdat ze het milieu  

aantasten. 

5. Bij nieuwbouw is het aan te bevelen om huizen op neuten te bouwen.  

6. Gemeenschapsbos veilig stellen. 

7. De landbouw verder stimuleren o.m. via trainingen en goed  

gereedschap.  

8. Aanschaf cassavemolen voor kwakproductie.  

9. Patawa kan worden geproduceerd voor verkoop, echter is hiervoor  

een vriezer nodig, omdat het snel verzuurd. Er zal dus wat onderzoek  

gedaan moeten worden naar houdbaarheid.   
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10. Mogelijkheid voor vervolgonderwijs in de regio. 

11. Training voor het dorpsbestuur.  

12. Afspraken maken en eventueel training over verwerking van vuil.  

13. Zorg voor bejaarden verbeteren en hen van rolstoelen voorzien.  

14. Recreatiezaal opknappen. 

15. Wasi dede oso moet komen. 

16. Er is behoefte aan een krutu oso, deze moet multifunctioneel zijn  

met een kantoor voor het dorpsbestuur (de kapitein).  

 
 

 


