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Ontwikkelingsplan Tabiki Ede 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. Tabiki Ede 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 Tabiki Ede 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 Tabiki Ede 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 Tabiki Ede.1 

 

 

2. VISIE EN MISSIE 

 

Visie: Tabiki Ede is een dorp met goede basisvoorzieningen en een dorpsgemeen-

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

 

Missie: Het dorpsbestuur en gemeenschap van Tabiki Ede gaat gedurende 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 Gemeenschapsontwikkelingsfonds 

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

september 2015 t/m maart 2016.  
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3. GESCHIEDENIS EN BEVOLKING 

 

De naam van het dorp is Tabiki Ede, ook wel Gaan Pakila Tabiki genoemd. Het is 

gesticht door de Wataweliki-lo, die ook het dorp Atemsa hebben gesticht. Aboeka is 

de familienaam welke de dorpelingen van het dorp Tabiki Ede dragen. De naam 

Aboeka is ontleend van een voorouder die de Wataweliki-lo bij het vluchten van de 

plantages heeft begeleid. Een andere lo in het dorp is de Asaiti-lo. 

 

Er zijn 68 huizen in het dorp, waarvan 35 permanent bewoond worden, 15 tijdelijk 

bewoond en 18 onbewoond. Van de onbewoonde huizen zijn er 6 in aanbouw (nieuwe 

huizen) wat aangeeft dat er wel bijgebouwd wordt. Daarnaast zijn er 4 bouwvallige 

huizen waar men niet meer in kan wonen. Een paar huizen zijn van overleden 

personen, waar niemand anders meer in is gaan wonen (er is blijkbaar geen familie). 

De andere huizen zijn van personen die verhuisd zijn. Er trekken meer mensen weg 

dan erbij komen in het dorp Tabiki Ede. Er zijn meer vrouwen dan mannen en meer 

kinderen dan volwassenen. Naar schatting verblijven er zo een 75 tot 100 personen in 

het dorp. 

 

Een interessant detail is dat Mr. Jaggernath Lachmon, de bekende voorzitter van de 

Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) en van het Parlement, 60 jaar geleden het 

Paramakaans gebied heeft bezocht. Tijdens zijn bezoek heeft hij 60 golfplaten 

geschonken aan het dorp. Daarmee is een overdekte ruimte gebouwd, die sindsdien 

‘koeli oso’ wordt genoemd.  

 

Planning: 

- De ‘koeli oso’ moet gerestoreerd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op de luchtfoto is het bewoonde deel van het eiland goed te zien. Ook zijn de rots en grindformaties 

in de rivier goed zichtbaar vanwege de lage waterstand. 
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4. LIGGING EN INFRASTRUCTUUR 

 

Het dorp Tabiki Ede ligt tussen de dorpen Nason en Pakiratabiki op een eiland in 

de Marowijne rivier. Het dorp is 1,3 km lang en 450 meter breed (op het breedste 

punt). Het dorp ligt tussen Nason (in het noorden) en Pakiratabiki (in het zuiden) in. 

Pakiratabiki ligt op enkele minuten varen, terwijl het naar Nason een kwartier varen is. 

Ondanks dat Tabiki Ede een groot eiland is, is het dun bevolkt en is er weinig 

gebouwd op het eiland. Belangrijke reden hiervoor is, omdat een groot deel van het 

eiland uit sombo’s bestaat. Sombo’s zijn drassige gebieden en zijn rijk aan vissen.  

 

Transport – Men kan het dorp alleen bereiken via de Marowijne rivier. Met je 

eigen 15 pk motor moet je SRD 500,- per rit (ca. 100 liter) aan brandstof hebben om 

naar het dorp Langatabiki te gaan en terug te komen.2 Bootbestuurders vragen 

commercieel SRD 100,- per rit aan heren, terwijl dames meestal gratis vervoerd 

worden. De bootbestuurders gaan ervan uit dat de heren werken en geld verdienen.  

 

Elektriciteit – Voor haar elektriciteitsvoorziening is het dorp afhankelijk van een 

generator. De generator is eigendom van de overheid, die ook zorgt voor brandstof. 

Het dorp krijgt normaliter zes vaten per maand, maar de aanvoer is onregelmatig en 

soms is er maanden geen brandstof. De generator is ongeveer 10 jaar oud. Er zijn twee 

lichtmotoroperators in het dorp, die in dienst zijn van het ministerie van Natuurlijke 

Hulpbronnen (NH). Er is voldoende controle op de generator en service. De operators 

zijn echter geen monteur. Als de generator kapot is duurt het vaak heel lang voor er 

iemand komt om het te repareren.  Er wordt nog geen gebruik gemaakt van zonne-

energie in het dorp. 

Twee betonnen aanmeersteigers in Tabiki Ede. Dit dorp had de eerste betonnen steigers in het 

Paramakaans gebied 

 

Water – Het dorp heeft nooit waterleiding gehad. Regenwater en water uit de kreek 

(aan de Surinaamse zijde en de Franse zijde) wordt in durotanks opgevangen en 

gebruikt als drinkwater. Het water uit de kreek aan de Surinaamse kant is nu troebel 

(gekleurd) en men is bang om ziek te worden en gebruikt het daarom niet meer. Het 

                                                           
2 De koers waar deze tarieven betrekking op hebben was 1 Euro ≈ SRD 4.00 en 1 US$ = SRD 3.35 
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water uit de kreek aan de Franse kant is (nog) schoon, omdat er daar geen 

goudwinningsactiviteiten plaats vinden. Voor de ouderen is het niet mogelijk om 

schoon drinkwater te halen uit de kreken aan de Franse kant. Er is behoefte aan 

waterleiding met kranen in het dorp.  

 

Telecommunicatie – Er is telefoonverkeer, zodat er goed contact mogelijk is met 

andere dorpen en personen in en buiten het stamgebied. De telefoonmast is op het 

Nassau gebergte. Digicel wordt vaker gebruikt dan Telesur, maar beiden hebben een 

goed bereik.  

 

Radio en televisie – Men kan geen enkel televisiestation ontvangen, zodat men niet 

naar televisie kan kijken. Ook worden er nauwelijks radiostations ontvangen. Het 

regionale radiostation, radio Ajawde, dat uitzendt vanuit Langatabiki wordt wel 

ontvangen. 

 

Planning: 

- Er is waterleiding nodig met goed drinkwater. 

- De lichtmotoroperators zouden een monteurstraining moeten krijgen. 

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

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

 

 

5. NATUUR EN WONEN 

 

Het dorp Tabiki Ede ligt heel mooi. Aan de Franse kant is het gebied erg heuvelachtig, 

terwijl aan de Surinaamse kant het Nassau gebergte zichtbaar is.  

 

De bewoners maken gebruik van hun natuurlijke omgeving voor landbouw en velen 

leven van de opbrengst van hun kostgrond. De kostgronden liggen op de Surinaamse 

en de Franse oever. Men heeft soms last van draagmieren, welke men bestrijdt met 

speciale mierenkorrels, die ze in Paramaribo in landbouwbestrijdingsmiddelen zaken 

kopen. Uit het bos haalt men ook bosvruchten (m.n. podosiri en patawa) en hout.  

 

De biodiversiteit is wat achteruit gegaan. Vissen zijn over het algemeen hetzelfde 

gebleven, maar sriba en koebie zie je praktisch niet meer. De kwaliteit van de vissen 

i.v.m. vroeger is achteruit gegaan, omdat zij nu minder voedsel hebben dan in het 

verleden het geval was. De voedingsbronnen van de vissen is vervuild geraakt met 

overwegend modder en het water is troebel. Dit wordt veroorzaakt door de 

goudwinning in het gebied, maar ook door de vele boten met buitenboordmotor die op 

de Marowijne rivier varen. Wildsoorten en vogels zijn hetzelfde gebleven, maar 

schaars geworden. Het bos in het Paramakaans gebied heeft nu veel meer wegen dan 

vroeger. Vroeger werden graafmachines over de Marowijne rivier vervoerd, maar nu 

rijden ze gewoon door het bos en maken op die manier zelf wegen. Over de kreken 
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wordt er gereden door bomen die langs de kreken liggen om ver te rijden, waardoor er 

een brug ontstaat waarop er dan gereden kan worden. Deze zaken hebben ervoor 

gezorgd dat de dieren wegblijven. Er is wel sprake van vervuiling van de natuurlijke 

omgeving o.m. water in de kreken, wat volgens de bewoners overwegend komt door 

de goudwinning. 

 

Er zijn een paar toiletten in het dorp, terwijl Surgold twee toiletten heeft geschonken. 

Het huisvuil wordt door iedereen zelf verwerkt. De één graaft een kuil om het vuil 

daarin te gooien en de ander dumpt dat elders en vaak ook in de rivier. Aan deze 

inwoners wordt wel gezegd door de dorpsoudsten dat zij niet overal vuil moeten 

dumpen, maar er wordt niet geluisterd.  

 

Bij hoogwater kan er een overstroming plaatsvinden. Het rivierwater is bij hoogwater 

en overstroming sterk vervuild en niet te gebruiken. Surgold heeft een Gaang watra 

oso gebouwd, zodat men kostbare bezittingen veilig kan opslaan bij overstromingen.  

 

Er zijn opmerkingen gemaakt over het ontbreken van grondenrechten, welke alsnog 

geregeld moet worden. Men is de mening toegedaan dat het domeinkantoor niet daar 

was tijdens het vluchten van hun voorouders, en nu wil de overheid alles bepalen. De 

overheid moet de grondenrechten in orde maken. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de droge tijd is de rivier moeilijk bevaarbaar en moeten kinderen een eind lopen van de plaats 

waar de schoolboot hen afzet naar het dorp 

 

Planning: 

- Er moet training komen hoe men het huisvuil beter kan verwerken.  

- De grondenrechten moeten geregeld worden (voor de stam) 
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6. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 

 

Van de personen die vast in Tabiki Ede wonen (35 huizen) bleek bijna 40% alleen te 

leven van de opbrengsten van hun kostgrond. Daarnaast had zo een 25% een inkomen 

van elders, waaronder een aantal in de goudwinning en bij Surgold. Enkelen kregen 

een overheidssalaris, terwijl het dorpsbestuur een vergoeding van de overheid kreeg. 

Er was een groep van personen zonder werk (18%) die wellicht ook een kostgrond 

had, en daarnaast was er een grote groep bejaarden (18%) die AOV ontvingen. Van de 

personen die onregelmatig in het dorp wonen (15 huizen) was een groot deel werkloos 

of werkte men af en toe in Frans-Guyana en elders. Een enkeling verbleef in de 

goudvelden.  

 

Traditionele landbouw - De landbouw is de belangrijkste bron van inkomsten en de 

meeste personen hebben een kostgrond. Men plant voornamelijk knolgewassen 

(cassave, tayer, e.d.), maar ook rijst, bananen en groente. De mannen kappen de 

kostgronden open en het zijn de vrouwen die het meest betrokken zijn bij het planten, 

onderhouden, oogsten en verwerken van de gewassen. Alleen cassaveproducten zoals 

kwak, verkopen ze weleens om in hun levensonderhoud te voorzien.  Om rijst of 

cassave te verwerken wordt iemand die een cassave- of rijstpelmolen heeft betaald. 

Afhankelijk van de hoeveelheid wordt vanaf SRD 50,- betaald. De traditionele 

landbouwgronden zijn allemaal al verdeeld onder de families. Iedere familie kent haar 

gronden. 

 

Bosbouw - Het dorp Tabiki Ede heeft geen titel op het bos (gemeenschapsbos) en ook 

nooit een Houtkapvergunning 

(HKV) gehad. Op het eiland Tabiki 

Ede en omgeving is er geen bedrij-

vigheid. Indien iemand hout nodig 

heeft dan wordt aan iemand 

gevraagd om voor hout te zorgen. 

Zo wordt door deze persoon hout 

gezaagd en verzameld. In 

Langatabiki en omgeving is er 

bedrijvigheid, niet in de andere 

dorpen. Ze verzamelen voedsel, 

zoals Podosiri en Patawa, in het 

bos, maar hebben problemen met 

de Brazilianen die al de Patawa 

vruchtbomen omkappen. 
            Close-up van het dorp Tabiki Ede 

 

Jacht en visserij – Men weet waar men kan jagen en vissen. Iedereen is vrij om te 

jagen en te vissen in hun gebied. Conflicten worden in krutu’s opgelost. Tools voor 
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jacht en visserij zijn netten, geweren en ammunitie. Er zijn wel vriezers voor koeling 

aanwezig, maar er is onvoldoende elektriciteit. Niemand leeft van jacht of visserij dus 

het wordt af en toe gedaan. 

 

Goudwinning – De kleinschalige mijnbouw (goudwinning) is niet de belangrijkste 

bron van inkomsten voor het dorp. Toch werken er naar schatting zes personen uit het 

dorp in de kleinschalige mijnbouw en vier personen zijn bij Surgold in dienst. 

 

Vracht en transport – Er zijn drie personen, die weleens brandstof transporteren per 

boot voor derden. Verder zijn er geen vrachtboten. Als je vracht wil vervoeren ga je 

met de ‘lanti boto’ en betaal je SRD 100,- per rit als die langs komt en voor de vracht 

apart. Als je een gascilinder laat vullen, betaal je SRD 10,- voor het transport. Kapitein 

Da Papa bezit boten die worden ingezet voor het transport van schoolkinderen. Enkele 

heren worden betaald om deze boten te varen. Volgens de kapitein is de Marowijne 

rivier de drukst bevaren rivier door boten met buitenboordmotor in Suriname. 

 

Toerisme – Er is geen toerisme en toeristen bezoeken het dorp niet. 

 

Overheid – Er werken twee personen bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. 

Daarnaast zijn er geen overheidsdiensten in het dorp.  

 

Textiel en handycraft – Pangi’s worden op de hand genaaid. Niemand in het dorp doet 

meer aan handycraft.  

 

Handel – Er zijn geen winkels in het dorp, maar wel een paar kleine verkooppunten. 

Inwoners van Tabiki Ede doen grote inkopen bij de Chinees te Nason.  

 

Overig – Ongeveer drie personen werken buiten het dorp voor geld. Andere bronnen 

van inkomen zijn het hosselen d.w.z. men heeft af en toe een losse tijdelijke job waar 

men wat geld mee verdient. 

 

Planning: 

- Landbouw is de belangrijkste sector en dient ondersteund te worden m.n. 

wanneer men meer producten kan verkopen aan Surgold en elders. 

- Er is behoefte aan een cassavemolen en gereedschappen voor bewerking van de 

grond. 

 

 

7. ONDERWIJS EN TRAININGEN 

 

Alle kinderen die in Tabiki Ede wonen gaan naar school in Nason. Ze worden ’s 

morgens met de schoolboot opgehaald en ’s middags weer teruggebracht. Ongeveer 20 
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kinderen bezoeken de lagere school.3 Men is niet zo tevreden over het onderwijs. De 

leerkrachten zijn allen vrouwen en ze trekken weg en komen terug wanneer ze willen. 

Het schoolgebouw is wel goed. Er is behoefte aan vervolgonderwijs na het GLO, 

omdat de ouders geen geld (SRD 3.500,- per jaar) hebben om het internaat in 

Paramaribo te betalen. 

 

 

Schoolkinderen arriveren na school terug bij het dorp Tabiki Ede 

 

De taal in de huishouding en in het dorp Tabiki Ede is Paramakaans. Er zijn geen 

hoger opgeleiden in het dorp. Vele oudere mensen kunnen niet lezen en schrijven. 

 

Er zijn geen trainingen in het dorp gegeven in de afgelopen jaren. 

 

Planning: 

- De mogelijkheid van vervolgonderwijs in de regio bestuderen.  

- Gedacht wordt aan een landbouwschool om groenten en fruit te leveren aan 

Surgold. 

- Eventueel relevante trainingen nader inventariseren en verzorgen. 

 

 

8. ZORG EN SOCIALE ACTIVITEITEN 

 

Gezondheidszorg – De Medische Zending (MZ) houdt poli bij Nason en daar gaat men 

naar toe voor medische hulp. Men vindt het als hulp wel goed, maar nog lang niet 

voldoende. De bevolking is vrij gezond. Er is een krey oso in het dorp waar rituelen 

voor de overledenen worden gehouden.  

 

                                                           
3 Volgens cijfers van de school in Nason zaten er in februari 2016 welgeteld 21 kinderen van Tabiki Ede daar 

op school. 
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Ouderen en gehandicapten – Er is één gehandicapt meisje van 12 jaar, die niet kan 

lopen of staan. Daarnaast zijn er een stuk of vijf personen boven de 70 jaar, die wat 

slechter ter been zijn. Een rolstoel en twee rollators zijn nodig om hen meer 

beweegmogelijkheden te geven. 

 

Recreatie en sport – Er zijn weinig faciliteiten voor kinderen. 

Er is geen sportveld en de recreatiezaal van het dorp Tabiki 

Ede verkeert niet in goede staat.  

 

Religie – De Rooms Katholieke (RK) kerk is niet meer actief 

na het overlijden van catechist Thomas. Ze houden geen 

reguliere diensten meer sinds de voorganger heen is gegaan. 

Wel komt iemand twee tot drie keer per jaar een dienst 

houden. 

  

Cultuuroverdracht – Er is geen cultuuroverdracht en er zijn 

ook geen cultuurevenementen. De cultuurkenner Da-Akonise 

was de enige, die ze nog hadden. Hij is ook heengegaan en ze 

hebben niemand meer op dat gebied in het dorp Tabiki Ede.        Beschilderde Apinti drum 

   

Planning: 

- Een rolstoel en twee rollators voor ouderen en gehandicapten.  

- Er dienen betere faciliteiten voor kinderen te komen bv. een speeltuin. 

- Recreatiezaal opknappen 

        

 

9. BESTUUR EN SAMENWERKING 

 

Het dorp wordt bestuurd door een mannelijke kapitein Da Papa en twee vrouwelijke 

kapiteins. Er is goed contact met de granman. Als iets besproken moet worden gaan de 

kapiteins met enkele dorpelingen naar de granman. Hoofdbasja is de heer Adolf 

Amoedoejoe. In totaal zijn er vier vrouwelijke en twee mannelijke basja’s.  

 

De bewoners zijn in het algemeen tevreden over het functioneren van het dorps-

bestuur. Ze zijn niet ontevreden over de rechtspraak, maar vinden dat het beter kan. 

Wel moet erbij gezegd worden dat bepaalde kapiteins alleen denken aan zichzelf en 

niet aan de gemeenschap. Zijn dus niet met het algemeen belang bezig, maar met eigen 

belang. De communicatie van het dorpsbestuur met de gemeenschap kan worden 

verbeterd. Er is wel een goede onderlinge band bij feesten, overlijden en andere 

rituelen, dan ondersteunen ze elkaar. De dorpelingen wachten niet op derden, maar 

zetten zich in om zichzelf vooruit te helpen. 
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Toch is het respect voor het traditioneel gezag afgenomen in het dorp Tabiki Ede. 

Dit wordt als volgt door de bewoners verwoord. Het gedrag van de mens verandert, 

alleen de wetten van God veranderen niet. De zon komt op dezelfde manier op en 

gaat op dezelfde manier onder, alleen regels van mensen veranderen. Sabi kio kaba 

betekent ‘er is geen respect meer’. Het is een algemeen proces dat men ziet gebeuren 

en is niet alleen in Tabiki Ede het geval. 

Kapitein Da Papa van het dorp Tabiki Ede met het NIKOS onderzoekteam 

 

Het dorpsbestuur werkt samen met de politie in geval van ernstige overtredingen (bv. 

gewelddelicten) in het dorp. Kleinere zaken handelen ze in krutu’s af en ze beschikken 

over manieren om de schuldige te straffen, hetgeen vaak in de vorm van boete’s 

geschiedt.  

 

De District Commissaris (DC) bezoekt het dorp af en toe en als iets gedaan moet 

worden, vindt overleg plaats. Men vindt dat de hoofdkapiteins(‘fiskaries’) meer 

moeten afstemmen met elkaar, zodat ze beter kunnen communiceren met het nationaal 

bestuur. 

 

Planning: 

- Training voor het dorpsbestuur om hen te versterken. Het dorpsbestuur moet 

niet alleen westers onderwijs krijgen, maar moet ook kennis opdoen over het 

doen en handelen van het traditioneel bestuur van de Pamaka.  

 

 

10. AANWEZIGE ORGANISATIES 

 

Het dorp kent alleen een dorpsbestuur en geen andere organisaties. 

 

Planning: 

- Er dient een organisatie te komen om het dorpsbestuur te ondersteunen bij de 

ontwikkeling. 
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Beeld van het dorp Tabiki Ede 

 

 

11. WAT HEEFT HET DORP ZELF (ASSETS) 

 

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

belang zijn voor haar verdere ontwikkeling. Er is potentie voor landbouw en 

tuinbouw. 

 

Natuurlijk bezit: 

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

- Het dorp ligt op een eiland met een mooi uitzicht. 

- 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. 

 

Sociaal bezit: 

- Het dorp heeft een eigen dorpsbestuur. 

- Er is nog voldoende respect voor het traditioneel gezag. 

 

Menselijk bezit: 

- Men heeft kennis van landbouw en voedselbereiding (kwak, cassave brood). 

- Men is grotendeels zelfvoorzienend. 

- Men heeft kennis van het gebied en heeft het vermogen zich steeds aan te 

passen aan de omgeving.  

- De bevolking verkeert in goede gezondheid. 

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

- Er is een krutu oso en krey oso. 

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

- Er is een dieselgenerator voor elektriciteitsopwekking en een distributienetwerk. 

- Er zijn verschillende betonnen aanmeersteigers. 

 

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. 

- Personen in het dorp beschikken over een tjap, hark, houwer, kettingzaag, 

bakplaat en kwakbakpan. 

- Er zijn personen met een boot en buitenboordmotor. 

 

 

12. ZWAKKE PUNTEN (WEAKNESSES) 

 

- De kleine omvang van het dorp betekent dat er weinig kader is, weinig 

organisaties zijn, een kleine dorpskas, afhankelijkheid van anderen (school, 

gezondheidszorg, e.d.). 

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

- Er is 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 (geen 

internet). 

- Het dorp verliest inwoners door migratie naar elders. 

 

 

13. BELANGRIJKSTE AANDACHTPUNTEN 

 

Op basis van het bovenstaande is de conclusie dat het dorp Tabiki Ede en de bevolking 

vooral op zichzelf aangewezen zijn. 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.  
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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 waterleiding nodig met goed drinkwater. 

2. Er is behoefte aan permanente energie, wellicht zonne-energie. 

3. De lichtmotoroperators zouden een monteurstraining moeten krijgen.  

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

5. Er moet training komen hoe men het huisvuil beter kan verwerken.  

6. De grondenrechten moeten geregeld worden (voor de stam)  

7. Landbouw is de belangrijkste sector en dient ondersteund te worden  

m.n. wanneer men meer producten kan verkopen aan Surgold en  

elders. 

8. Er is behoefte aan een cassavemolen en gereedschappen voor  

bewerking van de grond. 

9. De mogelijkheid van vervolgonderwijs in de regio bestuderen.  

10. Gedacht wordt aan een landbouwschool om groenten en fruit te  

leveren aan Surgold. 

11. Eventueel relevante trainingen nader inventariseren en verzorgen.  

12. Een rolstoel en twee rollators voor ouderen en gehandicapten.  

13. Er dienen betere faciliteiten voor kinderen te komen bijv. een  

speeltuin. 

14. De recreatiezaal moet opgeknapt worden. 

15. Training voor het dorpsbestuur om hen te versterken. Het dorpsbestuur  

moet niet alleen westers onderwijs krijgen, maar moet ook kennis  

opdoen over het doen en handelen van het traditioneel bestuur van de  

Pamaka. 

16. Er dient een organisatie te komen om het dorpsbestuur te ondersteunen  

bij de ontwikkeling. 

17. Het ‘koeli oso’ dient opgeknapt te worden.  

 

 


