
 

 

 

Inter American Development Bank (IADB) 

Ministry of Regional Development (RO) 

 

 

 

 
 

 

SURINAME: 

SUPPORT FOR THE  DEVELOPMENT 

OF THE INTERIOR PROJECT 

 

Development Planning (101) 
 

 

(PROJECT ATN/JF-10343-SU) 

 

 

RESULTATEN HUISHOUD ENQUÊTE IN NEGEN  

BINNENLANDSE GEMEENSCHAPPEN 2009 

 
 

Prepared by 

 

Suriname International Partners (SIP - Consortium) 
 

November 2009 
 
 
 
 



 

Suriname International Partners: Resultaten huishoud enquête in negen binnenlandse gemeenschappen 2009  blz. 1 
Support for the Development of the Interior Project: Development Planning (IDB project ATN/JF-10343-SU) 

 

 

Resultaten van een huishoud survey gedaan in de dorpsgemeenschappen: 

 

1. Kwamalasemutu 

2. Apetina 

3. Brownsweg 

4. Asidonhopo 

5. Drietabbetje 

6. Njun Jacobkondre 

7. Langatabbetje 

8. Gujaba 

9. Nw. Aurora 
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RESULTATEN HUISHOUD ENQUÊTE IN NEGEN BINNENLANDSE GEMEENSCHAPPEN 2009 
 
De resultaten van deze huishoudsurvey kunnen niet gegeneraliseerd worden, omdat het geen representatieve 
steekproef is geweest van de dorpen, en ook niet van huishoudens. De gegevens kunnen wel indicatief gebruikt 
worden voor het aangeven van algemene trends, voor beschrijving van een specifieke gemeenschap,  en voor 
onderlinge vergelijking van de gemeenschappen. Wij zullen in dit rapport de gegevens vooral gebruiken om de 
verschillende gemeenschappen met elkaar te vergelijken.1 
 
 

1. Geslacht en omvang huishouden 
 
De meeste enquêtes zijn in het district Sipaliwini afgenomen (84%) en in mindere mate in Brokopondo (16%). De 
meeste respondenten waren Marrons (86%) en een kleiner deel was Inheems (14%). 
De enquête werd vooral van vrouwen afgenomen (67%), die meestal ook hoofd van het huishouden waren. Dit 
verschilde echter per gemeenschap (zie tabel 1). De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 43 jaar.  
 
 
Tabel 1: Respondenten naar geslacht per gemeenschap 
 

 man vrouw Totaal 

  Kwamalasamutu 33% 67% 100% 

  Apetina 93% 7% 100% 

  Brownsweg 23% 77% 100% 

  Asidonhopo 22% 78% 100% 

  Drietabbetje 20% 80% 100% 

  Nw Jacobkondre 47% 53% 100% 

  Langatabbetje 75% 25% 100% 

  Gujaba 26% 74% 100% 

  Nw Aurora 46% 54% 100% 

                  Gemiddeld 33% 67% 100% 

 
 
In 11% van de huishoudens maakte een seniore burger deel van het huishouden uit. In 5% van de huishoudens 
gaf men aan dat er een gehandicapte in huis woonde. In totaal was 16% van de huishoudens in dit opzicht dus 
kwetsbaar.  
 
In totaal woonden 2192 personen in de huishoudens die bij het onderzoek betrokken waren oftewel gemiddeld 
3,65 personen per huishouden. De omvang van het huishouden was met 2,6 het kleinst in Kwamalasemutu en 
het grootst (4,5 personen per huishouden) in Langatabbetje.2 De spreiding tussen deze twee uitersten was vrij 
groot. De verhouding tussen vrouwen en mannen (sex ratio) varieerde per gemeenschap. In Apetina en 

                                                           
1 Voor een nadere uiteenzetting van de steekproef en betrouwbaarheid wordt verwezen naar het “Methodologisch verslag SSDI huishoud 

survey binnenland”. 
2 In Kwamalasemutu was er een enquêteur die de vraag m.b.t. het aantal personen in het huishouden kennelijk niet goed heeft ingevuld 
(overal bestond het huishouden slechts uit 1 of 2 personen);  indien we deze vraag zonder betrokken huishoudens beantwoorden stijgt 
de gemiddelde omvang van het huishouden naar 2,9.  
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Langatabbetje was de sex ratio precies 1,0 (evenveel vrouwen als mannen), terwijl de verhouding in Asidonopo 
met 1,8 heel scheef was. In tabel 1 worden de verhoudingen weergegeven. Er is niet direct een patroon 
zichtbaar tussen de twee variabelen. 
 
 
Tabel 2: Omvang huishouden en sex ratio per gemeenschap  
 
 Kwamala-

semutu 
Asidon- 
opo 

Drie- 
Tabbetje 

Nieuw 
Aurora 

Gujaba Browns-
weg 

Nieuw 
Jacobkondre 

Apetina Langa- 
Tabbetje 

Omvang 
huishouden 

2,6 3,2 3,4 3,4 4,1 4,1 4,2 4,3 4,5 

Sex ratio 
(vrouw:man) 

1,3 1,8 1,2 1,3 1,6 1,2 1,4 1,0 1,0 

 
 

2. Godsdienst 
 
Een meerderheid van de ondervraagden was Christen (52%) en een iets kleiner deel beleed de stamgodsdienst 
(46%).  Slechts 2% gaf aan geen geloof te hebben of een andere godsdienst aan te hangen. De Christenen waren 
vooral vertegenwoordigd door de EBG-ers (50%), Baptisten (25%), RK (18%) en Volle Evangelie (4%). In 10% van 
de huishoudens had niet iedereen hetzelfde geloof. Dit kwam het meest voor in Brownsweg, Gujaba en 
Drietabbetje. 
 
 
Tabel 3: Godsdienst per gemeenschap 
 
Gemeenschap Dominante Godsdienst 

(meer dan 75%) 
Belangrijkste denominatie 
 

Brownswega Christen EBG en RK 

Nieuw Aurora Christen EBG 

Gujaba Stamgodsdienst Een aantal EBG 

Asidonopo e.o. Stamgodsdienst  

Langatabbetje e.o. Christen EBG 

Drietabbetje e.o. Stamgodsdienst  

Nieuw Jacobkondre e.o. Christen EBG 

Apetina Christen Baptisten 

Kwamalasemutu Christen Baptisten 

a = Binnen Brownsweg vielen vooral de EBG en RK dorpen in de selectie. 

 
 

3. Woonpatroon 
 
De vraag over het woonpatroon leverde een gespreid antwoord op, waarbij soms man en vrouw apart 
woonden, soms traditioneel en soms met gezin. Deze vraag was echter voor verbetering vatbaar omdat het 
begrip “traditioneel woonpatroon” per gemeenschap soms verschilde en niet eenduidig was. In andere gevallen 
bleek dat alleenstaanden soms wel een partner hadden, maar apart woonden, hetgeen  in zo een geval beter 
ingedeeld had kunnen worden onder “traditioneel”.3 Omdat de samenstelling van het huishouden ook werd 

                                                           
3 Uit de antwoorden bleek dat Kwamalasemutu het grootste percentage ‘traditioneel” telde, terwijl in de praktijk bekend is 
dat juist het nucleaire gezin daar de dominante woonvorm is (dat blijkt ook uit tabel 4), maar dat wordt kennelijk inmiddels 
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gevraagd (vraag 2.8) is van hieruit een typering van het huishouden (welke de gezinssituatie benadert) gegeven 
in tabel 4. Hieruit blijkt dat iets minder dan een vijfde van de huishoudens uit 1 persoon bestond (alleenstaand), 
maar dat dit per gemeenschap behoorlijk verschilde. In Brownsweg en Asidonopo kwam dit het meest voor, 
terwijl het in Apetina en Nieuw Jacobkondre het minst voorkwam.  De helft van de huishoudens bestond uit een 
man en vrouw met kinderen (kerngezin) of met anderen zoals ouders of kleinkinderen (kerngezin plus).  In de 
dorpen Brownsweg, Asidonopo, Gujaba en Nieuw Aurora kwam het kerngezin (plus) echter het minste voor nl. 
tussen de 35% en 43% van alle huishoudens daar.4    In de andere dorpen (Kwamalasemutu, Apetina, 
Drietabbetje, Nieuw Jacobkondre, Langatabbetje) leefde tussen de 60% en 92% van de huishoudens als 
kerngezin samen en mag een sterker gezinsleven verwacht worden. Het percentage één-ouder gezinnen was 
opvallend hoog in Nieuw Aurora en Gujaba (resp. 56% en 47%). 5  
     
 
 Tabel 4: Woonpatroon per gemeenschap 
 

Gemeenschap 

 Residentiepatroon huishouden volgens vraag 2.8 

Alleen-
staand kerngezin 

kerngezin 
plus 

één ouder 
gezin 

één ouder 
gezin plus anders Totaal 

 Kwamalasamutu 18% 60% 7% 11% 4% 0% 100% 

 Apetina 4% 48% 22% 11% 11% 4% 100% 

 Brownsweg 26% 36% 6% 18% 9% 5% 100% 

 Asidonhopo 27% 30% 5% 18% 13% 7% 100% 

 Drietabbetje 18% 56% 4% 20% 2% 1% 100% 

 Nw Jacobkondre 3% 83% 8% 3% 3% 0% 100% 

 Langa tabbetje 11% 63% 11% 11% 5% 0% 100% 

 Gujaba 18% 29% 7% 41% 6% 0% 100% 

 Nw Aurora 10% 31% 4% 54% 1% 0% 100% 

                    Totaal 17% 
(N=103) 

43% 
(N=256) 

7% 
(N=39) 

25% 
(N=145) 

6% 
(N=35) 

2% 
(N=13) 

100% 
(N=591) 

 
Tabel 5: Aantal huishoudens dat het hoofd verzorgt per gemeenschap 

Gemeenschap nee ja, een ja, twee ja, drie ja, anders Totaal 

Kwamalasamutu 39% 39% 10% 8% 2% 100% 

Apetina 73% 15% 4%  8% 100% 

Brownsweg 41% 38% 14% 6% 1% 100% 

Asidonhopo 78% 7% 12% 2%  100% 

Drietabbetje 42% 42% 11% 1% 4% 100% 

Nw Jacobkondre 33% 36% 28%  3% 100% 

Langa tabbetje 59% 24% 18%   100% 

Gujaba 27% 45% 17% 9% 3% 100% 

Nw Aurora 25% 44% 20% 7% 4% 100% 

Gemiddeld 44% 35% 15% 4% 3% 100% 

                                                                                                                                                                                                         
als het traditioneel woonpatroon gezien.  Zonder een eenduidige goede definitie van de verschillende woontypen valt er 
weinig over deze verschillen te zeggen. Deze vraag kan daarom vervallen. 
4 Wij hebben de niet afgeronde percentages van de kolommen “kerngezin” en “kerngezin plus” opgeteld. 
5 Hier zijn de niet afgeronde percentages van “één-ouder gezin” en “één-ouder gezin plus” bij elkaar opgeteld. 
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De vraag of het hoofd van het huishouden ook verantwoordelijk was voor andere huishoudens werd gesteld om 
na te gaan in welke mate met name een man meerdere verplichtingen had. Deze vraag is niet goed tot uiting 
gekomen, vanwege het grote aantal vrouwelijke respondenten en ook omdat het vermoeden is dat sommige 
enquêteurs bij “ja, één” kennelijk de interpretatie hebben gehanteerd dat het om het ene huishouden ging i.p.v. 
om één extra huishouden. De antwoorden in tabel 5 laten echter wel zien dat het fenomeen van meerdere 
huishoudens die door één persoon verzorgd worden wel vaker voorkomt. De aard van het fenomeen is niet 
direct te koppelen aan één man met meerdere vrouwen. Het kan ook dat men bijvoorbeeld een huis in de stad 
heeft en een ander huis in het dorp. Of dat men voor ouders zorgt die elders wonen. 
 
Gemiddeld woont 88% van de huishoudens permanent in het dorp, terwijl de overige 12% aangeeft soms in het 
dorp te wonen en soms op een andere plaats. Dit betekent dat de gemeenschappen vrij stabiel zijn qua 
populatie. Uit tabel 6 blijkt dat slechts in de dorpen Drietabbetje en Nieuw Jacobkondre een kwart van de 
bevolking op en neer gaat. In Kwamalasemutu, Gujaba en Nieuw Aurora doet een kleiner deel hetzelfde, terwijl 
in alle andere dorpen minder dan een tiende van de bevolking nomadisch gedrag vertoont. Tegelijkertijd zien we 
ook dat 86% van de huishoudens tenminste 10 jaar of langer in het dorp gewoond hebben, hetgeen ook een 
hoge mate van stabiel woongedrag toont. In de dorpen Nieuw Jacobkondre en Langatabbetje  woont echter een 
kwart van de bevolking er korter dan 10 jaar. 
 
Tabel 6: Plaats en duur van residentie in negen binnenlandse gemeenschappen 
 

Gemeenschap 

 Woont de huishouding permanent in het dorp of afwisselend? 
 Hoe lang woont de huishouding in het dorp? 

Woont permanent 
in het dorp 

Woont 
afwisselend  
in het dorp Totaal 

Woont altijd of 
langer dan 10 
jaar in dorp 

Kwamalasamutu 84% 16% 100% (N=51) 95% 

Apetina 96% 4% 100% (N=27) 96% 

Brownsweg 97% 3% 100% (N=94) 88% 

Asidonhopo 92% 8% 100% (N=83) 83% 

Drietabbetje 74% 26% 100% (N=101) 84% 

Nw Jacobkondre 75% 25% 100% (N=36) 72% 

Langa tabbetje 100% 0% 100% (N=20) 75% 

Gujaba 87% 13% 100% (N=107) 83% 

Nw Aurora 90% 10% 100% (N=73) 97% 

Gemiddeld 88% 12% 100% (N=592) 86% 

 
Er zijn personen die vroeger elders woonden en hen is gevraagd om aan te geven waar men eerder woonde. 
Meestal gaat het dan toch om dorpen in de naaste omgeving. In Kwamalasemutu dat dicht bij de grens met 
Brazilië en Guyana ligt zien we een paar huishoudens die de grens zijn overgestoken, maar anderen die uit 
Alaparu en Tepoe komen, en een enkeling uit Paramaribo. Te Nieuw Jacobkondre woonde driekwart van 
degenen die verhuisd zijn vroeger in Paramaribo, voor Browsnweg, Langatabbetje en Asidonopo is dat bijna 60% 
en voor Gujaba 34%. In totaal woonde de helft van degenen die van elders komen in of rond Paramaribo. Ook 
voor degenen die aangeven dat ze afwisselend ergens anders wonen, blijkt dat dit in de helft van de gevallen om 
Paramaribo gaat.  
 
Er is gevraagd of in de afgelopen 5 jaar personen uit het huishouden elders zijn gaan wonen. Het blijkt dat bij 
18% van de huishoudens er iemand vertrokken is, waarbij het in tweederde van de gevallen ging om een kind 
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dat zelfstandig is gaan wonen. Eveneens blijkt dat bij tweederde van de verhuizingen Paramaribo de 
bestemming was. Ook is gevraagd hoe vaak personen uit het huishouden naar de stad (Paramaribo, Albina of 
Nieuw Nickerie) gaan. Uit tabel 7 blijkt dat meer dan de helft van de huishoudens uit Brownsweg en 
Langatabbetje heel frequent “de stad” bezoeken. Bij alle andere dorpen is dat minder dan 10%. Uit Asidonopo 
komt bijna de helft van de huishoudens vrijwel nooit naar de stad en bij de Inheemse dorpen is dat een kwart. 
Uit de meeste huishoudens in het binnenland bezoekt iemand echter de stad tenminste eens per jaar. De 
afstand –welke de transportkosten bepaalt- lijkt duidelijk van invloed te zijn op het bezoek, want de meest 
verafgelegen dorpen (Kwamalasemutu, Apetina en Asidonopo) bezoeken de stad het minst, terwijl personen uit 
de dichtsbijgelegen dorpen (Brownsweg en Langatabbetje) de stad het meest bezoeken. Dit beeld gaat ook op 
voor Gujaba en Nieuw Aurora (verder afgelegen) en Nieuw Jacobkondre (dichterbij), maar niet helemaal voor 
Drietabbetje, dat vrij ver van de stad is.  
 
Tabel 7: Frequentie van bezoek aan Paramaribo, Moengo of Nieuw Nickerie 
 

 
 
gemeenschap 

Frequentie van bezoek aan een stad 

vaak (wekelijks tot 
maandelijks) 

regelmatig 
(minstens eens 

per jaar) weinig tot nooit Totaal 

Kwamalasamutu 10% 66% 24% 100% (N=50) 

Apetina 0% 74% 26% 100% (N=27) 

Brownsweg 54% 43% 3% 100% (N=94) 

Asidonhopo 4% 51% 46% 100% (N=83) 

Drietabbetje 10% 79% 11% 100% (N=101) 

Nw Jacobkondre 9% 80% 11% 100% (N=35) 

Langa tabbetje 55% 45% 0% 100% (N=20) 

Gujaba 7% 74% 19% 100% (N=105) 

Nw Aurora 0% 85% 15% 100% (N=73) 

Gemiddeld 15% 66% 19% 100% (N=588) 

 
Waarvoor gaat men naar de stad? De belangrijkste reden die men opgeeft is om voedsel in te kopen (73% van 
degenen die vaak of regelmatig naar de stad gaan geeft dat aan), daarna volgt het inkopen van 
gebruiksvoorwerpen (34%), medische redenen (25%) en administratieve zaken te regelen (22%). Alle andere 
redenen zijn een stuk minder belangrijk (minder dan 6%). 
 
In ieder geval kunnen wij uit het bovenstaande concluderen dat Paramaribo in meerdere opzichten belangrijk en 
-direct dan wel indirect- van grote invloed lijkt te zijn op particuliere huishoudens. De meeste huishoudens leven 
niet geïsoleerd in het binnenland, maar bezoeken de stad vaak of regelmatig, of hebben via iemand die in de 
stad woont een zekere band, of zijn zelf uit de stad gekomen, of wonen afwisselend in de stad. Zo een 83% heeft 
op deze wijze enkele malen per jaar contact met vooral Paramaribo.6 
 
Tenslotte blijkt dat gemiddeld uit 23% van de huishoudens weleens iemand naar het buitenland geweest is. Uit 
Langatabbetje en Kwamalasemutu is in de helft van de huishoudens iemand naar een ander land geweest. Deze 
twee gemeenschappen liggen in het grensgebied met Frans Guyana en Brazilië en daar gaan de mensen dan ook 
respectievelijk het meest naar toe. Het meest bezochte land is Frans Guyana, want één op de twee 
binnenlandbewoners die naar het buitenland is geweest ging naar het franssprekende buurland. Uit elke 

                                                           
6 Hierbij zijn niet meegerekend de 15% van wie geen gegevens bekend waren (missing en onbekend). 
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gemeenschap zijn er personen in Frans Guyana geweest, terwijl dit voor Langatabbetje en de dorpen uit de 
boven-Suriname de belangrijkste bestemming was. Hierna volgde Brazilië waar zo een 28% van de reizigers naar 
toe is geweest, maar die kwamen slechts uit drie dorpen t.w. Kwamalasemutu, Apetina en Brownsweg. 
Nederland was de derde populaire bestemming met 14%. Personen uit Nieuw Jacobkondre, Drietabbetje, 
Brownsweg en Apetina waren al in Nederland geweest. Tenslotte was er een enkeling die Guyana, Frankrijk of 
Curacao had bezocht.  De belangrijkste reden voor de buitenlandse reis was familiebezoek en vakantie (49%) en 
daarnaast werk (24%).  
 
Tabel 8: Buitenlands bezoek van leden van het huishouden in negen binnenlandse gemeenschappen 
 

Gemeenschap 

 Is er iemand uit huishouden naar het 
 buitenland gegaan? 

nee ja Totaal 

Kwamalasamutu 49% 51% 100% (N=53) 

Apetina 73% 27% 100% (N=26) 

Brownsweg 85% 15% 100% (N=78) 

Asidonhopo 85% 15% 100% (N=82) 

Drietabbetje 92% 8% 100% (N=101) 

Nw Jacobkondre 74% 26% 100% (N=35) 

Langatabbetje 45% 55% 100% (N=20) 

Gujaba 96% 4% 100% (N=105) 

Nw Aurora 97% 3% 100% (N=74) 

Gemiddeld 84% 23% 100% (N=574) 

 
 
4. Sociale en financiële patronen in het huishouden 

 
De vraag naar contact met de mannelijke verzorger van de huishouding geeft een indicatie van het functioneren 
van de huishouding.  In bijna 20% van de gevallen is er geen of nauwelijks contact is met de mannelijke 
verzorger of is die afwezig. Een andere indicatie is dat in zeven van de tien huishoudens er wel goed contact is.  
Zoals gesteld kunnen de cijfers echter niet zo makkelijk op deze manier gebruikt worden en daarom is het beter 
om de antwoorden per gemeenschap te bekijken (tabel 9). Hier blijkt dat in gemeenschappen waar veel 
mannelijke respondenten waren de vraag vaak niet aan de mannen is gesteld zoals Apetina en Nieuw 
Jacobkondre  (zie tabel 2). In feite zouden we echter kunnen stellen dat het feit dat de mannelijke respondenten 
bereikt werden, hen wellicht in de categorie plaatst dat men veel contact heeft met het huishouden. Dit  blijkt 
bijv. uit de resultaten van Langatabbetje, waar ook veel mannen zijn geënquêteerd, maar de vraag wel aan hen 
werd gesteld. De minst functionele huishoudens vinden we in Asidonopo, waar in meer dan de helft van de 
huishoudens geen mannelijke verzorger is of waar deze geen of nauwelijks contact meer onderhoudt.  
 
We kunnen de aanwezigheid van de mannelijke partners en de invloed op het huishouden ook vergelijken met 
de financiële bijdrage aan het huishouden (tabel 10). Het betreft hier alleen de huishoudens waar er wel een 
mannelijke verzorger aanwezig was en waar minimaal eens per half jaar contact mee was.  Als we nu kijken naar 
de huishoudens met weinig of geen bijdragen van de mannelijke verzorger dan blijkt dat dit het hoogst is in 
Kwamalasemutu  en daarna in Asidonopo. Kwamala is erg afgelegen en de bewoners hebben minder 
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mogelijkheden tot participatie in de geldeconomie. Asidonopo is ook relatief ver gelegen. In de meeste andere 
gemeenschappen lukt het de mannen toch om een financiële bijdrage te leveren. 
 
 

Tabel 9: Contact met mannelijke verzorger per gemeenschap 

        

 contact met mannelijke verzorger 

 
  Gemeenschap 

Onbekend 

Er is geen 
mannelijke 
verzorger 

Geen 
contact 

Meer dan 
een jaar 
afwezig 

Tenminste 
eens per 
jaar 

Tenminste 
eens per 
half jaar 

Het heel 
jaar door Totaal 

  Kwamalasamutu 20%   6% 4% 11% 60% 100% 

  Apetina 93%      7% 100% 

  Brownsweg 35%    3% 1% 61% 100% 

  Asidonhopo 6% 37% 11% 2% 7% 2% 34% 100% 

  Drietabbetje  7%  6% 14% 6% 68% 100% 

  Nw Jacobkondre 56%   6%  3% 36% 100% 

  Langa tabbetje 10% 5% 10% 5%   70% 100% 

  Gujaba 8%  1% 16% 6% 12% 57% 100% 

  Nw Aurora 22%  3% 5% 1%  69% 100% 

                 Totaal 20% 
(N=121) 

6% 
(N=39) 

2% 
(N=14) 

6% 
(N=35) 

6% 
(N=33) 

5% 
(N=29) 

55% 
(N=330) 

100% 
(N=601) 

 
 
Tabel 10: Financiële bijdrage van de man per  gemeenschap 
 

   Financiële bijdrage mannelijke verzorger 

 
Het heel jaar 

door 
Eens per 
maand 

Kwartaal of 
half jaar 

Meer dan een 
jaar geen 
bijdrage 

Geen 
bijdrage Totaal 

  Kwamalasamutu 34% 27% 17% 22% 0% 100% (N=41) 

  Apetina 100% 0% 0% 0% 0% 100% (N=2) 

  Brownsweg 79% 16% 3% 2% 0% 100% (N=61) 

  Asidonhopo 64% 3% 19% 11% 3% 100% (N=36) 

  Drietabbetje 75% 14% 10% 1% 0% 100% (N=88) 

  Nw Jacobkondre 79% 14% 7% 0% 0% 100% (N=14) 

  Langa tabbetje 100% 0% 0% 0% 0% 100% (N=14) 

  Gujaba 62% 12% 24% 1% 0% 100% (N=82) 

  Nw Aurora 89% 6% 2% 4% 0% 100% (N=52) 

                        Totaal 71% 13 % 12% 5% 0.3% 100% (N=390) 

 
 
Als we kijken naar het openkappen van de kostgrond dan valt als eerste op dat in Brownsweg 61% van de 
huishoudens geen kostgrond heeft en 51% te Nieuw Jacobkondre. In Kwamalasemutu en Apetina heeft vrijwel 
iedereen een kostgrond. In de overige gemeenschappen heeft tussen de 14% en 20% geen kostgrond. Voor een 
deel betreft het oudere mensen die geen kostgrond meer kunnen beplanten, maar in Brownsweg en Nieuw 
Jacobkondre zijn het ook andere factoren. In Nieuw Jacobkondre lijkt het vooral de goudsector te zijn die maakt 
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dat men geen kostgrond meer heeft. In Brownsweg kan het ook deels de goudsector zijn, maar ook speelt mee  
de historie als transmigratiedorp met een hoge bevolkingsdichtheid en gebrek aan waterwegen, waardoor er 
altijd minder  kostgronden waren (lange loopafstanden zonder transport voor de producten). 
 

Tabel 11: Verantwoordelijke voor openkappen kostgrond per gemeenschap   

        

 Wie heeft de laatste keer de kostgrond opengekapt? 

  Gemeenschap 
Man Vrouw 

Oudere 
kinderen 

Hulp van 
familie 

Iemand 
betaalt Anders 

heeft geen 
kostgrond Totaal 

  Kwamalasamutu 39%   56%  6%  100% 

  Apetina 44%   48%  4% 4% 100% 

  Brownsweg 23% 2% 4% 1% 10%  61% 100% 

  Asidonhopo 26% 33% 5% 7% 7% 3% 19% 100% 

  Drietabbetje 46% 13% 1% 9% 12%  20% 100% 

  Nw Jacobkondre 32%   7% 7% 3% 52% 100% 

  Langa tabbetje 60%   5% 10% 5% 20% 100% 

  Gujaba 56% 8% 2% 14% 4% 2% 14% 100% 

  Nw Aurora 49% 7% 8% 1% 12% 6% 16% 100% 

                     Totaal 41% 10% 3% 14% 7% 3% 23% 100% 

 
Voor de mensen die wel een kostgrond hebben gebeurt het openkappen in de helft van de gevallen nog door de 
man, minder door de vrouw (vaak met anderen), weinig door kinderen, maar wel meer door andere 
familieleden. Soms betaalt men iemand of zoekt men een andere oplossing. Betalen komt niet voor in Apetina 
en Kwamalasemutu, en weinig in Gujaba. In de andere gemeenschappen varieert het tussen de 7% en 12%. Bij 
de Bovenlandse Inheemse dorpen is het openkappen een aangelegenheid van de man (ca. 40%) of een 
familieaangelegenheid (ca. 50%). Bij de andere gemeenschappen is de betrokkenheid van familie buiten het 
gezin een heel stuk minder. In Asidonopo wordt een derde van de kostgronden opengekapt door de vrouw(en), 
hetgeen nergens anders zo hoog is. Dit lijkt het gevolg van de afwezigheid van mannen. 
 
 

5. Gebruik van het bos 
 
Het bos is gemiddeld voor 80% van de negen gemeenschappen “erg belangrijk” en voor 18% “belangrijk”. 
Slechts 2% van de ondervraagden vond het bos “enigszins belangrijk” of “niet erg belangrijk”. Tussen de twee 
eerste categorieën was er wel een verschil in gradatie, waarbij het bos in Brownsweg, Langatabbetje en Nieuw 
Jacobkondre iets minder belangrijk was dan in de andere gemeenschappen (tabel 12). In Brownsweg heeft het 
karakter van een migratiedorp dat niet langs de rivier of kreek is gebouwd, samen met de nabijheid tot de stad, 
geleid tot een iets ander woonpatroon, waarbij men voor inkomsten minder afhankelijk is van de natuur dan 
elders. Het plaatje wordt iets concreter als we ook de vraag wat men concreet uit het bos haalt of waar men het 
voor gebruikt meeneemt. Hier blijkt dat de inwoners van Brownsweg en Nieuw Jacobkondre minder gebruik van 
het bos maken dan de andere gemeenschappen. Het plaatje van Langatabbetje komt nu echter niet overeen 
met het patroon van Brownsweg  en Nieuw Jacobkondre. Aan de andere kant blijkt nu dat de bevolking van 
Drietabbetje het bos wel belangrijk vindt, maar er zelf toch minder gebruik van maakt. Hierbij moet aangegeven 
worden dat men op de vraag over het gebruik van het bos vaak ook aangaf dat het als kostgrond gebruikt wordt. 
Deze antwoorden zijn eruit gelicht, omdat kostgronden weliswaar in het bos worden aangelegd, maar juist het 
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bos daarvoor weghalen.7 De kostgronden zouden ook bij een niet bosrijke omgeving worden aangelegd en 
kunnen daarom niet tot bosgebruik gerekend worden. 
 
 
Tabel 12: Belangrijkheid van het bos per gemeenschap en gebruik daarvan 
 

 hoe belangrijk is het bos voor u  

 
Gemeenschap erg 

belangrijk belangrijk 
enigzins 

belangrijk 
niet erg 

belangrijk Total 

Geen gebruik van 
het bos (of 
onbekend) 

  Kwamalasamutu 77% 19% 4%  100% (N=53) 6% 

  Apetina 89% 11%   100% (N=27) 4% 

  Brownsweg 61% 36% 1% 2% 100% (N=90) 53% 

  Asidonhopo 86% 13% 1%  100% (N=83) 4% 

  Drietabbetje 87% 10%  3% 100% (N=102) 54% 

  Nw Jacobkondre 72% 25%  3% 100% (N=36) 33% 

  Langa tabbetje 70% 30%   100% (N=20) 5% 

  Gujaba 89% 9% 1% 1% 100% (N=110) 9% 

  Nw Aurora 87% 14%   100% (N=74) 0% 

              Totaal 81% 
(N=482) 

17% 
(N=101) 

1% 
(N=5) 

1% 
(N=7) 

100% (N=595) 
23% 

(N=135) 

 
Het bos wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Uit de open vraag die gesteld was zijn vele antwoorden 
gegeven, die we hebben gegroepeerd in zeven soort van gebruik t.w.:  

1. Bosvruchten: zowel voor verkoop (bijv. awarra en noten), consumptie als bereiding van andere 
gerechten en producten (bijv. productie van spijsolie). 

2. Wild en dieren: het betreft hier zowel consumptie van vlees als verkoop van dieren (handel). 
3. Kruiden en planten: vooral voor medicinaal gebruik 
4. Zaden en lianen: primair voor gebruiksvoorwerpen (bijv. bezems, matapi) en craftartikelen (bijv. kralen 

voor ketting). 
5. Hout: vooral als bouwmateriaal 
6. Bladeren: primair voor dakbedekking 
7. Brandhout: voor kookdoeleinden 

 
Het gebruik van het bos is dus divers, maar verschilt toch wel enigszins per gebied, zowel qua intensiteit als 
soort gebruik. Alle gemeenschappen gebruiken het bos wel voor bosvruchten (voeding), maar bij Brownsweg en 
Drietabbetje gebeurt dit in mindere mate. De bewoners lijken veel minder afhankelijk van de jacht, want alleen 
in Apetina, Kwamalasemutu, Nieuw Jacobkondre en Langatabbetje wordt dit echt genoemd.8  Het zoeken van 
geneeskrachtige kruiden is niet wijdverbreid, maar wordt veel meer genoemd in Brownsweg, Gujaba en Nieuw 
Aurora. Het verzamelen van bladeren is vooral geïnterpreteerd als dakbedekking (ofschoon een deel ook voor 

                                                           
7 Het ging om 103 antwoorden (17% van het totaal), waarvan 48 personen (8%) dat als enig gebruik van het bos hebben 
aangegeven. Deze 48 antwoorden zijn er uit gelicht, terwijl de andere personen die ook andere gebruiken van het bos 
hadden aangegeven dus nog meetellen. 
8 Er wordt niet verwacht dat elk huishouden op jacht gaat, zodat het noemen door een vijfde van de huishoudens (20%) al 
substantieel is. 
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medische doeleinden wordt gebruikt).9  Het bos wordt alleen bij de Bovenlandse Inheemsen (Kwamalasemutu 
en Apetina) gebruikt voor gebruiksvoorwerpen en craft. Zij lijken het ook meer te gebruiken voor 
bouwmateriaal, terwijl dit ook in Langatabbetje veel genoemd is.  Sprokkelhout is in vijf dorpen nog van belang 
als brandstof voor koken. Het intensievere gebruik van het bos lijkt meer voor te komen in Apetina, 
Kwamalasemutu, Langatabbetje, Gujaba en Nieuw Aurora. Brownsweg, Nieuw Jacobkondre en Drietabbetje 
maken minder intensief gebruik van hun bos. Dat laatste geldt ook voor Asidonopo, hetgeen enigszins vreemd 
lijkt.10  
 
 
Tabel 13: Specifiek gebruik van het bos per gemeenschap 
 

 Specifiek gebruik van het bos genoemd per gemeenschap Intensiteit 

 
Gemeenschap Voedsel 

Bos-
vruchten 

Voedsel 
Wild en 
dieren 

Medicijnen 
Kruiden en 

planten 

Craft en 
gebruiks-
artikelen 

Bouw- 
Material 
Meubels 

hout 

 
Dak- 

bedekking 
Bladeren 

 
Kook-

brandstof 
brandhout 

Tenminste 2 
vormen van 
bosgebruik 
genoemd 

Kwamalasamutu 73% 16% 9% 29% 22% 20% 20% 56% 

Apetina 93% 74% 4% 11% 11% 4% 41% 81% 

Brownsweg 23% 0% 11% 1% 5% 20% 1% 15% 

Asidonhopo 96% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

Drietabbetje 37% 6% 1% 0% 1% 0% 9% 8% 

Nw Jacobkondre 67% 14% 3% 0% 0% 0% 3% 17% 

Langa tabbetje 70% 20% 5% 0% 35% 40% 20% 65% 

Gujaba 81% 6% 11% 0% 9% 34% 39% 66% 

Nw Aurora 95% 1% 15% 0% 7% 35% 62% 72% 

Totaal 67% 
(N=402) 

9% 
(N=51) 

7% 
(N=42) 

3% 
(N=20) 

7% 
(N=44) 

17% 
(N=102) 

21% 
(N=126) 

37% 
(N=221) 

 
 

6. Kostgronden 
 
Vrijwel elk huishouden te Kwamalasemutu en Apetina heeft een kostgrond en vaak zelfs meer dan één (resp. 
44% en 52% met twee of meer kostgronden). In deze gemeenschappen is men blijkbaar het meest op zichzelf 
aangewezen (meest zelfvoorzienend). In Brownsweg heeft 61% van de huishoudens geen enkele kostgrond, 
gevolgd door Nieuw Jacobkondre (50%) en Langatabbetje (37%). Daar is kennelijk de noodzaak van het zelf 
voorzien in voedsel het kleinst en zijn er alternatieve bronnen van inkomsten. De andere gemeenschappen 
liggen tussen deze twee uitersten. 
 
De reisafstand tussen de woonplaats en de (eerste) kostgrond is voor twee derde van de dorpsbewoners minder 
dan een uur. Het andere deel reist minstens een uur en soms zelfs langer dan twee uur.  De reisafstand is te voet 

                                                           
9 Op de enquêteformulieren is meestal alleen ‘bladeren’ genoteerd en in een enkel geval ‘bladeren voor dakbedekking’ of 
‘kruidenbladeren’ dan wel ‘bladeren voor eigen gebruik’ (=medicijn). 
10 Zeer opvallend is dat in Asidonopo vrijwel alleen het gebruik van het bos voor bosvruchten is genoemd. De lokale situatie 
is echter van dien aard dat het bos ook voor andere zaken (bijv. dakbedekking en bouwmateriaal) gebruikt wordt, zodat het 
vreemd is dat deze functies van het bos niet genoemd zijn. Het kan dat de enquêteurs in hun toelichting op deze vraag 
mogelijk de beantwoording hebben aangestuurd.  
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aangegeven, ofschoon velen ook met de boot gaan, en vaak is het een combinatie.11  Uit de onderstaande tabel 
is duidelijk dat de reistijd in de kleinere dorpen (Apetina, Nieuw Jacobkondre, Langatabbetje) gemiddeld een 
stuk korter is dan in de grootste dorpen (Brownsweg, Gujaba). Zo een gemiddeld 82% van de bewoners van de 
eerste drie dorpen zijn binnen een half uur op hun kostgrond, terwijl dat maar voor 37% van de bewoners van 
de grootste dorpen het geval is. De meest voor de hand liggende verklaring is uiteraard dat in grote dorpen de 
druk op de grond een stuk groter is en de grond dicht bij het dorp niet meer beschikbaar is voor landbouw 
(wellicht reeds uitgeput), zodat meer bewoners steeds verder moeten reizen. 
 
 
Tabel 14: Aantal kostgronden per gemeenschap 
 

 Hoeveel kostgrondjes hebben de leden van het huishouden? 

  Gemeenschap geen enkel een twee drie of meer Totaal 

  Kwamalasamutu 7% 48% 37% 7% 100% 

  Apetina 0% 48% 41% 11% 100% 

  Brownsweg 61% 32% 7% 0% 100% 

  Asidonhopo 22% 34% 27% 18% 100% 

  Drietabbetje 19% 63% 16% 3% 100% 

  Nw Jacobkondre 50% 36% 6% 8% 100% 

  Langa tabbetje 37% 37% 21% 5% 100% 

  Gujaba 20% 49% 20% 11% 100% 

  Nw Aurora 26% 50% 22% 3% 100% 

                      Totaal 27% 
(N=158) 

46% 
(N=269) 

20% 
(N=119) 

7% 
(N=43) 

100% 
(N=589) 

 
 
Tabel 15: Reistijd naar kostgrond per gemeenschap 
 

 reistijd naar de eerste kostgrond (omgerekend te voet) 

 
  Gemeenschap 

10 minuten 
of korter 

11-30 
minuten 

31-60 
minuten 1-2 uren 

langer dan 2 
uren Totaal 

  Kwamalasamutu 4% 17% 34% 28% 17% 100% (N=47) 

  Apetina 35% 35% 12% 15% 4% 100% (N=26) 

  Brownsweg 7% 40% 30% 13% 10% 100% (N=30) 

  Asidonhopo 6% 28% 27% 25% 14% 100% (N=64) 

  Drietabbetje 16% 19% 34% 19% 13% 100% (N=70) 

  Nw Jacobkondre 50% 44%   6% 100% (N=16) 

  Langa tabbetje 50% 33% 8% 8%  100% (N=12) 

  Gujaba 1% 26% 31% 21% 21% 100% (N=85) 

  Nw Aurora 15% 24% 38% 20% 4% 100% (N=55) 

                   Totaal 13% 
(N=51) 

26% 
(N=106) 

29% 
(N=117) 

20% 
(N=80) 

13% 
(N=51) 

100% 
(N=405) 

                                                           
11 De reistijd per boot is met een factor twee vermenigvuldigd om de reistijd te voet te krijgen. In de praktijk zou alleen de 
reistijd van belang moeten zijn (ongeacht welk transportmiddel) en deze vraag moet dus aangepast worden nl. : hoe lang 
doet betrokkene er normaliter over om de kostgrond te bereiken? 
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Er zijn vrijwel geen commerciële landbouwers in de onderzochte binnenlandse gemeenschappen, want slechts 
3% geeft aan dat zij vooral op de kostgrond planten voor de verkoop. Dat was vooral in Nieuw Aurora het geval, 
waarbij men de producten vooral in het eigen dorp verkocht. Tweederde van degenen die aan landbouw doet 
consumeert het eigen product (puur zelfvoorzienend), terwijl de rest een deel verkoopt. De mate van 
zelfvoorzienendheid kan worden afgelezen uit tabel 16, waarbij Apetina het hoogst scoort (96% voor eigen 
consumptie), gevolgd door Drietabbetje (82%) en Gujaba (75%). Aan de andere kant kent Langatabbetje een 
hoge mate van marktgerichtheid (67%) m.n. omdat een deel van de producten buiten het dorp wordt verkocht. 
Brownsweg heeft ook een hoge mate van marktgerichtheid (59%), maar die is vooral op het eigen dorp gericht, 
ofschoon hier natuurlijk sprake is van een cluster van dorpen en men wellicht in de hele regio producten 
aanbiedt. In ieder geval blijkt dat er in de meeste gemeenschappen van een zekere marktwerking  sprake is, 
omdat een behoorlijk deel van de landbouwers hun producten ook verkopen.  
 
 
Tabel 16: Doel van de kostgrondproductie per gemeenschap 
 

  Voor wie worden de producten verbouwd? 

  Gemeenschap eigen consumptie voor de verkoop combinatie Totaal 

  Kwamalasamutu 54%  46% 100% (N=52) 

  Apetina 96%  4% 100% (N=27) 

  Brownsweg 41%  59% 100% (N=34) 

  Asidonhopo 52% 1% 47% 100% (N=66) 

  Drietabbetje 82%  18% 100% (N=89) 

  Nw Jacobkondre 47% 5% 47% 100% (N=19) 

  Langa tabbetje 25% 8% 67% 100% (N=12) 

  Gujaba 75% 2% 23% 100% (N=92) 

  Nw Aurora 64% 11% 25% 100% (N=61) 

                  Totaal 65% 
(N=295) 

3% 
(N=12) 

32% 
(N=145) 

100.0% 
(N=452) 

 
 

7. Vissen en jagen 
 
Ongeveer de helft van de huishoudens doet aan visvangst. Het minst wordt gevist door bewoners van 
Brownsweg (slechts 19%), gevolgd door Nieuw Aurora (35%). In alle andere gemeenschappen vist minstens de 
helft van de huishoudens, met de hoogste percentages voor Apetina (85%), Langatabbetje (85%), 
Kwamalasemutu (80%) en Nieuw Jacobkondre (75%). 
Er zijn echter vrijwel geen commerciële vissers in het binnenland, want vrijwel niemand vist alleen voor de 
verkoop (slechts 2% van degenen die vissen).12 Het grootste deel van de vissers doen dat vooral voor eigen 
gebruik (vooral hengelen).13 Toch is er ook een kleine interne markt voor verkoop van een deel van de vangst 

                                                           
12 In totaal gaven 266 personen (44,3% van alle respondenten) aan niet aan visvangst te doen, terwijl dit van 21 personen 
(3,5%) onbekend was. Van de onbekenden was de indicatie in de meeste gevallen dat ze niet visten (12 van de 21 
onbekenden kwamen uit Brownsweg). 
13 Van 59 personen was alleen bekend dat ze aan visvangst deden, maar niet wat ze met de vangst deden. De indicaties uit 
toelichtende vragen was echter dat het bij deze groep vooral om eigen gebruik ging. 
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m.n. in Kwamalasemutu (62% verkoopt een deel) en iets mindere mate in Asidonopo (42%).  Over het algemeen 
geeft ongeveer een kwart van de vissers aan dat ze een deel verkopen.  
 
 
Tabel 17: Visvangst en gebruik per gemeenschap 
 

 Wordt er gevist door de leden van de huishouding? 

 
  Gemeenschap 

eigen 
consumptie 

verkoop in 
het dorp combinatie Totaal 

  Kwamalasamutu 38%  62% 100% (N=26) 

  Apetina 88%  12% 100% (N=17) 

  Brownsweg 78%  22% 100% (N=18) 

  Asidonhopo 54% 4% 42% 100% (N=26) 

  Drietabbetje 81%  19% 100% (N=47) 

  Nw Jacobkondre 77%  23% 100% (N=26) 

  Langa tabbetje 82%  18% 100% (N=17) 

  Gujaba 77% 6% 17% 100% (N=52) 

  Nw Aurora 73%  27% 100% (N=26) 

                 Totaal 72% 
(N=184) 

2% 
(N=4) 

26% 
(N=67) 

100% 
(N=255) 

 
 
Tabel 18: Bestemming van de opbrengst van de jacht per gemeenschap 
 

 Wordt er door de leden van de huishouding gejaagd? 

 
  Gemeenschap 

eigen 
consumptie 

verkoop in 
het dorp combinatie Totaal 

  Kwamalasamutu 33% 4% 63% 100% (N=24) 

  Apetina 75%  25% 100% (N=8) 

  Brownsweg 64%  36% 100% (N=11) 

  Asidonhopo 50%  50% 100% (N=10) 

  Drietabbetje 94%  6% 100% (N=35) 

  Nw Jacobkondre 82%  18% 100% (N=17) 

  Langa tabbetje 64%  36% 100% (N=11) 

  Gujaba 83%  17% 100% (N=35) 

  Nw Aurora 64% 18% 18% 100% (N=11) 

                Totaal 72% 
(N=116) 

2% 
(N=3) 

26% 
(N=43) 

100% 
(N=162) 

 
 
Slechts een derde van de huishoudens geeft aan dat iemand in huis (weleens) jaagt. Het jagen komt het minst 
voor in Brownsweg (13%), Nieuw Aurora (17%), en Asidonopo (23%) en het meest in Kwamelasemutu (78%). In 
alle andere gemeenschappen ligt het percentage huishoudens dat betrokken is bij jacht tussen de 35% en 59%. 
Jagen lijkt geen commercieel beroep te zijn, want slechts 1% van de respondenten gaf aan dat er vooral voor de 
verkoop wordt gejaagd. In de meeste gevallen is het geschoten wild voor eigen gebruik, maar ook hier blijkt er 
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een kleine markt voor de opbrengst van de jacht te zijn, want zo een kwart van de huishoudens geeft aan een 
deel te verkopen in het dorp.14 In Kwamalasemutu lijkt verkoop van wild het meest voor te komen. 
 
 

8. Handel, dienstverlening en loondienst 
 
In Suriname is 17% van de werkzame bevolking in de handel werkzaam, waarvan niet iedereen natuurlijk een 
eigen winkel heeft.15 In de binnenlandse gemeenschappen is gemiddeld zo een 8% van de huishoudens 
betrokken bij een handelsactiviteit. Daarbij ging het in de meeste gevallen (79%) om een winkel of verkoopstand 
en in de andere gevallen vooral om een “hosselaar”. De meeste winkels vinden we in de gebieden Nieuw 
Jacobkondre, Brownsweg, Asidonopo, Gujaba, en.  Dit lijkt enerzijds te maken te hebben met de grotere 
geldcirculatie in deze gebieden (m.n. Brownsweg en Nieuw Jacobkondre) en anderzijds de grotere 
bevolkingsconcentraties (Asidonopo e.o. en Gujaba). In dit opzicht zou ook meer handelsactiviteit te 
Drietabbetje verwacht mogen worden, maar kennelijk zijn er andere handelsplekken in de omgeving daar.   
 
In 3% van de huishoudens zijn er personen betrokken bij de handel in dieren, met de grootste concentratie in 
Kwamalasemutu. Ofschoon het om een laag percentage gaat zijn er in de meeste gemeenschappen toch enkelen 
bij de dierenhandel betrokken. Het betreft hier vooral de handel in zangvogels, papegaaien en parkieten en in 
een enkel geval apen, kikkers en slangen. 
 
In gemiddeld 13% van de huishoudens in de onderzochte gemeenschappen is iemand werkzaam in de 
dienstverlening. Tot dienstverlening werd vooral gerekend het aanbieden van arbeid tegen betaling, waarbij 
men veelal individueel opereert en dus niet in loondienst is. Dit laatste was echter niet altijd duidelijk. In de 
meeste gevallen gaat het om dienstverlening in de transportsector en daarnaast toerisme. De dienstverlening 
kwam relatief het meest voor in Apetina (33% m.n. toerisme), Nieuw Jacobkondre (22% m.n. transport) en 
Langatabbetje (20% m.n. transport). Voor een deel overlappen de transport en toerisme sector elkaar, omdat 
sommige personen boten varen voor de toeristen, terwijl het in de transportsector vaak gaat om algemeen 
personen- en vrachtvervoer. 
 
Het aantal werknemers dat ergens in loondienst is in de onderzochte gemeenschappen bedraagt 25% van de 
huishoudens. Dit betekent niet dat deze personen een voltijdse baan hebben met een goed salaris, want voor 
een deel is men in deeltijdse dienst en vaak betreft het een eenvoudige en soms slechtbetaalde job. Toch is het 
voor velen die geen ander geldinkomen hebben een belangrijke bron van inkomsten. 
 
De verdeling van de werkenden naar type werkgever laat zien dat de overheid de grootste werkgever in het 
binnenland is, omdat gemiddeld 47% van alle werkenden in dienst van de overheid is. Het Ministerie van 
Regionale Ontwikkeling  is de grootste werkgever binnen de overheid, gevolgd door het Ministerie van 
Transport, Communicatie en Toerisme (m.n. de luchtvaartdienst). Als we hierbij de leerkrachten 
(overheidsscholen) en anderen in semi-overheidsdienst bijtellen dan hebben we het over een aandeel van 64%. 
Ook het traditioneel gezag (granmans, kapiteins, basjas) wordt door de overheid betaald, ofschoon zij een 
aparte status hebben. Samen betaalt de overheid direct dan wel indirect de salarissen van gemiddeld 79% van 

                                                           
14 Van 51 huishoudens was niet bekend wat er met de opbrengst gebeurde, maar de indicaties zijn in de meeste gevallen 
dat het hier om eigen consumptie ging. Dit betekent dat het aandeel dat aangeeft dat er ook wild verkocht wordt eerder 
rond een vijfde zal liggen dan rond een kwart van de huishoudens. 
15 ABS : Zevende Algemene Volks- en Woningtelling in Suriname. Volume II: Werkgelegenheids- en onderwijsstatistieken. 
Paramaribo 2005. 
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degenen die salaris of een maandelijkse vergoeding voor werkzaamheden in en rond het dorp ontvangen. In 
Asidonopo, Drietabbetje en Nieuw Aurora is dit aandeel zelfs 90% of meer. 
 
 
Tabel  19: Het aantal huishoudens waarvan iemand ergens in loondienst is per gemeenschap 
 

 Werken leden van het huishouden in loondienst in het dorp? 

   
 
Gemeenschap 

Overheid 
(ambtenaar) 

Semi-
overheid 

(school e.a.) 

Dorpsbestuur 
(vergoeding 
Reg. Ontw.) 

 
Bedrijf 

 
NGO 

 
Totaal 

  Kwamalasamutu 6% 25% 19% 6% 44% 100% (N=16) 

  Apetina 27% 18% 9% 0% 46% 100% (N=11) 

  Brownsweg 61% 18% 4% 18% 7% 100% (N=28) 

  Asidonhopo 64% 0% 27% 0% 9% 100% (N=11) 

  Drietabbetje 54% 8% 31% 0% 8% 100% (N=13) 

  Nw Jacobkondre 50% 10% 10% 0% 30% 100% (N=10) 

  Langatabbetje 67% 0% 17% 0% 17% 100% (N=6) 

  Gujaba 60% 20% 8% 0% 12% 100% (N=25) 

  Nw Aurora 30% 50% 10% 0% 10% 100% (N=10) 

               Gemiddeld 47% 17% 15% 3% 20% 100% (N=130) 

 
 
Het bedrijfsleven is beperkt aanwezig in het binnenland, maar zorgt vooral in Brownsweg voor wat 
werkgelegenheid. NGO’s -m.n. de Medische Zending, EBG en RK onderwijs, en ACT- zijn op een aantal plaatsen 
ook werkgevers. In Kwamalasemutu en Apetina zijn een aantal NGO’s belangrijke werkgevers.  
 
 
Tabel  20: Het aantal huishoudens waarvan iemand ergens buiten het dorp werkt per gemeenschap 
 

 Wordt er door leden van het huishouden gewerkt in andere sectoren 
buiten het dorp? (goud, bosbouw, bouwmaterialen, etc.) 

   
 
Gemeenschap Mijnbouw 

(m.n. goud) 

Hout 
(houtkap, 

zagerij, bouw, 
meubels 

 
 

anders 

 
 

onbekend 

 
Totaal 

  Kwamalasamutu 100% 0% 0% 0% 100% (N=7) 

  Apetina 100% 0% 0% 0% 100% (N=2) 

  Brownsweg 67% 17% 17% 0% 100% (N=36) 

  Asidonhopo 0% 50% 50% 0% 100% (N=6) 

  Drietabbetje 76% 0% 10% 14% 100% (N=21) 

  Nw Jacobkondre 47% 7% 13% 33% 100% (N=15) 

  Langatabbetje 67% 0% 33% 0% 100% (N=6) 

  Gujaba 29% 57% 14% 0% 100% (N=7) 

  Nw Aurora 0% 0% 100% 0% 100% (N=1) 

               Gemiddeld 54% 15% 26% 5% 100% (N=101) 
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De vraag over loondienst was vooral bedoeld om na te gaan of men een job had in het dorp. De antwoorden 
hadden voor meer dan 95% inderdaad betrekking op werk binnen of in de omgeving van het dorp, maar in een 
enkel geval was dat lastiger vast te stellen. Er was echter een aparte vraag opgenomen om na te gaan of er 
leden van de huishouding in andere sectoren buiten het dorp werkten. Gemiddeld heeft 19% van de 
huishoudens iemand die buiten het dorp werkt. Het percentage is het hoogst in Brownsweg (42%), Nieuw 
Jacobkondre (42%) en Langatabbetje (30%) en het laagst in Nieuw Aurora (1%), Gujaba (7%), Asidonopo (7%) en 
Apetina (8%). Kwamalasemutu (14%) en Drietabbetje (21%) liggen daartussenin. De goudsector heeft de 
belangrijkste aantrekkingskracht voor deze groep werkers, gevolgd door de houtsector en andere sectoren (zie 
tabel 20). In het boven-Suriname gebied is er geen goud en we zien daar dat de houtsector belangrijker is m.n. 
Gujaba, Asidonopo. In Kwamalasemutu en Apetina zijn er een klein aantal personen die buiten het dorp werken 
en kennelijk naar de goudvelden zijn getrokken. In Drietabbetje, Brownsweg,  Langatabbetje en Nieuw 
Jacobkondre werken degenen die buiten het dorp werkzaam vooral in de goudsector.  
 
 

9. Productie en verwerking 
 
Landbouwproducten worden door gemiddeld tweederde van de huishoudens in de onderzochte 
gemeenschappen deels verder verwerkt. In Apetina en Kwamalasemutu is de mate van verdere verwerking 
boven de 90%, terwijl het in Brownsweg en Nieuw Jacobkondre beneden de 50% is. De overige 
gemeenschappen liggen daartussenin.  De verwerking betreft vooral het gebruik van de cassave om 
cassavebrood, kwak en soms ook andere cassaveproducten (waaronder kasiri) te maken. In Gujaba en Nieuw 
Aurora wordt paddi tot rijst verwerkt, maar dit werd op andere plaatsen niet genoemd. In een enkel geval werd 
pinda verwerkt. 
 
 
Tabel 21: Bestemming van de verwerkte voedselprodukten per gemeenschap16 
 

 
Wordt er door de leden van de huishouding voedsel 
verwerkt? (en voor wie?) 

 
  Gemeenschap 

eigen 
consumptie 

ook 
verkoop Totaal 

  Kwamalasamutu 61% 39% 100% (N=51) 

  Apetina 88% 12% 100% (N=27) 

  Brownsweg 44% 56% 100% (N=28) 

  Asidonhopo 68% 32% 100% (N=53) 

  Drietabbetje 88% 12% 100% (N=74) 

  Nw Jacobkondre 57% 43% 100% (N=17) 

  Langa tabbetje 73% 27% 100% (N=11) 

  Gujaba 88% 12% 100% (N=80) 

  Nw Aurora 73% 27% 100% (N=48) 

                Gemiddeld 
71% 29% 

100% 
(N=389) 

                                                           
16 Het aantal huishoudens, waarvan niet bekend was of men ook verwerkte landbouwproducten verkocht was vrij hoog 
(gemiddeld 23%). De oorzaak ligt vooral in het feit dat het een samengestelde vraag betrof, die door veel lokale enquêteurs 
niet goed is ingevuld.  Wij veronderstellen dat het aantal “onbekend” normaal verdeeld is en hebben op basis hiervan een 
herberekening gemaakt voor de distributie per gemeenschap.  
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De voedselprodukten werden door de meerderheid (71%) van de huishoudens voor eigen gebruik verwerkt. Dat 
betekent dat de voedselverwerking vooral een methode is om de landbouwprodukten langer te bewaren en niet 
werd ingegeven door commerciële motieven. Toch werd door 29%van de huishoudens wel verwerkte producten 
aan anderen verkocht. De verkoop van verwerkte producten verschilt per gemeenschap, maar is vrij laag in 
Apetina, Drietabbetje, en Gujaba (allemaal 12%) en het hoogst in Brownsweg (56%). De verschillen kunnen niet 
zomaar verklaard worden, ofschoon Brownsweg veel kenmerken van een moderne ekonomie vertoont waar de 
geldekonomie dominant is en veel goederen verkocht worden.  Kwamalasemutu vertoont juist veel kenmerken 
van een meer traditionele ekonomie, maar toch zien we een vrij hoog percentage van de huishoudens die 
produkten verkoopt (39%). Er is echter niet goed doorgevraagd welk deel van de produktie verkocht wordt en 
dan is het waarschijnlijk dat dit in Kwamalasemutu een stuk lager ligt dan elders d.w.z. meer incidentele verkoop 
dan echte marktproduktie. 
 
De vraag werd ook gesteld of de vrouwen uit het huishouden andere producten –d.w.z. naast de 
voedselverwerking- maken. Gemiddeld werd hier door 55% van de huishoudens in de onderzochte 
gemeenschappen positief op geantwoord. In de Inheemse dorpen kwam dit het meest voor (Apetina 96% en 
Kwamalasemutu 71%) en in de dorpen Drietabbetje (33%), Langatabbetje (35%) en Nieuw Aurora (38%) het 
minst.  Het ging hierbij om de volgende produkten: het maken van pangi’s, handwerk, borduren, vaatdoeken, 
verwerken van textiel (vooral in de marrondorpen), maken van draagdoeken, hangmatten, maken van sieraden, 
(vooral in de Inheemse dorpen) en crafts (zowel Inheemsen als Marrons). Er is dus duidelijk een verschil naar het 
soort product dat vrouwen maken in de Inheemse en Marrondorpen.  
 
De vrouwen maken de produkten worden maar in een klein aantal gevallen (gemiddeld 8%) vooral voor de 
verkoop. In de meeste gevallen zijn de produkten gewoon voor eigen gebruik, en in een kwart van de gevallen 
verkoopt men soms wel een deel indien daartoe de mogelijkheid bestaat.17 
 
Ook de mannen maken produkten en dit is in twee vragen verwerkt. Ten eerste werd gevraagd of men boten, 
huizen of andere houtprodukten maakt. Daarnaast werd gevraagd of er nog andere produkten werden 
vervaardigd door de mannen. We voegen de antwoorden op deze vragen samen.  Het blijkt dat gemiddeld in 
39% van de huishoudens de mannen nog een product vervaardigen. Evenals bij de vrouwenprodukten kwam dit 
het meest voor in de Inheemse dorpen Apetina (89%) en Kwamalasemutu (67%). De gemeenschappen met de 
minste mannenprodukten zijn Asidonopo (10%) en Brownsweg (12%).  
 
De mannenprodukten betroffen vooral: huizen/hutten/keukens bouwen, planken zagen, boten bouwen, 
meubels maken, gebruiksartikelen (pagaaien, pijl en boog, zeef, e.d.) en craft (houtsnijwerk, vlechtwerk). 
Ook hier zien we dat de meeste produkten voor eigen gebruik worden gemaakt en slechts voor een beperkt deel 
voor de verkoop. De verdeling was niet erg verschillend van die bij de vrouwen.18 
 
In tabel 22 zien we de vergelijking tussen alle gemeenschappen naar de aanwezigheid van mannen- en 
vrouwenprodukten. Allereerst valt op dat in de inheemse dorpen zowel de mannen als vrouwen vrij veel 

                                                           
17 In gemiddeld 47% van de huishoudens werden de produkten voor eigen gebruik gemaakt, in 8% voor de verkoop, in 22% 
voor zowel eigen gebruik als verkoop, en bij 24% was dit niet duidelijk. Er waren wel variaties per gemeenschap, maar 
vanwege het grote aantal gevallen waar het onduidelijk was zou het kunnen dat deze variaties in de praktijk niet zo groot 
zijn. 
18 In gemiddeld 48% van de huishoudens werden de produkten voor eigen gebruik gemaakt, in 8% voor de verkoop, in 15% 
voor zowel eigen gebruik als verkoop, en bij 28% was dit niet duidelijk.  
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produkten nog zelf maken, terwijl dat in de Marrondorpen al een stuk lager ligt. In Brownsweg en Asidonopo 
zien we de laagste percentages van mannenprodukten, terwijl de vrouwen nog wel behoorlijk wat produkten 
zelf maken. Ook in Gujaba is die discrepantie zichtbaar.   
 
 
Tabel 22: Gemeenschappen naar aanwezigheid van mannen- en vrouwenprodukten 
 

 
 
 
  Gemeenschap 

Worden er door de mannen- en 
vrouwen in het huishouden 
produkten gemaakt? 

Mannen- 
produkten 

Vrouwen- 
produkten 

  Kwamalasamutu 67% 71% 

  Apetina 89% 96% 

  Brownsweg 12% 45% 

  Asidonhopo 10% 61% 

  Drietabbetje 38% 33% 

  Nw Jacobkondre 25% 52% 

  Langatabbetje 50% 35% 

  Gujaba 38% 62% 

  Nw Aurora 24% 38% 

                Gemiddeld 39% 55% 

   

 
 

10. Geldinkomen en overmakingen 
 
Er zijn vier vragen gesteld over geldinkomen. Ten eerste moest het huishouden schatten hoeveel het gemiddeld 
inkomen per maand was. Personen die in loondienst zijn, diensten verlenen of in de handel zitten krijgen een 
geldinkomen dat dus gekwantificeerd kan worden. Daarnaast worden er door verschillende huishoudens 
regelmatig allerlei producten verkocht. Dus verwacht mag worden dat vele huishoudens toch wel een zeker 
geldinkomen hebben,  wat nodig is om goederen en diensten te kopen die men zelf niet produceert.  Inderdaad 
blijkt dat gemiddeld in 78% van de negen onderzochte gemeenschappen men een zeker geldinkomen heeft.  
De verdeling van het inkomen blijkt per gemeenschap te verschillen. Indien we de laagste inkomensgroep samen 
met degenen die geen inkomen zeggen te hebben samenvoegen als het armste deel van de gemeenschap, dan 
blijkt dat gemiddeld 57% van de gemeenschappen tot de armen gerekend moeten worden. Dat percentage is 
echter een stuk hoger (tussen de 70% en 85%) in de dorpen Kwamalasemutu, Apetina, Asidonopo, Gujaba en 
Nieuw Aurora. Het laagst is de armoede in Langatabbetje en Brownsweg (tussen 20% en 25%). 
 
De vraag is natuurlijk in hoeverre de respondenten eerlijke antwoorden gaven m.b.t. hun inkomen, omdat 
vragen over inkomen gevoelig ligt in Suriname. Een manier om dit te checken is door na te gaan in hoeverre op 
de vragen of men in loondienst is, diensten verleent, of in de handel zit, positief is geantwoord. Het blijkt dat 
117 respondenten opgaven geen inkomen te hebben, terwijl dit van 28 respondenten niet ingevuld was; samen 
145. Hiervan blijkt bij nadere analyse dat 28 respondenten wel een inkomen hadden uit handel, loondienst of 
dienstverlening (13 “missing” en 15 “geen inkomen”). Dus zo een 19% van de 145 antwoorden waren verkeerd 
gerapporteerd. Het grootste deel hiervan kwam voor in Apetina, Drietabbetje en Kwamalasemutu, waar tevens 
de hoogste percentages van “geen inkomen” in tabel 23 voorkomen. Op deze plaatsen is vooral gewerkt met 
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lokale enquêteurs en het zou kunnen dat de dorpsbewoners bewust geen antwoord, dan wel een verkeerd 
antwoord, hebben gegeven aan hun dorpsgenoten. In het verlengde hiervan mag verwacht worden dat ook bij 
de andere categorieën wellicht sprake zal zijn van enige onderrapportage.  
 
 
Tabel 23: Gemiddeld maandinkomen per huishouden in de verschillende gemeenschappen  
 

   Gemiddeld inkomen per maand van de huishouding 

 
 
 gemeenschap geen 

1-499 SRD 
(U$ 1-178) 

500-999 SRD 
(U$ 179-357) 

1000-1499 SRD 
(U$ 358-535) 

1500 SRD 
of meer 

(> U$ 535) Totaal 

 Kwamalasamutu 32% 42% 12% 6% 8% 100% (N=50) 

 Apetina 72% 8% 12% 4% 4% 100% (N=25) 

 Brownsweg 6% 19% 49% 14% 13% 100% (N=86) 

 Asidonhopo 25% 59% 12% 4%  100% (N=83) 

 Drietabbetje 36% 25% 29% 5% 5% 100% (N=93) 

 Nw Jacobkondre 8% 33% 53% 6%  100% (N=36) 

 Langa tabbetje  20% 55% 10% 15% 100% (N=20) 

 Gujaba 18% 60% 14% 7% 1% 100% (N=106) 

 Nw Aurora 3% 82% 10% 4% 1% 100% (N=74) 

 Gemiddeld 18% 39% 27% 7% 5% 100% (N=573) 

 
 
De respondent is gevraagd of leden van het huishouden een uitkering van de overheid krijgen zoals Algemene 
Ouderdoms Voorziening, kinderbijslag, financiële bijstand, pensioen of anders. Hier bleek dat gemiddeld 56% 
van de huishoudens in de verschillende gemeenschappen wel één of andere uitkering ontvingen. Zo een 80% 
van deze uitkeringen lag beneden de 500 SRD per maand. Toch betekende het in veel gevallen dat de 
uitkeringen -veelal van Sociale Zaken- een geldinkomen garandeerde. Voor vele ouderen was de AOV zelfs de 
enige bron van inkomen. In sommige dorpen bedroeg het aantal personen met een uitkering slechts 20% en in 
anderen bijna 90%. Zoals verwachtbaar lag het percentage huishoudens met een uitkering  in de armste dorpen 
een stuk hoger dan in de dorpen die beter af waren.  
 
De vraag werd ook gesteld of leden van de huishouding geld uit het buitenland ontvangen, en zo ja hoeveel en 
van wie. Gemiddeld krijgt slechts 6% van de huishoudens geld uit het buitenland. In de inheemse dorpen 
Kwamalasemutu en Apetina krijgt niemand geld uit deze bron, terwijl dit in Nieuw Jacobkondre ook laag was 
(3%). Daarentegen is het een belangrijkere bron van inkomsten voor huishoudens in Asidonopo (16%) en 
Langatabbetje (10%). De overige dorpen lagen rond het gemiddelde. De meeste overmakingen waren afkomstig 
van de partner, kind(eren), broer/zus, of een ander familielid.19 De overmakingen lagen overwegend in de orde 
van minder dan 500 SRD per maand. 
 
Naast de eerdergenoemde bronnen van inkomsten werd gevraagd of men weleens geld of goederen van 
anderen buiten het huishouden kreeg. Zo een 31% van de huishoudens gaf aan dat men inderdaad weleens geld 
of goederen van anderen ontving. In een beperkt aantal gevallen ging het hierbij om geld, maar merendeels om 

                                                           
19 In 40% van alle gevallen was echter onbekend van wie men geld kreeg, omdat er niet goed was doorgevraagd en in 10% 
van de gevallen ging het om een andere bron (bijv. de Franse overheid). 
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voeding en goederen. Ook hier was de ondersteuning voor een belangrijk deel afkomstig van de partner, 
kinderen, ouders, broer/zus of andere familieleden.20 
 
 

11. Inkomen en uitgaven 
 
Op basis van alle bronnen van inkomsten is in tabel 24 een grove schatting voor het inkomen per huishouden 
gemaakt voor de verschillende gemeenschappen. Daarbij is dus naast het opgegeven inkomen (tabel 23) 
gekeken naar het in loondienst zijn, dienstverlening, handelsactiviteit, uitkeringen, overmakingen en giften. Een 
vergelijking van tabel 23 en 24 laat zien dat er nu veel minder huishoudens zonder inkomsten zijn: gemiddeld 
12% i.p.v. 18%, waarbij de minder betrouwbare informatie van Apetina het gemiddelde ook nog een stuk hoger 
doet lijken. We zien nu ook dat volgens deze schatting 30% van de huishoudens meer dan 1000 SRD per maand 
verdienden. De schatting moet met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden, omdat het loon dat een lid van 
het huishouden verdient die elders woont (bijv. in Paramaribo) niet beschikbaar is voor het huishouden, terwijl 
er soms dus meerdere huishoudens van moeten worden onderhouden.   
 
Tabel 24: Schatting maandinkomen per huishouden in de verschillende gemeenschappen  
 

 
 
 gemeenschap 

  Schatting van gemiddeld inkomen per maand van de huishouding gebaseerd op  
  meerdere indicatoren 

geen 
1-499 SRD 
(U$ 1-178) 

500-999 SRD 
(U$ 179-357) 

1000-1499 SRD 
(U$ 358-535) 

1500 SRD 
of meer 

(> U$ 535) Totaal 

 Kwamalasamutu 4% 42% 32% 8% 15% 100% (N=53) 

 Apetina 62% 12% 15% 8% 4% 100% (N=26) 

 Brownsweg 5% 11% 38% 26% 20% 100% (N=89) 

 Asidonhopo 0% 27% 41% 23% 10% 100% (N=83) 

 Drietabbetje 29% 15% 22% 22% 12% 100% (N=94) 

 Nw Jacobkondre 0% 11% 58% 11% 19% 100% (N=36) 

 Langa tabbetje 0% 10% 35% 25% 30% 100% (N=20) 

 Gujaba 6% 40% 36% 12% 6% 100% (N=109) 

 Nw Aurora 0% 12% 69% 11% 8% 100% (N=74) 

 Gemiddeld 
(gem. Tabel 20) 

12% 
(18%) 

20% 
(39%) 

39% 
(27%) 

16% 
(7%) 

14% 
(5%) 

100% (N=584) 

 
 
Naast de bovengenoemde schatting is een poging gedaan om wat inzicht te krijgen in hoe de huishoudens 
zichzelf zien qua armoede en levenstandaard. Dit is gedaan via een drietal uitspraken, waarbij men moest 
aangeven welke uitspraak het beste de situatie van het huishouden beschreef. Deze uitspraken varieerden van 
een situatie die echte armoede indiceerde (“sommige dagen eten we niet”), een situatie die minder armoedig is 
(“met moeite komen we aan voeding, maar we eten elke dag”) en een situatie die een redelijker bestaan 
indiceert (“in dit huis komen we wel uit met de middelen die we hebben”). Dit is natuurlijk een subjectieve 
indicator. Opvallend is dat uit tabel 25 blijkt dat de echte armoede in het binnenland op basis van deze indicator 

                                                           
20 In 11% van alle gevallen was niet aangegeven wie de gever was, en bij 12% was de gever geen familielid.  
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beperkt lijkt (gemiddeld slechts 4%). Er zijn wel velen die een marginaal bestaan lijden (59%), maar ook een 
substantieel deel dat de eigen situatie wat rooskleuriger inschat (37%).  

 
 
Tabel  25 : Vergelijking van gemeenschappen naar mate van bestaan 
 

   
 
Gemeenschap 

Men moest aangeven welke van drie uitspraken de situatie 
van het eigen huishouden het beste benaderde 

Redelijk bestaan 
Marginaal 

bestaan Armoede 

  Kwamalasamutu 23% 72% 6% 

  Apetina 74% 26% 0% 

  Brownsweg 31% 64% 5% 

  Asidonhopo 7% 92% 1% 

  Drietabbetje 46% 45% 9% 

  Nw Jacobkondre 49% 51% 0% 

  Langatabbetje 25% 70% 5% 

  Gujaba 40% 55% 6% 

  Nw Aurora 40% 60% 0% 

               Gemiddeld 37% 59% 4% 

 

 
Naast de inkomsten zijn er natuurlijk ook uitgaven in een huishouding en daarom is de vraag gesteld wat de drie 
belangrijkste uitgavenposten zijn. De uitgaven zijn gegroepeerd in vijf clusters t.w. : 

- Voeding (meest genoemd: eten, levensmiddelen, rijst, zout, maggiblok, suiker, spijsolie, brood, cassave, 
vlees, wild, groente, thee, e.d.),  

- Huishouding (zeep, tandpasta, reinigingsmiddelen, gasbom, petroleum, brandhout, huishoudelijke 
artikelen, kookgerei, toiletartikelen, e.d.) 

- Kleding (kleren, pangi’s, schoenen, slippers, e.d.) 
- Transport (benzine, gasoline, olie, brandstof, diesel, vervoerskosten, boot, bus, bromfiets, auto, e.d.) 
- Anders (school, internaat voor kinderen, bouwmaterialen, medische kosten, sparen, batterijen, 

sigaretten, houwer, bijl, tjap, patronen, motor, electriciteit, versnaperingen, belkaarten, e.d.) 
 
 
Tabel  26 : Belangrijkste uitgavenposten van huishoudens in negen gemeenschappen 
 

 Wat zijn de drie belangrijkste uitgavenposten in dit   
 huishouden? 

Uitgavenposten  1e keuze 2e keuze 3e keuze totaal 

1. Voeding 
2. Huishouding 
3. Kleding 
4. Transport 
5. Anders 

76% 
14% 
4% 
3% 
3% 

10% 
29% 
18% 
10% 
11% 

7% 
18% 
10% 
6% 
8% 

93% (N=552) 
61% (N=359) 
32% (N=191) 
20% (N=118) 
22% (N=129) 

 
 
In tabel 26 is een totaal overzicht gegeven van het uitgavenpatroon van alle respondenten (niet gewogen). De 
indicatie is duidelijk dat voeding de belangrijkste kostenpost is (primaire uitgave), gevolgd door kosten voor de 



 

Suriname International Partners: Resultaten huishoud enquête in negen binnenlandse gemeenschappen 2009  blz. 24 
Support for the Development of the Interior Project: Development Planning (IDB project ATN/JF-10343-SU) 

 

huishouding (secundaire uitgave). Dan volgen op enige afstand uitgaven voor kleding en transport en een 
variatie aan andere kosten (tertiaire uitgaven). Het patroon per dorp verschilt in zijn algemeenheid niet zoveel, 
want overal wordt toch het meeste relatief besteed aan voeding en zijn de variaties bij de andere uitgaven dus 
minder belangrijk. 
 

 
12. Bezit en economische infrastructuur 

 
Naast vragen over het inkomen werden een aantal vragen gesteld die de bedoeling hadden om na te gaan 
binnen welke context het huishouden economisch opereerde. Het ging hierbij om gereedschap dat men ter 
beschikking had, transportmiddelen, opslagplaatsen, electriciteit, en luxe artikelen. De antwoorden kunnen 
echter ook gebruikt worden om inzicht te krijgen in het “vermogen” van het huishouden en daarmee indirect 
van de economische status. Daarbij gaan we er van uit dat een huishouden met veel bezit ook rijker is dan een 
huishouden met weinig bezit. Dit is dus een goede aanvulling op de variabele inkomen, dat immers erg kan 
verschillen in de loop der tijd. Voor elk huishouden is uitverschillende vragen over bezit van bepaalde goederen 
een score gegeven.  
 
Voor het vaststellen van het bezit zijn bepaalde goederen gekwalificeerd als “productief” d.w.z. ter stimulering 
van de productie en van productieve arbeid bijv. een houtzagerij, cassavemolen, visnetten, zwaar materieel, 
etc.21 Andere goederen zijn vooral “consumptief” zoals een televisie, computer, korjaal, ijskast, etc.22 Het 
onderscheid is niet altijd zo makkelijk te maken, omdat goederen zowel productief als consumptief gebruikt 
kunnen worden bijv. de korjaal kan ingezet worden voor het bezoeken van een familielid of voor het vervoer van 
producten van de kostgrond; hetzelfde geldt voor een generator. Er moest echter gekozen worden voor één van 
beide opties. Omdat men in beide gevallen punten toegewezen krijgt doet het er uiteindelijk niet toe waar de 
punten bijgeteld worden, want ze verhogen toch het bezitsniveau (“vermogen”) van het huishouden.  Er is ook 
een positieve correlatie op niveau van het huishouden tussen het productief en consumptief bezit (Pearson r = 
0,364 welke significant is op het 0,01 niveau). 
 
Het maximaal aantal punten dat iemand kon halen bij de productieve goederen was 35 punt. In de praktijk bezit 
natuurlijk niemand alle productiegoederen, omdat men meestal alleen die goederen aanschaft die men voor de 
eigen specialiteit nodig heeft bijv. iemand die in de goudsector zit gaat geen Lucas Mill (houtzagerij) 
aanschaffen.  In de praktijk was dan ook 14 punt de hoogste score die werd behaald door een huishouden. 
Evenzo was het maximum aantal punten dat gehaald kon worden bij de consumptieve goederen 28 punt, maar 
in de praktijk was 15 punt de hoogste score die geregistreerd werd. Het resultaat van het meten van het bezit 
van elk huishouden is te zien in tabel 27. Daaruit blijkt dat de bewoners van Langatabbetje veruit het meeste 
vermogen hebben (gemiddeld 12 punten), gevolgd door Brownsweg (8 punt) en enigszins verrassend Apetina (7 

                                                           
21 De puntenverdeling voor productieve goederen was als volgt:  

- 1 punt voor : schuur, opslagruimte, werkruimte, visnet, geweer, naaimachine,  waterpomp, houtbewerking machine, 
brushcutter, grasmaaier; 

- 2 punt voor : kettingzaag, cassavemolen, rijstmolen, lasmachine, machine voor gouddelven, ATV; 
- 3 punt voor : zwaar materieel, mobiele houtzagerij, bus 
- 4 punt voor : vrachtwagen of pick-up. 

22 De puntenverdeling voor consumptieve goederen was als volgt:  

- 1 punt voor : ijskast of vriezer, oven of gasfornuis, korjaal, fiets, zonnepanelen, stereoset, televisie, DVD, computer, 
wasmachine; 

- 2 punt voor :  motorkorjaal/buitenboord, bromfiets/motorfiets, generator, eigen waterkracht, radiozender; 
- 3 punt voor : auto; 
- 5 punt voor : modern huis. 
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punt). Deze drie gemeenschappen scoren boven het gemiddeld aantal van 6 punten. We zien wel een verschil 
dat de punten in Langatabbetje en Brownsweg vooral te verklaren zijn door de consumptiegoederen, terwijl in 
Apetina er minder consumptiegoederen zijn. De armste gemeenschap is Asidonopo (slechts 2 punt). 
Drietabbetje, Gujaba en Nieuw Aurora liggen ook beneden het gemiddelde, maar de huishoudens zijn met 4 
punt toch al twee keer zo “rijk” als die van Asidonopo en omgeving. De dorpen in de Boven-Suriname rivier 
lijken dus in relatie tot de overige gemeenschappen het armst te zijn qua opgebouwd vermogen. Uit tabel 24 
blijkt overigens ook dat personen die meer inkomsten hebben blijkbaar geneigd zijn dat vooral in 
consumptiegoederen om te zetten bijv. Brownsweg. In de gemeenschappen die geassocieerd worden met 
goudwinning (Nieuw Jacobkondre, Langatabbetje en Brownsweg) blijkt niet perse dat er meer productief bezit 
aanwezig is.  
 
 
Tabel 27: Gemiddeld Productief en consumptief bezit in negen gemeenschappen 
 
  Informatie is gehaald en verwerkt uit de antwoorden op zeven vragen23 
   

  Gemeenschap Produktief bezit 
(aantal punten) 

Consumptief bezit 
(punten) 

Totaal bezit 
(punten) 

  Kwamalasamutu 3,0 2,1 5,1 

  Apetina 3,9 3,4 7,3 

  Brownsweg 0,9 6,8 7,7 

  Asidonhopo 1,1 0,9 2,0 

  Drietabbetje 0,9 3,0 3,9 

  Nw Jacobkondre 2,3 3,1 5,4 

  Langatabbetje 3,6 8,3 11,9 

  Gujaba 1,8 2,5 4,3 

  Nw Aurora 1,2 3,1 4,3 

               Gemiddeld 2,1 3.7 5.8 

 

 
Binnen elke gemeenschap kan het bezit variëren en zijn er mensen die vrijwel niets bezitten en anderen die vrij 
veel bezitten. Ofschoon men bij het binnenland vaak denkt dat iedereen arm is, zijn er zeker verschillen binnen 
de gemeenschappen en tussen de gemeenschappen. Om enig idee te krijgen van de variatie is een onderscheid 
gemaakt naar de sociaal-economische status op basis van het bezit van elk huishouden. Daarbij is een indeling in 
vieren gemaakt, waarbij de allerarmsten nauwelijks bezit hebben (onderklasse, 0-1 punt), dan volgt een lagere 
middenklasse met weinig bezit (volksklasse, 2-5 punt), een hogere middenklasse met iets meer bezit 
(middenklasse, 6-10 punt) en een hogere klasse met het meeste bezit (11 punt of meer). Het is een eerste 
poging om de bevolking in het binnenland naar sociaal-economische status in te delen en dit is dus een punt 
voor verdere discussie om het concept verder aan te scherpen. Het resultaat van deze poging is zichtbaar in 
tabel 28. Daaruit blijkt dat de armste groep bijna een kwart van de huishoudens uitmaken, terwijl de rijkste 
groep 18% uitmaakt, met daartussenin de lagere en hogere middenklasse.  Per gemeenschap zijn de verschillen 
ook zichtbaar, waarbij Langatabbetje er als rijkste gemeenschap uit komt (65% scoort 11 punt of meer), terwijl 

                                                           
23 Het ging om de volgende vragen: Uit hoeveel woonstructuren bestaat het huishouden?  Is er gereedschap en apparaatuur in de 

huishouding ter ondersteuning van economische activiteiten?  Is er infrastructuur ter ondersteuning van economische activiteiten in de 
huishouding?   Zijn er transportmiddelen ter ondersteuning van economische activiteiten van de huishouding?  Heeft u electriciteit in 
huis, zo ja hoe komt u aan stroom?  Welke luxe goederen gebruikt u in de huishouding of voor uw werk?  Zijn er communicatiemiddelen 
waarvan u gebruik kunt maken? 
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Asidonopo en Drietabbetje de minste “rijke” huishoudens tellen (slechts 1% tot 2%). Asidonopo is de armste 
gemeenschap (54% onderklasse), terwijl Apetina, Brownsweg en Langatabbetje de kleinste groep “armsten” 
tellen (4% to 5%). 
 
 
Tabel 28: Sociaal-economische status in negen binnenlandse gemeenschappen 
 

 Sociaal-economische status op basis van totaal bezit 

 
Gemeenschap lage SES 

(onderklasse, 0-1) 
laag midden SES 
(volksklasse, 2-5) 

hoog midden SES 
(middenklasse,  

6-10 punt) 

hoge SES 
(hogere klasse, 

11 plus) Totaal 

Kwamalasamutu 18% 46% 24% 13% 100% (N=55) 

Apetina 4% 52% 19% 26% 100% (N=27) 

Brownsweg 5% 26% 44% 26% 100% (N=94) 

Asidonhopo 54% 39% 5% 2% 100% (N=83) 

Drietabbetje 20% 51% 28% 1% 100% (N=102) 

Nw Jacobkondre 31% 28% 25% 17% 100% (N=36) 

Langa tabbetje 5% 10% 20% 65% 100% (N=20) 

Gujaba 38% 28% 24% 10% 100% (N=110) 

Nw Aurora 32% 34% 27% 7% 100% (N=74) 

Totaal 23% 35% 27% 18% 100% (N=601) 

 
 
13. Traditionele en moderne ekonomie 

 
Als we naar het totaal economisch plaatje kijken van de diverse gemeenschappen dan kunnen we de verhouding 
tussen degenen die werkzaam zijn in de traditionele economie vergelijken met degenen die werkzaam zijn in de 
moderne economie. Deze informatie is gegeven in de vraag met informatie over alle leden van het huishouden. 
Een belangrijkste indicator is de ratio tussen het aantal personen dat in de traditionele economie werkzaam is 
en het aantal dat in de moderne economie werkzaam is. Indien deze ratio hoger dan 1,0 is dan domineert de 
traditionele economie in die gemeenschap, terwijl bij een ratio lager dan 1,0 de moderne economie domineert. 
Ook kan afhankelijk van de exacte ratio de onderlinge verhouding nader bepaald worden. De laatste kolom in 
tabel 29 geeft aan dat de moderne economie vooral domineert in Brownsweg en in mindere mate in 
Langatabbetje en Nieuw Jacobkondre. Daarentegen is de traditionele economie in alle andere gemeenschappen 
nog steeds dominant, maar het meest in Gujaba, Nieuw Aurora, Apetina en Asidonopo. Daarnaast is de 
traditionele economie ook nog steeds behoorlijk aanwezig in Drietabbetje en Kwamalasemutu.  
Vanwege de gemiddelde ratio van 1,7 kunnen we stellen dat in het binnenland van Suriname en vooral in het 
district Sipaliwini de traditionele economie nog steeds de dominante economie is. Dit betekent concreet dat 
inkomsten in natura  uit de kostgrond (incl. verwerking), vissen en jacht, alsook het maken van traditionele 
vrouwen- en mannenproducten voor eigen gebruik, de belangrijkste inkomstenbronnen vormen. Het genereren 
van geldinkomen via verkoop van bovengenoemde producten, inkomsten uit handel, loon en ondernemerschap 
zijn in de meeste gemeenschappen echter ook belangrijk m.n. om met het geld andere noodzakelijke producten 
te kunnen komen.  
 
 
 
 



 

Suriname International Partners: Resultaten huishoud enquête in negen binnenlandse gemeenschappen 2009  blz. 27 
Support for the Development of the Interior Project: Development Planning (IDB project ATN/JF-10343-SU) 

 

Tabel  29: Vergelijking van gemeenschappen naar soort economie 
 

 Economische status van leden van de huishouding 

  Gemeenschap Traditionele 
economie 

gemiddeld aantal 
personen per 
huishouding 

Moderne 
economie 

gemiddeld aantal 
personen per 
huishouding 

Ratio tussen 
traditionele en 

modern economie 

  Kwamalasamutu 1,5 0,9 1,7 

  Apetina 2,6 1,1 2,4 

  Brownsweg 0,5 1,1 0,5 

  Asidonhopo 1,7 0,8 2,2 

  Drietabbetje 1,3 0,8 1,8 

  Nw Jacobkondre 1.1 1,3 0,8 

  Langatabbetje 0,8 1,1 0,8 

  Gujaba 1,6 0,6 2,8 

  Nw Aurora 1,4 0,6 2,4 

               Gemiddeld 1,4 0,9 1,7 

Noot: Deze tabel is gebaseerd op vraag 2.8 waarbij gevraagd werd naar de economische status van  
elk der leden van de huishouding. Alleen de gegevens van personen tussen de 15 en 60 jaar zijn gecodeerd.   

 

 
Uit de eerdere analyses kunnen we thans echter ook op een andere manier de mate vaststellen waarin de 
ekonomie traditioneel dan wel modern is. De belangrijkheid van het bos, het feit of men een kostgrond heeft, de 
mate waarin er gevist en gejaagd wordt en of er traditionele producten gemaakt worden, geeft een goede 
indicatie van de traditionele ekonomie. Wij kunnen elke gemeenschap t.o.v. elkaar scoren naar de mate waarin 
bovengenoemde kenmerken voorkomen bijv. de gemeenschap waarin de meeste huishoudens een kostgrond 
hebben is de meest traditionele in dat opzicht en degene met de minste kostgronden is dan ook het minst 
traditioneel. Net zo kunnen we op basis van andere informatie punten geven voor de mate van moderniteit. Zo 
is gelet op de mate waarin handel voorkomt, aan dienstverlening gedaan wordt, men in loondienst is in het 
dorp, dan wel buiten het dorp arbeid verricht, de mate waarin diverse producten te koop aangeboden worden, 
en in welke mate uitkeringen van de overheid krijgt.  De vergelijking van de gemeenschappen geeft dus een 
rangorde  naar moderniteit aan.  
 
In tabel 30 is naast de rangorde van de gemeenschappen naar moderne sectoren en naar traditionele sectoren is 
ook de rangorde gemaakt van de ratio’s van tabel 29. Dit levert drie rangorde’s op die we bij elkaar kunnen 
optellen (totaal score) en dan een definitieve rangorde vaststellen.  Uit deze rangorde blijkt dat wij thans kunnen 
vaststellen dat Brownsweg in vergelijking met de andere acht gemeenschappen in economisch opzicht het 
meest modern is. Op elk van de drie lijsten scoort Brownsweg het best (3 punten): het is de meest moderne 
ekonomie, de minst traditionele en heeft de hoogste ratio van moderne arbeidsplaatsen in vergelijking tot 
traditionele arbeidsplaatsen. Nieuw Jacobkondre volgt op enige afstand (8 punten), maar is wel een duidelijke 
tweede plaats op de ranglijst. Langatabbetje volgt op de derde plaats (12 punten), maar het verschil met de 
volgende twee (Asidonopo 13 punt en Nieuw Aurora 15 punt) is vrij klein. Gujaba en Apetina scoren het slechtst 
(23 punt elk) en moeten gerekend worden tot de meest traditionele ekonomieën. Drietabbetje en 
Kwamalasemutu volgen vlak daarna als meer traditionele ekonomieën.  
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Tabel 30: Gemeenschappen in het binnenland naar mate van economische moderniteit 
 

gemeenschap 

Rangorde 
meest 
modern 

Rangorde 
minst 
traditioneel 

Rangorde 
ratio 
modern 
traditioneel 

totaal 
score 

overall 
rang 

Brownsweg 1 1 1 3 1 

Nw Jacobkondre 2 4 2 8 2 

Langatabbetje 3 7 2 12 3 

Asidonopo 4 3 6 13 4 

Nw Aurora 6 2 7 15 5 

Kwamalasemutu 5 8 4 17 6 

Drietabbetje 9 5 5 19 7 

Gujaba 8 6 9 23 8 

Apetina 7 9 7 23 8 
Noot: voor de vergelijkbaarheid zijn de rangorde’s zodanig gekozen dat ze makkelijk bij elkaar opgeteld kunnen worden. 
Dus i.p.v. de meest traditionele ekonomie is dit omgekeerd en evenzo is de rangorde van de ratio’s in tabel 26 omgekeerd.  

 
 

14. Onderwijs en taal 
 

Van alle personen in het huishouden zijn de gegevens opgenomen voor wat opleiding betreft. Indien we deze 
gegevens bij elkaar optellen van de personen van 15 jaar en ouder dan krijgen we het beeld dat gemiddeld 39% 
geen enkele opleiding heeft (niet naar school gegaan). Daarnaast heeft 44% maximaal de lagere school bezocht 
en heeft 17% meer dan de lagere school gedaan. Als we deze cijfers vergelijken met het beeld van de hele 
Surinaamse bevolking dan blijkt dat er een enorm groot verschil in opleidingsniveau is tussen het binnenland en 
de rest van Suriname. Zo is het percentage personen zonder opleiding in de negen onderzochte 
gemeenschappen meer dan vier keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Bij degenen die meer dan de lagere 
school hebben doorlopen is de situatie omgekeerd en is het landelijk gemiddelde meer dan drie keer hoger.   
 
De huishoudens met de meeste hoger opgeleiden vinden we in Brownsweg, Langatabbetje en Nieuw 
Jacobkondre. Dit zijn de gemeenschappen met een meer moderne economie, wat gepaard gaat met een beter 
opgeleide bevolking. De bevolking met de minste hoger opgeleiden vinden we in Nieuw Aurora, Asidonopo, 
Kwamalasemutu en Drietabbetje.  

 
Analfabetisme komt in het binnenland nog vrij veel voor, want gemiddeld is er in 40% van de huishoudens 
tenminste één persoon boven de 15 jaar die niet kan lezen en schrijven. Dat is een stuk hoger dan het landelijk 
gemiddelde van 12%. Toch ligt het iets lager dan het cijfer uit de volkstelling voor district Sipaliwini (52%), 
hetgeen wellicht ligt aan het feit dat het huishoudonderzoek is gedaan in belangrijke dorpen in het binnenland, 
waar de voorzieningen vergeleken met andere dorpen toch vaak iets beter zijn bijv. er is in deze dorpen wel een 
school. Dat kan ook de verklaring zijn voor het feit dat de cijfers voor het opleidingsniveau in het 
Huishoudonderzoek een iets beter beeld tonen in vergelijking met dat van de volktelling 2004 voor het district 
Sipaliwini. De aanwezigheid van het meer ontwikkelde Brownsweg (distrikt Brokopondo) zorgt ook voor enige 
vertekening. 
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Tabel 31: Bevolking van 15 jaar en ouder naar genoten onderwijs in het binnenland 
 

Gemeenschap 

Genoten onderwijs in huishouden (vraag 2.8) 

Personen boven 15 jaar 
die niet kunnen lezen of 
schrijven in HH 

Geen 
onderwijs 

Lager 
onderwijs 

Secundair 
of hoger 
onderwijs Totaal 

 
Percentage 
analfabetisme 

Kwamalasemutu 48% 45% 7% 100% 37% 

Apetina 31% 54% 15% 100% 11% 

Brownsweg 14% 49% 37% 100% 20% 

Asidonopo 72% 21% 7% 100% 89% 

Drietabbetje 48% 44% 8% 100% 43% 

Nw Jacobkondre 8% 63% 29% 100% 20% 

Langatabbetje 26% 42% 32% 100% 50% 

Gujaba 53% 28% 19% 100% 73% 

Nieuw Aurora 18% 77% 5% 100% 18% 

Gemiddeld 39% 44% 17% 100% 40% 

District Sipaliwini1 
(bevolking ≥ 15 j) 54% 36% 10% 100% 

52% 
(bevolking ≥ 6 j)3 

Geheel Suriname 
bevolking ≥12 jaar 2 
bevolking ≥ 5 jaar 

9% 
8% 

32% 
42% 

59% 
50% 

100% 
100% 

12% 
(bevolking ≥ 6 j)3 

1) Bron Sipaliwini: ABS Zevende Volkstelling Districtsresultaten Vol. V (2006), blz. 197. 
Noot: het ABS heeft personen met kleuteronderwijs en speciaal onderwijs bij “geen opleiding” gevoegd. 

2) Bron geheel Suriname: ABS Zevende Volkstelling Landelijke resultaten Vol. II (2005), blz. 29 en 81 
Noot: bij de data zijn de categorie “weet niet” en “geen antwoord” buiten beschouwing gelaten.  

3) Bron analfabetisme: ABS Zevende Volkstelling Landelijke resultaten Vol. I (2005), blz. 21. 

 
Tabel 32: Taalgebruik in negen binnenlandse gemeenschappen 
 

 
Mate waarin de leden van het huishouden goed 
Nederlands kunnen spreken 

Welke talen worden in dit huis zoal 
gesproken? 

 zeer laag 
(minder 
dan 1%) 

laag tot matig 
(2%-49%) 

redelijk tot 
goed (50% of 

meer) Totaal 

 
Nederlands 

 
Sranan Tongo 

Vreemde taal 
(Engels, Frans, 

Portugees) 

Kwamalasamutu 93% 2% 6% 100% 4% 4%  

Apetina 100%   100% 11% 44%  

Brownsweg 47% 18% 34% 100% 60% 33% 6% 

Asidonhopo 90% 1% 8% 100% 4% 10% 1% 

Drietabbetje 87% 7% 6% 100% 1%  1% 

Nw Jacobkondre 56% 17% 28% 100% 37% 49% 9% 

Langa tabbetje 65% 20% 15% 100% 35% 15% 30% 

Gujaba 73% 15% 12% 100% 19% 7%  

Nw Aurora 77% 12% 11% 100% 51% 22% 1% 

Gemiddeld 76% 10% 14% 100% 25% 20% 5% 
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In slechts 2% van de huishoudens is het Nederlands de eerste taal, hetgeen overeenkomt met het resultaat van 
de volkstelling voor distrikt Sipaliwini.24 Daarnaast wordt er in 23% van de huishoudens ook Nederlands 
gesproken als tweede of derde taal; volgens de Volkstelling was dit 7%, maar dat gold alleen voor de tweede 
taal. In het overgrote deel van de huishoudens is de eigen stamtaal  de meest gangbare taal waarin men 
communiceert. In 60% van de huishoudens wordt slechts één taal thuis gebezigd en dat is dus vrijwel altijd de 
stamtaal; volgens de volkstelling was dit 68% voor Sipaliwini.  Daarnaast wordt in 40% van de huishoudens meer 
dan één taal gesproken. Het Sranan Tongo wordt zelfs minder dan het Nederlands gebezigd als 1e taal (slechts 
1% van de huishoudens) of als 2e dan wel 3e taal (19%); volgens de volkstelling was het Sranan Tongo in 
Sipaliwini voor 3% van de huishoudens de 1e taal en voor 10% de 2e taal. Het is in het binnenland dus niet 
automatisch zo dat Sranan Tongo voor communicatie met buitenstaanders beter gehanteerd kan worden dan 
het Nederlands. Het Nederlands wordt op school onderwezen en daardoor is er meer kennis van, terwijl het 
Sranan Tongo wordt aangeleerd door personen die vaker buiten het eigen dorp vertoeven. In gemiddeld 5% van 
de huishoudens spreekt iemand ook nog een vreemde taal. Uit bovenstaande tabel blijkt dat dit het meest 
voorkomt in de grensplaats Langatabbetje waar het Frans vaker wordt gehanteerd.  
 
De vraag werd ook gesteld “Gaat inheemse kennis verloren vanwege het westerse onderwijs?” Hiermee werd 
een poging gedaan om de traditionele kennis naast het westerse onderwijs te leggen. Men diende toelichting op 
zijn/haar antwoord te geven en ook wat er eventueel gedaan kan worden om het niet verloren te laten gaan. 
Gemiddeld vond 34% van de respondenten dat de inheemse kennis inderdaad verloren ging vanwege het 
westerse onderwijs.  Dit percentage was het hoogst (gem. 55%) in de meer ontwikkelde dorpen (Brownsweg, 
Nieuw Jacobkondre en Langatabbetje) en het laagst in de minder ontwikkelde dorpen. Kennelijk merken de 
beter ontwikkelde dorpen duidelijk dat hun bewoners minder weten van de traditionele kennis dan degenen in 
de minder ontwikkelde dorpen, waar men vaak juist nog van deze kennis gebruik maakt om te overleven.  
De belangrijkste redenen die gegeven werden voor het verloren gaan van de inheemse kennis zijn: men laat de 
cultuur los (17%), er vindt geen kennisoverdracht plaats (13%), door de scholing en ontwikkeling, waardoor 
jongeren zich bijv. beter ontwikkeld voelen en geen behoefte hebben aan oude kennis (12%), er is geen tijd voor 
o.m. omdat jongeren op school zitten of omdat ouderen moeten werken (12%), het wordt niet gestimuleerd of 
ontmoedigd (7%), mensen trekken naar de stad (5%).  De oplossing die werd voorgesteld was vaak voor 
zichzelfsprekend: kennisoverdracht (27%), vasthouden aan de cultuur (9%), vastleggen en overdragen (5%), en 
via de school als les geven of een speciale school opzetten (5%). 
 

15. Medische Zorg 
 
Vrijwel alle binnenlandbewoners zijn bij hun laatste ziekte gewoon naar de polikliniek gestapt. In de meeste 
gevallen was dat een polikliniek van de Medische Zending en soms een andere polikliniek (RGD, SZF huisarts, 
Franse kant). In een aantal gevallen ging men zowel naar de polikliniek als naar een traditionele genezer dan wel 
probeerde men het zelf te behandelen. Slechts 3% van de patiënten ging alleen naar een traditionele genezer of 
een ACT poli en 2% behandelde de ziekte helemaal zelf. 
 
In de gevallen waar de patiënt naar de traditionele genezer ging het in de kwart van de gevallen om een 
botbreuk, dislocatie of stijve nek. Een andere groep van gevallen betrof koorts, malaria, of lichaamspijnen. Een 
derde groep betrof een zure maag, duizeligheid, diarree en diabetes. In de overige gevallen ging het om een 
geestelijke ziekte en enkele andere gevallen. De personen die zelf de ziekte hebben behandeld gaven aan dat 
het vooral ging om hoofdpijn, griep, koorts, malaria, buikpijn, diarree en hoest.   
 

                                                           
24 Bron taalgebruik Sipaliwini: ABS Zevende Volkstelling Districtsresultaten Vol. V (2006), blz. 242. 
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Tabel 33: Patiëntengedrag bij de laatste ziekte in negen binnenlandse gemeenschappen 
 

 
Gemeenschap 

Hoe heeft u de laatste ziekte, die u of iemand in de huishouding heeft gehad, behandeld? 

MZ polikliniek 
SZF, particuliere 

of franse poli 

combinatie 
polikliniek en 

anders 

traditioneel 
behandeld  

(of ACT poli) 
zelf 

behandeld Totaal 

Kwamalasamutu 84%  15% 2%  100% (N=55) 

Apetina 89%  11%   100% (N=27) 

Brownsweg 85% 12%  2% 1% 100% (N=92) 

Asidonhopo 95% 1%  3% 1% 100% (N=80) 

Drietabbetje 92%   1% 7% 100% (N=91) 

Nw Jacobkondre 79% 7% 7% 7%  100% (N=28) 

Langa tabbetje 65% 25% 10%   100% (N=20) 

Gujaba 78% 1% 11% 6% 4% 100% (N=110) 

Nw Aurora 93%  4% 1% 1% 100% (N=74) 

Gemiddeld 84% 5% 6% 3% 2% 100% (N=577) 

 
Ofschoon de meeste personen dus naar de polikliniek gaan, gebruiken velen ook geneeskrachtige planten en 
kruiden uit de eigen omgeving.  Het doel van het gebruik is niet altijd duidelijk aangegeven, maar een bad 
nemen om verschillende redenen werd vaker genoemd, ook tegen wondjes, tegen hoge bloeddruk, 
vrouwenziekten, koorts, lichaamspijnen, e.d.   
 
Tabel 34: Gebruik van geneeskrachtige planten in negen binnenlandse gemeenschappen 
 

Gemeenschap 
Gebruikt u zelf geneeskrachtige planten? 

nee ja Totaal 

Kwamalasamutu 78% 22% 100% (N=54) 

Apetina 52% 48% 100% (N=27) 

Brownsweg 52% 48% 100% (N=92) 

Asidonhopo 41% 59% 100% (N=81) 

Drietabbetje 66% 34% 100% (N=99) 

Nw Jacobkondre 46% 54% 100% (N=35) 

Langa tabbetje 30% 70% 100% (N=20) 

Gujaba 17% 84% 100% (N=109) 

Nw Aurora 32% 68% 100% (N=72) 

Gemiddeld 46% 54% 100% (N=589) 

 
 

16. Nutsvoorzieningen en hygiëne 
 
Een vijfde van de huishoudens in het onderzoek zit permanent in het donker, terwijl 63% electriciteit uit een 
algemene voorziening ontvangt, 16% zelf voorzieningen heeft getroffen. In Kwamalasemutu en Apetina is er 
geen algemene electriciteitsvoorziening, terwijl alle andere dorpen dat wel hebben. In deze dorpen heeft een 
deel van de bewoners het probleem opgelost middels een eigen voorziening (kleine generator of zonnepanelen). 
Brownsweg is het enige dorp in het onderzoek waar de EBS sinds enkele jaren de bewoners permanent van 
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stroom voorziet. In de andere dorpen is er een dieselgenerator van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen 
die de gemeenschap van electriciteit voorziet; vaak is dat maar enkele uren per dag en alleen wanneer de 
generator werkt en er brandstof is. In deze dorpen zien we dan ook dat de stroom vaker uitvalt en een deel van 
de huishoudens ook een eigen voorziening treffen. Het patroon in de onderzochte dorpen steekt gunstig af in 
vergelijking met het algemeen patroon van district Sipaliwini. 
 
 
Tabel 35: Wijze waarop de binnenlandse gemeenschappen van electriciteit worden voorzien 
 

 Heeft u electriciteit in huis, hoe komt u aan stroom? 

 
nee 

algemene 
voorziening 

eigen  
voorziening 

combinatie  
(alg. + eigen) Totaal 

Kwamalasamutu 67% 4% 28% 2% 100% (N=54) 

Apetina 54%  46%  100% (N=26) 

Brownsweg  100%   100% (N=94) 

Asidonhopo 22% 72% 1% 5% 100% (N=83) 

Drietabbetje 15% 75% 6% 4% 100% (N=100) 

Nw Jacobkondre 3% 67% 3% 28% 100% (N=36) 

Langa tabbetje 10% 75% 10% 5% 100% (N=20) 

Gujaba 8% 89%  3% 100% (N=109) 

Nw Aurora 8% 89% 1% 1% 100% (N=74) 

Gemiddeld 21% 63% 11% 5% 100% (N=596) 

District Sipaliwini1 53% 19% 6% 22% (anders) 100% (N=9042) 

1) Bron Sipaliwini: ABS Zevende Volkstelling Districtsresultaten Vol. V (2006), blz. 253 
 

 
Tabel 36: Drinkwatervoorziening in de binnenlandse gemeenschappen 
 

  Hoe komt u hoofdzakelijk aan drinkwater?  

 nee  
(kreek of rivier) 

kraan in huis of 
buitenshuis 

Regen- of 
putwater 

combinatie  
(alg. + eigen) Totaal 

Kwamalasamutu 10% 27% 54% 10% 100% (N=52) 

Apetina   100%  100% (N=27) 

Brownsweg 1% 20% 57% 21% 100% (N=94) 

Asidonhopo  27% 39% 35% 100% (N=83) 

Drietabbetje 20% 22% 53% 4% 100% (N=98) 

Nw Jacobkondre   100%  100% (N=36) 

Langa tabbetje   100%  100% (N=20) 

Gujaba 11% 12% 43% 35% 100% (N=110) 

Nw Aurora 32%  68%  100% (N=74) 

Gemiddeld 8% 12% 68% 12% 100% (N=594) 

District Sipaliwini1 75% 7% 18%  100%  (N=9035) 

1) Bron Sipaliwini: ABS Zevende Volkstelling Districtsresultaten Vol. V (2006), blz. 253 

 
 
In vier van de negen dorpen is er geen waterleiding en zijn de bewoners dus ook niet op de waterleiding 
aangesloten, terwijl in de andere dorpen de waterleiding maar een deel van de huishoudens bereikt. Gemiddeld 
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hebben negen van de tien bewoners dus geen waterleiding. De meeste binnenlandbewoners hebben wel zelf 
een voorziening getroffen via opvang van regenwater. De situatie met drinkwater is dus ronduit slecht te 
noemen. Toch steken de onderzochte dorpen nog gunstig af in vergelijking met de algemene situatie in het 
district Sipaliwini. In de gebieden waar wel water is blijkt overigens de afvoer daarvan niet hygiënisch te zijn bijv. 
in de meeste gevallen was er niet eens een afvoersysteem en stroomde het water dus gewoon over de grond 
weg en moest een eigen uitweg zoeken. Slechts een kwart van de respondenten  gaf aan dat er een gesloten 
lozing was.  
 
Het water dat men drinkt wordt door de meeste respondenten (79% gemiddeld) niet behandeld voordat men 
het drinkt. Slechts een minderheid (7%) behandelt het water altijd en de rest (14%) soms wel en soms niet. 
Uiteraard is er verschil in kwaliteit van het water per dorp en seizoen. Ook verschilt het gedrag enigszins per 
dorp (in Gujaba behandelt 1% het water altijd en in Drietabbetje doet 19% dat), maar in zijn algemeenheid lijkt 
het dat men te makkelijk met drinkwater omgaat en kan dit een onnodige bron van ziekten vormen. 
 
Een belangrijke sanitaire voorziening betreft de wijze waarop men zich van ontlasting ontdoet. Slechts een 
enkeling (gemiddeld 5%) heeft de luxe van een toilet in huis, waarbij dit het meest voorkomt in de rijkere 
dorpen zoals Langatabbetje en Brownsweg. Het gebruik van een privaat (plee) is zonder waterleiding het meest 
hygiënisch en komt bij iets meer dan de helft (54%) van de huishoudens voor. Het privaat komt het meest voor 
in Nieuw Jacobkondre en Kwamalasemutu, maar ook behoorlijk in Langatabbetje en Nieuw Aurora. De meest 
onhygiënische situatie m.b.t. de fecaliën treffen we aan in Apetina, Asidonopo, Gujaba en Drietabbetje, waar 
tussen de 61% en 89% van de huishoudens zich op primitieve wijze ontdoet van de ontlasting en deze vrij direct 
in het milieu terecht komt met alle gevaren vandien. In vergelijking met heel Sipaliwini steken een aantal 
onderzochte gemeenschappen m.n. op het gebruik van het privaat iets gunstiger uit. 
 
 
Tabel 37: Wijze waarop men zich in de dorpen ontdoet van ontlasting 
 

 
Gemeenschap 

 Hoe en waar gaat men naar toilet? 

toilet in  
huis 

privaat, 
gezamenlijk 

toilet 
in het bos,  
gat graven in de rivier Totaal 

Kwamalasamutu 2% 89% 9%  100% (N=55) 

Apetina  11% 33% 56% 100% (N=27) 

Brownsweg 10% 79% 12%  100% (N=94) 

Asidonhopo  22% 65% 13% 100% (N=83) 

Drietabbetje 1% 38% 43% 18% 100% (N=100) 

Nw Jacobkondre  100%   100% (N=35) 

Langa tabbetje 20% 65% 10% 5% 100% (N=20) 

Gujaba 6% 16% 76% 3% 100% (N=110) 

Nw Aurora 7% 65% 28%  100% (N=74) 

Gemiddeld 5% 54% 31% 10% 100% (N=598) 

District Sipaliwini1 6% 24% 20% 50% 100% (N=9261 

2) Bron Sipaliwini: ABS Zevende Volkstelling Districtsresultaten Vol. V (2006), blz. 252 

 
De verwerking van vuil is in de meeste dorpsgemeenschappen ook erg primitief, omdat er geen vuilophaaldienst 
is. De huishoudens moeten dus zelf hun vuil opruimen. Dat gebeurt in 29% van de gevallen via een eigen 
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vuilstortplaats en soms een algemene vuilstortplaats in het dorp. Velen dumpen hun vuil in het bos of elders 
(24%), terwijl zo een 14% het vuil verbrand. Een klein deel (6%) gooit het in de rivier, of begraaft het (3%). 
Daarnaast gebruikt 24% van de huishoudens een combinatie van manieren om hun vuil kwijt te raken.  Er zijn 
ook verschillen per dorp zoals uit bovenstaande tabel blijkt. Een vergelijking met het algemeen patroon in 
district Sipaliwini laat een aantal overeenkomsten zien, maar met name ook een verschil bij het dumpen van 
afval in het bos of elders en bij de combinatie van methoden om afval kwijt te raken. 
 
 
Tabel 38: Wijze waarop het vuil verwerkt wordt in de binnenlandse gemeenschappen 
 

Gemeenschap 

 Waar en hoe wordt het vuil verwerkt? 

Vuilstortplaats 
(eigen of algemeen) Verbranden Begraven Rivier 

Bos of 
elders Combinatie 

Kwamalasamutu 7% 28% 4% 4% 32% 26% 

Apetina 56% 7%   19% 19% 

Brownsweg 28% 31% 1%  25% 16% 

Asidonhopo 61% 1% 1% 2% 23% 11% 

Drietabbetje 23% 6% 2% 6% 35% 28% 

Nw Jacobkondre 11% 23% 3% 9% 17% 37% 

Langa tabbetje 16% 21% 16% 5%  42% 

Gujaba 40% 2% 1% 1% 23% 34% 

Nw Aurora 20% 5%  26% 43% 5% 

Gemiddeld 29% 14% 3% 6% 24% 24% 

District Sipaliwini1 27% 9% 3% 6% 48% 7% 

1) Bron Sipaliwini: ABS Zevende Volkstelling Districtsresultaten Vol. V (2006), blz. 250 

 
 
Vanwege het feit dat je in veel dorpen overal plastic ziet rondslingeren, werd de vraag gesteld of men het plastic 
een probleem vond. Uiteraard hangt dat ook weer samen met de manier waarop men vuil verwerkt. Gemiddeld 
vond 56% van de respondenten in de verschillende dorpen het plasticafval problematisch. In  Gujaba vond 
vrijwel iedereen (98%) dit een probleem, hetgeen samenhangt met de concentratie van mensen in dit grootste 
dorp in het binnenland. In een ander groot dorp, Brownsweg, vond 47% van de respondenten het een probleem, 
zodat het verwerken van plasticafval daar kennelijk toch iets beter gaat. In Asidonopo en Drietabbetje vonden 
resp. 25% en 31% van de bewoners het plastic een probleem. Kortom de indicatie is dat het verwerken van 
plasticafval voor minstens een kwart van de binnenlandbewoners een probleem vormt en meer aandacht 
verdient.  
De aard van het probleem werd door de meeste respondenten gezien als milieuvervuiling en het verminderen 
van de leefbaarheid (“het dorp wordt vies” was een typische uitspraak). Er waren veel klachten over het feit dat 
plastic niet afbreekt en men niet weet wat er mee te doen. Een deel van de mensen gaf aan dat het plastic dat 
rondslingert allerlei ziekten met zich meebrengt m.n. malaria (muskieten), ratten, inademen van rook bij 
verbranden. Uiteindelijk wordt het plastic vaak verbrand, ofschoon een deel van de mensen weet dat dit niet 
goed is voor de gezondheid, maar voor anderen is het juist daarom geen probleem (omdat men er via het 
verbranden immers vanaf komt).  
 
 Indien we naar de wijze kijken waarop de huishoudens koken in het binnenland, dan zien we een gemengd 
beeld. In Brownsweg en Langatabbetje kookt de meerderheid van de gezinnen op een gaspit (of soms petroleum 
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of electrische plaat), terwijl in Kwamalasemutu en Apetina lokale brandstof domineert. In de overige dorpen is 
er een grotere mix van kookbrandstof. 
 
 
Tabel 39: Het gebruik van brandstof voor kookdoeleinden in het binnenland 
 

 
Wat voor soort brandstof wordt hoofdzakelijk gebruikt om te 
koken? 

 gasbom, 
petroleum, 
electrisch 

Lokale brandstof 
(hout, 

houtskool) combinatie Totaal 

Kwamalasamutu  98% 2% 100% (N=54) 

Apetina  85% 15% 100% (N=27) 

Brownsweg 80% 8% 12% 100% (N=94) 

Asidonhopo 11% 38% 51% 100% (N=80) 

Drietabbetje 49% 24% 27% 100% (N=97) 

Nw Jacobkondre 33% 6% 61% 100% (N=36) 

Langa tabbetje 68%  32% 100% (N=19) 

Gujaba 14% 32% 54% 100% (N=110) 

Nw Aurora 39% 39% 22% 100% (N=74) 

Gemiddeld 33% 37% 30% 100% (N=591) 

District Sipaliwini1 28% 72% --  

1) Bron Sipaliwini: ABS Zevende Volkstelling Districtsresultaten Vol. V (2006), blz. 250 
 
 

17. Communicatie 
 
Elk van de dorpen heeft één of meerdere radiozenders waar men de buitenwereld mee kan bereiken. Dat 
betekent echter niet dat iedereen daar publiekelijk gebruik van kan maken, want de zenders zijn vaak 
verbonden met bijvoorbeeld de Luchtvaartdienst of Medische Zending. Het zijn dus geen publieke zenders, maar 
in geval van nood kan men wel boodschappen doorgeven. Vaak heeft Telesur een publieke zender in het dorp 
(radiotelefoon). Daarnaast hebben zeven van de tien respondenten een eigen mobiele telefoon of in een enkel 
geval een eigen zender. Met de uitbreiding van het mobiele netwerk kunnen de binnenlandbewoners –op 
Kwamalasemutu en Apetina na die nog buiten bereik zijn-  zelf communiceren met de buitenwereld en met 
elkaar.   
 
De toename van het communicatienetwerk en cellulairs heeft grote delen van het binnenland in korte tijd 
bereikbaar gemaakt. Dit is goed te zien in het verschil met de volkstelling van 2004 voor het district Sipaliwini. 
Toen had nog geen 1% van de bevolking in dit district een cellulair, terwijl 92% aangaf geen toegang tot 
communicatiemiddelen te hebben. Het effect van de toegenomen communicatiemogelijkheden is nog niet echt 
te zien, maar zal in de nabije toekomst wel blijken.   
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Tabel 40: De wijze waarop binnenlandbewoners gebruik maken van communicatiemiddelen 
 

 
Zijn er telecommunicatiemiddelen waarvan u gebruik kunt 
maken?  

Gemeenschap 
nee 

prive cellulair of 
eigen zender 

radio zender in 
dorp of belhuis Totaal 

Kwamalasamutu 4% 2% 94% 100% (N=54) 

Apetina  4% 96% 100% (N=27) 

Brownsweg 7% 91% 2% 100% (N=91) 

Asidonhopo 5% 94% 1% 100% (N=82) 

Drietabbetje 5% 75% 20% 100% (N=85) 

Nw Jacobkondre 31% 11% 57% 100% (N=35) 

Langa tabbetje 15% 85%  100% (N=20) 

Gujaba 9% 91% 1% 100% (N=106) 

Nw Aurora 11% 89%  100% (N=74) 

Gemiddeld 10% 60% 30% 100% (N=574) 

 
 
 

18. Bestuur en organisatie 
 
Bij het onderdeel Bestuur en Organisatie zijn tien vragen in de Huishoud Survey gesteld. Drie van deze vragen 
gingen over organisaties, drie over het dorpsbestuur en de participatie van het individu daarbij, één vraag betrof 
de informatiebron waarmee men het meest werkt, en drie vragen gingen over de visie van het individu over de 
dorpsontwikkeling.  Vanwege de lengte van het enquêteformulier waren de vragen over Bestuur en Organisatie 
optioneel en zijn ze aan 72% van de respondenten gesteld m.n. is er hierdoor te weinig informatie beschikbaar 
van Kwamalasemutu (slechts 5% beantwoord) en Drietabbetje (slechts 34% beantwoord). 
 
NGOs en CBOs 
 
Van de respondenten aan wie de vraag gesteld werd of men organisaties (NGOs of CBOs) in het dorp kende of 
organisaties die van buiten in het dorp werkzaam waren, wist 71% tenminste één naam te noemen. In Apetina, 
Nieuw Jacobkondre, en Gujaba noemde 80% of meer een organisatie, terwijl dit in Brownsweg, Langatabbetje 
en Nieuw Aurora boven de 70% was. Te Asidonopo was dit nog geen 60% en in Drietabbetje iets boven de 30%, 
maar in deze twee gemeenschappen waren er veel “missing values”, zodat getwijfeld moet worden aan de 
exactheid van het antwoord. Het beeld is dus dat 7 tot 8 van de 10 dorpsbewoners gemiddeld een redelijk beeld 
hebben van het organisatieleven in de eigen gemeenschap, hetgeen niet verwonderlijk is binnen een kleine 
gemeenschap. 
 
Opvallend is dat vrijwel alle respondenten bij een organisatie blijkbaar vooral denken aan een NGO of CBO. 
Daarbij laat men veelal de bedrijfsorganisaties, de Medische Zending, de kerk, de school, het dorpsbestuur en de 
Ressortraad buiten beschouwing. Vrouwenorganisaties zijn kennelijk in de meeste dorpen manifest aanwezig en 
werden dan ook in meer dan 60% van de gevallen genoemd.  Onder de overige organisaties die genoemd 
werden is vaak een lokale ontwikkelingsstichting te vinden van het desbetreffende dorp. Verder ook 
sportorganisaties, vooral voetbal, maar ook wel slagbal, en jongerenorganisaties.  Soms zijn er regionale 
belangenorganisaties, of ondernemersverenigingen, en een aantal stichtingen die niet altijd omschreven zijn. In 
de meeste dorpen worden slechts een paar organisaties genoemd, hetgeen aangeeft dat er een beperkt aantal 
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organisaties zijn. Zo werden in het dorp Apetina drie organisaties ongeveer even vaak genoemd t.w. de lokale 
stichting Kuluwaya, de Medische Zending en Amazone Conservation Team.  In geen van de andere dorpen werd 
de Medische Zending of ACT echt genoemd. 
 
 
Tabel  41: Aantal organisaties die men in of buiten het dorp kent  
 

  
Frekwentie Percentage 

Valide 
Percentage 

Valide geen enkel 125 21% 29% 

Tenminste één 
organisatie 
genoemd 

310 52% 71% 

Totaal 435 72% 100% 

Missing System 166 28%  

 Totaal 601 100%  

 
In tenminste 15% van de huishouden zit iemand in het bestuur van een organisatie, terwijl daarnaast in nog 
eens 16%  iemand lid is van een organisatie. Indien we de overlaps wegmaken dan is in 24% van de huishoudens 
in het binnenland een lid van dat huishouden betrokken bij een organisatie. Dat betekent dat dus in 1 op de 4 
huishoudens iemand direkt betrokken is bij een organisatie die werkzaam is in het dorp, hetgeen toch een hoge 
direkte betrokkenheid bij aangeeft.  
 
Bij de vraag naar bestuursfunctie/lidmaatschap kwamen ook andersoortige organisaties in beeld die eerder 
nauwelijks werden genoemd t.w. de kerk (20%), het dorpsbestuur (5%), en de politieke partij (4%). Daarnaast 
werd door 32% een CBO genoemd en door 3% een NGO. Bij 1% ging het om een andere werknemersorganisatie, 
terwijl bij de overige 35% de naam of het soort organisatie niet was aangegeven.  In de kleinere 
gemeenschappen is de participatie qua lidmaatschap en functies relatief groter dan in de grotere 
gemeenschappen, hetgeen te maken heeft met de omvang van de gemeenschap bijv. In Langatabbetje was 63% 
van de ondervraagden bestuurslid of gewoon lid van een organisatie en Nieuw Jacobkondre 48%, terwijl dit in 
Nieuw Aurora en Gujaba resp. 26% om 14% was. 
 
Dorpsbestuur 
 
De vragen over het dorpsbestuur betroffen een beoordeling van het bestuur (“Bent u tevreden over het 
functioneren van het dorpsbestuur?) met vervolgvragen over wat het bestuur wel goed doet en wat ze beter 
kunnen doen.  
Zo een 49% van de dorpelingen zijn tevreden over hun dorpsbestuur, terwijl 35% ontevreden is. Er zijn echter 
duidelijke verschillen per gemeenschap, waarbij m.n. de ontevredenheid groot is in Nieuw Jacobkondre en 
Langatabbetje. 
 
Bij de vervolgvraag naar wat het dorpsbestuur wel goed doet, bleek enige inconsistentie bij de respondenten, 
want een deel dat tevreden was met het dorpsbestuur vond nu dat men niets goed deed.  De reakties op wat 
men goed doet kunnen gegroepeerd worden naar: 
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Tabel   42: Mate van tevredenheid met het dorpsbestuur per gemeenschap 
 

  Bent u tevreden over het functioneren van het dorpsbestuur? 

   
 
  Gemeenschap 

Tevreden of 
zeer tevreden 

Neutraal of 
geen mening 

Ontevreden 
of zeer 
ontevreden Totaal 

  Kwamalasamutu geen data geen data geen data  

  Apetina 65% 29% 6% 100% (N=18) 

  Brownsweg 51% 14% 34% 100% (N=90) 

  Asidonhopo 74% 16% 10% 100% (N=58) 

  Drietabbetje te weinig data te weinig data  te weinig data    

  Nw Jacobkondre 26% 11% 63% 100% (N=27) 

  Langa tabbetje 28% 6% 67% 100% (N=18) 

  Gujaba 36% 23% 41% 100% (N=110) 

  Nw Aurora 66% 11% 23% 100% (N=74) 

                   
     Gemiddeld 

49% 16% 35% 100% 

 
 
Aandacht en punctualiteit: Men heeft aandacht voor de dorpelingen bij overlijden; er wordt hulp ingeroepen 
van de dorpelingen; men vergaderd en verstrekt informatie; men bemiddelt bij  conflicten,  etc. 
 
Er is algemene tevredenheid over het bestuur zoals:  inzet van het dorpsbestuur, nakomen  van traditionele en 
religieuze taken, besturen en leiding geven, prestaties, voorzieningen en activiteiten die zijn ondernomen welke 
het dorp ten goede zijn gekomen. 
 
Daarnaast was er een groep die geen mening of commentaar gaf op de vraag, of geen punt kon noemen. 
 
Dan was er een groep die ook bij deze vraag juist punten opnoemden die een blijk van ontevredenheid gaven:  
Men luistert niet naar de dorpelingen, doen hun werk niet helemaal naar behoren, is niet betrokken bij het 
dorp, dorpelingen geven geen gehoor aan het bestuur, behartiging van eigen belangen, afwezigheid, egoïsme, 
etc. 
 
In feite wordt door de laatste groep al vooruitgelopen op de vervolgvraag wat het dorpsbestuur beter zou 
kunnen doen. De antwoorden kunnen we groeperen naar: 
 

1: Communicatie& Samenwerking: meer en beter overleg en communicatie met – en betrekken van –  
     zowel het traditioneel gezag als de dorpelingen om tot een beter dorpsbestuur te komen. 
 
2: Conflicthantering/problemen aanpakken: algemene aanpak van problemen en het betrekken  
    van de dorpelingen bij het oplossen van problemen en het hanteren van conflicten. 
 
3: Zeggenschap en Rechten: officieel (door de overheid erkend) gezag om meer bevoegdheden te krijgen;  
     grondenrechten en landgebruik. 



 

Suriname International Partners: Resultaten huishoud enquête in negen binnenlandse gemeenschappen 2009  blz. 39 
Support for the Development of the Interior Project: Development Planning (IDB project ATN/JF-10343-SU) 

 

 
4: Nakomen taken, beslissingen, verantwoordelijkheden en besluiten.  
 
5: Betrekken van de Overheid/ Trainingen: rol van de overheid en het verzorgen van trainingen  
     voor het dorpsbestuur (door de overheid?). 
 
6: Wensen en eisen: suggesties van activiteiten die specifiek moeten worden ondernomen om  
     algemene dorpsontwikkeling op gang te brengen (wensenpakket). 
 
7: Effectiever werken: suggesties om beter te functioneren. 
 
8: Scheppen van werkgelegenheid. 

 
 
Democratie en Participatie dorpelingen 
 
De participatie van de dorpelingen in de krutu’s is beperkt, want zo een derde zegt de dorpsvergaderingen altijd 
of regelmatig bij te wonen, terwijl 4 van de tien dorpsbewoners de vergaderingen nooit bezoekt. Het plaatje is 
genuanceerder wanneer we het per gemeenschap bekijken. We zien dan dat de redelijk tot goede participatie 
graad varieert tussen de 26% (Gujaba) en 43% (Asidonopo). De non-participatie varieert veel meer nl. van 6% 
(Apetina) tot 40% (Gujaba). Bij Gujaba lijkt de grote omvang van het dorp wellicht een verklaring te geven, want 
het is immers veel lastiger om zo een grote groep dorpsbewoners in een krutu te accommoderen, hetgeen ten 
koste lijkt te gaan van de direkte democratie. 
 
 
Tabel   43: Mate van democratische participatie per gemeenschap 
  

Gemeenschap            Mate van participatie Percentage 
 

Apetina sterke participatie 19% 

redelijke participatie 12% 

zwakke participatie 63% 

geen participatie 6% 

Totaal 100% 

Brownsweg sterke participatie 17% 

redelijke participatie 24% 

zwakke participatie 40% 

geen participatie 19% 

Totaal 100% 

Asidonhopo sterke participatie 14% 

redelijke participatie 29% 

zwakke participatie 41% 

geen participatie 16% 

Totaal 100% 

Nw Jacobkondre sterke participatie 17% 

redelijke participatie 10% 
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zwakke participatie 50% 

geen participatie 23% 

Totaal 100% 

Langa tabbetje sterke participatie 5% 

redelijke participatie 25% 

zwakke participatie 55% 

geen participatie 15% 

Totaal 100% 

Gujaba sterke participatie 10% 

redelijke participatie 16% 

zwakke participatie 34% 

geen participatie 40% 

Totaal 100% 

Nw Aurora sterke participatie 23% 

redelijke participatie 11% 

zwakke participatie 58% 

geen participatie 8% 

Totaal 100% 

 
 
Tabel 44: Belangrijkste informatiebronnen voor de dorpsbewoners per gemeenschap 
 

 
 Waar krijgt u informatie over gezondheid, onderwijs, planten, en wat er in het land gebeurt, 
vandaan? 

   
  Gemeenschap 

Krant 

Nationale radio 
en 
Regionale radio 

Polikliniek  
en school 

Krutu of 
dorpsbestuur 

 
Familie of 
kennissen  

Andere 
informatie 
bronnen 

  Kwamalasamutu geen data geen data geen data geen data geen data geen data 

  Apetina 4% 7%   - 11% 7%  -  0% 4% 7% 48% 

  Brownsweg 18% 31%  - 3% 12%  - 6% 47% 47% 40% 

  Asidonhopo 1% 2% - 37% 4%  - 0% 27% 27% 4% 

  Drietabbetje 
te weinig data 

te weinig 
 data  

te weinig  
data   

te weinig  
data 

te weinig 
data   

te weinig 
data   

  Nw Jacobkondre 19% 25%  -  6% 31%  - 8% 39% 17% 17% 

  Langatabbetje 35% 30%  -  20% 15%  -  20% 20% 20% 20% 

  Gujaba 11% 24%  -  35% 31%  -  7% 39% 43% 6% 

  Nw Aurora 5% 26%  -  30% 38%  -  5% 23% 28% 4% 

                   
     Gemiddeld 13% 21%  -  20% 20%  -  7% 28% 

 
27% 
 

 
20% 
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Informatiebronnen 
 
De krutu blijkt toch de belangrijkste bron van informatie voor vele dorpsbewoners, want het werd gemiddeld 
door 28% van de respondenten genoemd. De familie is de op één na belangrijkste bron van informatie (27%), 
gevolgd door een lokaal radiostation (21%), nationaal radiostation (20%), de polikliniek (20%), de krant (13%), en 
de school (7%). Daarnaast zijn er diverse andere informatiebronnen zoals andere  dorpsbewoners, de televisie 
(m.n. Brownsweg), de zender, een organisatie.  De regionale verschillen zijn zichtbaar in tabel 44. 
 
 
Vooruitgang dorp 
 
Zo een 74% van de respondenten gaf antwoord op de vraag waar men de beste mogelijkheden ziet voor de 
vooruitgang van het dorp, terwijl 26% geen mening had of geen antwoord gaf.25 Veel mensen droegen geen 
echte oplossingen  aan, maar gaven antwoorden zoals “betere leerkrachten voor de school” of “er moet werk 
komen”. Niettemin hebben we de antwoorden gegroepeerd naar sectoren in de onderstaande tabel.  
De eerste kolom indiceert de vraag naar beter bestuur (gemiddeld 35%), want velen klaagden over het gebrek 
aan eenheid in hun dorp of riepen op tot meer samenwerking, dan wel een sterker dorpsbestuur. In Nieuw 
Aurora was er kennelijk een ernstig conflict gaande, want daar was de roep het grootst (89%), terwijl in 
Asidonopo de verdeeldheid rond de twee granmans doorklonk (50%). 
 
 
Tabel 45: Ontwikkelingsmogelijkheden volgens de dorpsbewoners 
 

  Waar ziet u de beste mogelijkheden voor dit dorp om vooruit te gaan? 

   
  Gemeenschap 

Eenheid,  
beter bestuur 

Onderwijs: scholing 
en training 

Nutsvoor-
zieningen 
(electriciteit en 
water) 

Landbouw, 
bosbouw, 
veeteelt 

 
Werkge-
legenheid 

Andere 
mogelijkhed
en 

  Kwamalasamutu geen data geen data geen data geen data geen data geen data 

  Apetina 14% 14% 14% 0% 29% 43% 

  Brownsweg 24% 29% 0% 21% 9% 45% 

  Asidonhopo 50% 8% 8% 0% 13% 33% 

  Drietabbetje 
te weinig data 

te weinig 
 data  

te weinig  
data   

te weinig  
data 

te weinig 
data   

te weinig 
data   

  Nw Jacobkondre 17% 50% 17% 25% 25% 54% 

  Langatabbetje 20% 30% 20% 20% 15% 65% 

  Gujaba 32% 49% 14% 3% 12% 41% 

  Nw Aurora 89% 2% 0% 0% 0% 18% 

                   
     Gemiddeld 35% 26% 10% 10% 

 
15% 
 

 
43% 

 
Onderwijs en scholing blijft belangrijk voor velen (gemiddeld 26%), waaronder ook de roep om meer scholen, 
vervolgonderwijs en vakscholing. Ook werd gevraagd naar betere scholen en betere leerkrachten.  

                                                           
25 Niet meegerekend de 27% missing aan wie de vraag dus niet was gesteld. 
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Klachten over gebrek aan electriciteit en waterleiding worden vaak gehoord in het binnenland, maar het 
verbeteren van de nutsvoorzieningen wordt gemiddeld door 10% van de dorpsbewoners als manier om vooruit 
te gaan genoemd.  
Er is behoefte aan meer werkgelegenheid (gemiddeld 15% gaf dat aan), maar kon vaak niet aangeven in welke 
sectoren werk zou kunnen worden gecreëerd. Toch gaf zo een 10% aan dat de landbouw (en in mindere mate 
bosbouw en veeteelt) gestimuleerd moet worden. Een klein deel noemde ook de mijnbouw en toerisme en de 
verwerking van voedsel (m.n. rijstpelmolens en cassavemolens). 
Van de andere mogelijkheden die aangegeven werden om het dorp vooruit te brengen bestonden veel 
antwoorden uit algemene  opmerkingen om meer ontwikkeling te brengen, of de overheid moet meer doen. 
Daarnaast werd het bevorderen van sport en recreatie, en een betere gezondheidszorg genoemd. Sommigen 
noemden betere communicatiemogelijkheden (televisie- en radiomasten, telefoon), betere kinderopvang, en 
bestrijding van de criminaliteit.  Een enkeling noemde de versterking van het verenigingsleven als oplossing. 
 
Er werd ook een vraag gesteld wat men de goede dingen van het dorp vindt en wat men de minder goede 
dingen vindt. 
 
 
Verantwoordelijk voor vooruitgang dorp  
 
Zeven van de tien personen gaf antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor de vooruitgang van het dorp. 
Het dorpsbestuur werd het meest genoemd (44%), en de dorpelingen zelf (32%), gevolgd door de overheid 
(25%). Deze drie keuzen werd de mensen voorgehouden, ofschoon ze ook iets anders mochten zeggen en 
meerdere antwoorden mochten geven.  
 
 
TOT BESLUIT 
 
Het huishoudonderzoek heeft veel informatie opgeleverd die ons in staat stelt om verschillende dorpen met 
elkaar te vergelijken. Die vergelijking is nuttig gebleken en de informatie kan gebruikt worden voor 
beleidsontwikkeling ten behoeve van de diverse gemeenschappen.  
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BIJLAGE 1: VRAGENLIJST HUISHOUDONDERZOEK BINNENLAND 
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HUISHOUDONDERZOEK BINNENLAND 2009  
 

Enquêteur:   Datum enquête:    Supervisor:  

Ingevoerd door:   Datum invoer:    Enquêtenummer: 
 

Goedendag. Ik ben [naam]en ben deel van een groep die namens het Ministerie van Regionale Ontwikkeling bezig is met een 

inventarisatie in dit dorp. Wij willen weten hoe de mensen in dit dorp over een aantal zaken denken en wat er gedaan kan 

worden. Ook willen we weten wie er in dit dorp wonen en hoe ze leven. Ik hoop dat u bereid bent om uw medewerking te 

verlenen. 

 

1. LOKATIE en IDENTITEIT  
(selecteer de respondent: liefst hoofd van het huishouden, daarna partner, daarna een andere volwassene in het huishouden, 

indien een kind dan boven de 13 jaar) 

1.1. Geef aan wie de respondent is ?  

□ 1. hoofd van het huishouden     

□ 2. Proxy respondent  □ 3. Relatie tot hoofd van het huishouden ....................................  
  

1.2. Geslacht (invullen door enquêteur) 

□ 1. man  □ 2. vrouw 

    

1.3. Leeftijd 
  ……… jaar 

1.4  District: 

 

1.5  Ressort: 1.6  Stam: 

1.7 Dorp: 

 

1.8 Wijk (pisi): 1.9 Clan / lo: 

 

 

2. SOCIALE CLASSIFICATIE EN SAMENSTELLING HUISHOUDEN 
2.1  a. Wat is uw geloofsovertuiging?   
     □  1. Christen     a. RK     b. EBG   c. Volle Evangelie    d. Baptist      e. Anders nl.............................. 
     □  2. Traditioneel (stamgodsdienst)   

     □  3. Moslim  □ 4. andere nl. ………………………… □  8. Geen   □ 9. onbekend  
 

        b. Heeft iedereen in dit huishouden hetzelfde geloof?  
□ 1. ja 

 □ 2. nee  toelichting 

 

2.2  Kunt u aangeven hoe dit huishouden samenwoont?  
  (Residentie patroon van de huishouding) 

□  1. nucleaire form  □ 2. traditioneel nl.......................................... 

□  3. alleen staand □ 4. anders nl.……………………… 

 

2.3  a. Kunt u aangeven of er ouderen deel van dit huishouden uitmaken? (Classificatie kwetsbaarheid)  

□  1. nee 

□  2. Ja  aantal boven de 70 jaar  ....  (vul aantal in) 

         b. Kunt u aangeven of er personen met een handicap in dit huis wonen?  

□  1. nee 
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□  2. Ja  aantal  ....  (vul aantal in)   aard handicap ............................................................................... 

 

2.4  Is het hoofd van de huishouding verantwoordelijk voor andere huishoudingen?  

(□  1. ja, één □   2. ja, twee □  3. ja, drie □  4. ja, anders nl. ……………………. 
 

2.5  Hoe is het contact met de mannelijke verzorger van de huishouding? 

 □  1. het heel jaar door □  2. tenminste eens per jaar □  3. per half jaar      □  4. meer dan een jaar afwezig  

 

 

2.6  Hoe zit het met de financiële bijdrage van de mannelijke verzorger van de huishouding? 

 □  1. het heel jaar door □  2. eens per maand □  3. per half jaar  □  4. meer dan een jaar geen 

bijdrage 

 

2.7  Wie heeft de laatste keer het kostgrondje(s) opengekapt?  
 □  1. mannelijke verzorger van de huishouding □  2. vrouwelijke verzorger van de huishouding 

 □  3. oudere jongens □  4. oudere meisjes □  5. hulp van familie □  6. iemand betaalt 

 □ 7. anders nl.................................... 

 

2.8 Ik zou graag van elke persoon in dit huis (deze huizen) wat meer informatie willen ? 

 (vul per persoon in, zie codes in en onder tabel) 

 
Persoon 

(omcirkel 

de res-

pondent) 

 

Wat is de 

relatie tot 

hoofd huis-

houden * 

Geslacht 

 

1=man 

2=vrouw 

Leeftijd 
 

00=onbe-

kend 

99=60+ 

Opleiding en klas 

Vul laatste klas in 

waarin men zat of 

nu zit ** 

Spreekt 
Nederlands 
1=goed 

2=matig 

3=slecht 

Burgerlijke 

staat *** 
00=onbekend, 

weet niet, geen 

antwoord 

Econom.  

Status  
Traditioneel 

# 

Econom. 

Status 

Modern 
## 

1 hoofd    1      2 ..... jaar Opl ....... klas........ 

 
    

2     1      2 ..... jaar Opl ....... klas........ 

 
    

3     1      2 ..... jaar Opl ....... klas........ 

 
    

4     1      2 ..... jaar Opl ....... klas........ 

 
    

5     1      2 ..... jaar Opl ....... klas........ 

 
    

6     1      2 ..... jaar Opl ....... klas........ 

 
    

7     1      2 ..... jaar Opl ....... klas........ 

 
    

8     1      2 ..... jaar Opl ....... klas........ 

 
    

9     1      2 ..... jaar Opl ....... klas........ 

 
    

10     1      2 ..... jaar Opl ....... klas........ 

 
    

11     1      2 ..... jaar Opl ....... klas........ 

 
    

12     1      2 ..... jaar Opl ....... klas........ 

 
    

13     1      2 ..... jaar Opl ....... klas........ 

 
    

14     1      2 ..... jaar Opl ....... klas........ 
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15     1      2 ..... jaar Opl ....... klas........ 

 
    

16     1      2 ..... jaar Opl ....... klas........ 

 
    

* Relatie tot HH: 1= hoofd  2= partner  3=zoon/dochter   4=(schoon)zoon/dochter  5=kleinkind  6= ouder   7=schoonouder  8=broer/zus   

   9= (schoon)broer/zus     10=oom/tante    11=neef/nicht   12=aangetrouwde familie    13=pleeg/stiefkind    14=ander familielid  

  15=geen familierelatie   00=onbekend/weet niet/geen antwoord 

 

** Opleiding:   1=geen  2=GLO   3=LBO (vakschool)   4= VOJ (MULO, LBGO, LTS)    5=MBO  (IMEO, NATIN, AMTO)    

     6=VOS (VWO, HAVO, Kweek)    7=HBO/Universitair      8=Anders nl……………………… 

 

*** Burgerlijke Staat: 1= ongehuwd, 2= gehuwd, 3=samenwonend, 4= gescheiden, 5= Weduw(e)(naar), 6= anders,nl……… 

 

 # Economische status traditioneel: 1=producten kostgrond, 2=visvangst, 3=jacht, 4=bosvruchten, 5=craftproducten, 6=kleding, 

    7=anders nl.........................,  10=huisvrouw zonder kostgrond,  11=levert geen enkele bijdrage voor de consumptie 

 

## Economische status modern: 1=verkoop van voedsel,  2=verkoop van vis, 3verkoop van wild,  4=verkoop van pluimvee,   

     5=winkelier, 6=handelaar in goederen,  7=dierenhandel, 8=bootsman,  9=bus/truckchauffeur, 10=bosbouw, 11=mijnbouw,   

     12=toerisme, 13=ambtenaar, 14=hosselaar, 15=losse arbeider, 16=verdient inkomen anders nl.................................... 

     20=schoolgaand/student, 21=huisvrouw zonder inkomen, 22=pensioen/AOV, 23=levert geen enkele bijdrage aan inkomen (werkloos) 

  

 

 

 

3. MIDDELEN VAN BESTAANje kan hierbij gebruik maken van de informatie bij vraag 2.10) 

 

3.1  a. Wat verzamelt u in, of haalt u uit het bos?         
Het volgende .....………………………......................................................................................... 

 ……………………………….……………………………………………………………………. 

 ……………………………….……………………………………………………………………. 

       b. Hoe belangrijk is het bos voor u? 
 □  1. erg belangrijk   □  3. enigszins belangrijk   

□  2. belangrijk   □  4. niet erg belangrijk    
 

3.2  Hoeveel kostgrondjes hebben de leden van de huishouding?  

            □  0. Geen enkel □  1. één  □  2. twee □  3. drie □  4. meer dan drie  

 

3.3  Hoever liggen de kostgrondjes van het dorp?  
□  geen (niet van toepassing) 

□  eerste  reistijd per voet   ….. : …… reistijd per boot/brom/auto  ……  : …...  (uur: min.) 

□  tweede reistijd per voet   ….. : …… reistijd per boot/brom/auto  ……  : …...  (uur: min.)   

□  derde  reistijd per voet   ….. : ..….  reistijd per boot/brom/auto  ……  : …...  (uur: min.) 

     

3.4  Voor wie worden de producten verbouwd?        
        □  1. eigen consumptie  □  2. verkoop in het dorp □  3. verkoop buiten het dorp           

□  4. combinatie:      (1)  (1+2)  (1+3)  (1+2+3)    (2+3)  

 

3.5  Wordt er door de leden van de huishouding gevist?  
     □  1. nee             

□  2. ja  (specificeer wat voor visserij)  …………………………………………………………………. 

□  3. eigen consumptie  □  4. verkoop in het dorp □  5. verkoop buiten het dorp           

□  6. combinatie:      (3)  (3+4)  (3+5)  (3+4+5)    (4+5)  

 

3.6  Wordt er door de leden van de huishouding handel gedreven?           
 □  1. nee             
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□  2. ja  (specificeer waarin en hoe. Winkel?) …………..…  door wie……………….. 

               □  3. in het dorp  □  4. in de regio  □  5. buiten de regio           

□  6. combinatie:      :      (3)  (3+4)  (3+5)  (3+4+5)    (4+5)  

 

3.7  Wordt er door de leden van de huishouding diensten (transport, toerisme, andere) verleend?   
□  1. nee            □  2. ja  (specificeer) ………… …………………….………………………………….. 
 □  3. voor het dorp  □  4. in de regio  □  5. buiten de regio           

□  6. combinatie:    :      (3)  (3+4)  (3+5)  (3+4+5)    (4+5)  

 

3.8  Werken leden van de huishouding in loondienst in het dorp? (water, licht, school, kliniek, etc.)  

□  1. nee             

□  2. ja  (specificeer sector ) … …………………….………………………………….. 
 

3.9  Wordt er door de leden van de huishouding handel in dieren gedreven?         

           □  1. nee            □  2. ja  (specificeer welke dieren) ………… ……………………………………………….. 
 □  3. voor het dorp  □  4. in de regio  □  5. buiten de regio           

□  6. combinatie:    :      (3)  (3+4)  (3+5)  (3+4+5)    (4+5)  

 

3.10  Wordt er door de leden van de huishouding voedsel verwerkt (kwak, cassave brood, etc.)? 

         □  1. nee            □  2. ja  (specificeer)  ………………………………………………………….. 
□  3. eigen consumptie  □  4. verkoop in het dorp □  5. verkoop buiten het dorp           

□  6. combinatie:      (3)  (3+4)  (3+5)  (3+4+5)    (4+5)  

 

3.11  Worden er door de vrouwen van de huishouding andere producten gemaakt (textiel, crafts, etc.)?    

         □  1. nee            □  2. ja  (specificeer)  ………………………………………………………….. 
□  3. eigen consumptie  □  4. verkoop in het dorp □  5. verkoop buiten het dorp           

□  6. combinatie:      (3)  (3+4)  (3+5)  (3+4+5)    (4+5)  

  

 

 

3.12  Wordt er door de leden van de huishouding gejaagd?  

             □  1. nee            □  2. ja  (specificeer)  ………………………………………………………….. 
□  3. eigen consumptie  □  4. verkoop in het dorp □  5. verkoop buiten het dorp           

□  6. combinatie:      (3)  (3+4)  (3+5)  (3+4+5)    (4+5)  

 

3.13  Wordt er door de leden van de huishouding boten, huizen of andere houtproducten gemaakt?  

         □  1. nee            □  2. ja  (specificeer)  ………………………………………………………….. 
□  3. eigen consumptie  □  4. verkoop in het dorp □  5. verkoop buiten het dorp           

□  6. combinatie:      (3)  (3+4)  (3+5)  (3+4+5)    (4+5)  

 

3.14  Wordt er door de leden van de huishouding gewerkt in andere sectoren buiten het dorp? 

      (goud, bouwmaterialen, bosbouw, etc.)          
□  1. nee             

□  2. ja  (specificeer product en bedrijf)  ………………………………………………………….. 
 □  3. in de regio  □  4. in het binnenland  □  5. kustvlakte  □  6. Paramaribo  

□  7. Buitenland   Welk land? ……………………………………………………..……… 

 

3.15  Worden er door de mannen van de huishouding andere producten vervaardigd? ( crafts, etc.)   
         □  1. nee            □  2. ja  (specificeer)  ………………………………………………………….. 
□  3. eigen consumptie  □  4. verkoop in het dorp □  5. verkoop buiten het dorp           

□  6. combinatie:      (3)  (3+4)  (3+5)  (3+4+5)    (4+5)  
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3.16  Gemiddeld inkomen per maand van de huishouding ? (maak een schatting per maand)  

       

 code SRD GOUD (in grammen) 

0 □  geen  geen  

1 □  1 499 1 6 

2 □  500 999 7 13 

3 □ 1000 1499 14 20 

4 □ 1500 1999 21 27 

5 □ 2000 2499 28 33 

6 □ 2500 en hoger 34 en hoger 

 

3.17  Ontvangen leden van de huishouding uitkeringen van de overheid ? (AOV, kinderbijslag, pensioen, 

bijstand, enz.)                                (maak een schatting per maand)  

 code SRD 

0 □  geen  

1 □  1 499 

2 □  500 999 

3 □ 1000 1499 

4 □ 1500 1999 

5 □ 2000 2499 

6 □ 2500 en hoger 

 

3.18  a. Ontvangen leden van de huishouding geld uit het buitenland?  

           

 code SRD EURO US Dollar 

0 □  Ontvangt geen geld geen geen 

1 □  1 499 1 124 1 179 

2 □  500 999 125 249 180 356 

3 □ 1000 1499 250 374 357 535 

4 □ 1500 1999 375 499 536 714 

5 □ 2000 2499 500 624 715 892 

6 □ 2500 en hoger 625 en hoger 893 en hoger 

 

        b. Van wie ontvangt men zoal geld? 
 Specificeer de relatie tot de respondent (geen namen)..................................................................... 

 

 

3.19 Ontvangt men weleens geld of goederen van anderen buiten het huishouden? 
□ 1. nee 
□ 2. Ja   van wie (specificeer relatie)……………………………….................... 

  wat ontvangt u zoal en hoe vaak? ........................................................... 

 

3.20 Welke van de volgende uitspraken benadert de situatie van dit huishouden het best ? 
□ 1. in dit huis komen we wel uit met de middelen die we hebben (redelijk bestaan) 

□ 2. met moeite komen we aan voeding, maar we eten wel elke dag (marginaal bestaan) 

□ 3. sommige dagen eten we niet (armoede) 

 

3.21 Wat zijn de drie belangrijkste uitgavenposten in dit huishouden ? 
1. ............................................................................................ 
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2. .............................................................................................  

3. ..............................................................................................  

  

 

4. SOCIALE ONTWIKKELING 
 

4.1  Wonen 

 

4.1.1  Woont de huishouding permanent in het dorp of afwisselend ? 

            □  1. permanent (bijna het gehele jaar door)   

□  2. afwisselend (met andere locatie)  welke locatie ………………………………  

□  3. basis in ander locatie  welke locatie .................................................... 

 

4.1.2  Hoe lang woont de huishouding in het dorp?  
           □  1. altijd  (ongeacht duur) □  2. 0-2 jaar □  3. 3-5 jaar □  4. 6-10 jaar □  5. langer dan 10 jaar 

 

4.1.3  (indien niet altijd hier gewoond) Waar heeft de huishouding hiervoor gewoond ? 

           Vroegere woonplaats ………………………………………………………………………. 

 

4.2  Migratiepatronen  
 
     4.2.1  Zijn er leden van de huishouding, die de afgelopen 5 jaar in deze huishouding woonde, maar    

          nu ergens anders wonen?  
□  1. nee 

 □  2. Ja  relatie van deze personen tot hoofd huishouding en huidige verblijfplaats 
  a. ………………………………  ………………………………………………. 

  b. ……………………………..  ………………………………………………. 

  c. ………………………..........  ………………………………………………. 

  d ……………………………..  ………………………………………………. 

 

4.2.2  Hoe vaak gaat iemand uit dit huishouden naar de stad (Paramaribo, Nickerie, Moengo, Albina) ? 
             □  1. wekelijks  □  2. elke maand  □  3. eens per kwartaal   

 □  4. eens per half jaar □  5. eens per jaar  □  6. Anders nl………………  

 

4.2.3  Waarvoor gaat U naar de stad (meerdere antwoorden mogelijk) 

□  1. voedsel inkopen □ 2. gebruiksvoorwerpen kopen  □  3. voorraden voor verkoop 

 □  4. landbouw producten verkopen   □  5. vis of vlees verkopen   

 □  6. medische redenen   □  7. administratieve zaken (CBB, AOV, ID)    

 □  8. anders nl. ………………………………………………………………………………………. 

 

4.2.4  a.Is er iemand uit de huishouding naar het buitenland gegaan?  

□  1. nee  □  2. ja  b. Wie? Relatie tot hoofd van de huishouding  ………………………. 

           c. wanneer ? ……………(jaar en maand invullen) 

      d. waarvoor ? ……………………….  (reden van vertrek) 

             e. naar welk land?   □  1. Frans Guyana □  2. Guyana  

      □  3. Brazilië  □  4. Nederland   

      □  5. anders nl. ………………………. 

4.3  Onderwijs en talen         

4.3.1  Is er iemand in de huishouding boven de 15 jaar die niet kan lezen of schrijven? 

 (N.B. Indien men in de eigen taal kan lezen en schrijven is men geen analfabeet) 
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          □  1. nee   □  2. ja  aantal .......  

 

4.3.2  a. Gaat inheemse kennis verloren vanwege het westerse onderwijs?  

□  nee  □  ja  toelichting waarom….....................…………………………………….. 

 b. Wat kan er aan gedaan worden?     
         suggestie ……………………………………………… 

     ..........................................…………………………….  

 

4.3.3  Welke talen worden in dit huishouden zoal gesproken?  

 Meest gesproken taal: …………………  Andere talen die men spreekt:  ……………………………… 

 

 

4.4  Medische zorg           

4.4.1  Hoe heeft u de laatste ziekte die u of iemand in de huishouding heeft gehad behandeld?  

 □  1. naar de polikliniek (MZ) □  2. traditioneel behandeld (of ACT) □  3. zelf behandeld 

 □  4. anders nl……………………………………………………………………….................. 

 

4.4.2  Om welke ziekte ging het?          

 antwoord………………………………………………………………………………………… 

4.4.3  Bent u tevreden met de dienstverlening in de polikliniek van MZ?   

               □  1. zeer goed  □  2. goed  □  3. redelijk  □  4. matig 

 leg uit……………………………………………………………………………………………. 

 

4.4.4  Is er een traditionele genezer(s) in het dorp? 

               □  1. nee  □  2. ja  leg uit ………………………………………………………… 

4.4.5   Voor welke ziekten gaat u zoal naar de genezer? En voor welke naar de poli?  

 □  1. gaat alleen naar de poli 

□  2. genezer  ziektes……………………………………………………………………………….  

□  3. Poli  ziektes..…………………………………………………………………………..……. 

 

4.4.6  Gebruikt u zelf geneeskrachtige planten? Waar haalt u ze? Wie bereid de kruiden? 

 □  1. nee  □  2. ja  leg uit …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4.5  Hygiëne          

4.5.1  Behandelt u het water eerst (koken, filter) voordat u het kunt drinken ? 

□ 1. ja, altijd □ 2. soms wel en soms niet □ 3. nee  

 

4.5.2  Waar en hoe wordt het vuil verwerkt ?   

           □  1. vuilstortplaats huishouding     □  2. verbranden         □  3. begraven  

□  4. rivier □  5. bos       □  6. anders nl...................... 

toelichting  ………………………………..………………………………………………………… 

  

4.5.3   Hoe en waar gaat men naar het toilet?  

             □  1. in het huis  □  2. privaat  □  3. in het bos  □  4. anders nl…………… 
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4.5.4  a. Is deze huishouding aangesloten op de waterleiding?  
              □ 1. nee       □ 2. ja   

b. Indien wel,  is er een afvoer voor het gebruikte water? 
     Beschrijf lozing afvalwater………………………………………….. 

 

4.5.5  Is er veel plastiek afval dat niet makkelijk vergaat? Is het een probleem?  
 □  1. nee, geen probleem    □  2. ja, wel een probleem  

           leg uit ………………………………………………… 

 
 

5.0  INFRASTRUCTUUR, FACILITEITEN EN UITRUSTING 
 

5.1 Uit hoeveel woonstructuren bestaat het huishouden ? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 □ 1. één traditioneel huis          □ 2. twee trad. huizen          □ 3. drie trad. huizen           □ 4. meer dan drie huizen      

□ 5. keuken                               □ 6. schuur                          □ 7. opslagplaats          □ 8. modern huis met kamers 

 

5.2  Conditie en kwaliteit van de woning(en).                          
             □ 1. zeer goed          □ 2. goed          □ 3. redelijk          □ 4. slecht          □ 5. zeer slecht          □ 6. weet niet   

5.3  Is er gereedschap en apparatuur in de huishouding ter ondersteuning van economische activiteiten?  

         (meerdere antwoorden mogelijk.  N.B. geef aantallen) 

□  1. handgereedschap   □  2. kettingzaag  □  3. ploeg  □  4. cassavemolen     

□  5. rijstmolen     □  6. visnetten  □  7. geweer  □  8. naaimachine     

□  9. vriezer, ijskast   □ 10. generator  □  11.waterpomp  □  12. oven     

□  13. houtverwerking   □ 14.lasmachine  □  15. goudmachine □  16. zwaar materieel 

□  17. Lucas Mill (zaagmolen) □ 18. anders nl.................................................................................... 

 

5.4  Zijn er transportmiddelen ter ondersteuning van economische activiteiten van de huishouding?  

            (meerdere antwoorden mogelijk.  N.B. geef aantallen) 
□  1. korjaal   □  2. motorkorjaal (m.?)  □  3. buitenboordmotoren (pk?)     

□  4. fiets   □  5. brom/motorfiets  □  6. auto   

□  7. bus(je)   □  8. vrachtwagen  □  9. anders nl.................................................. 

 

5.5  Is er infrastructuur ter ondersteuning van economische activiteiten van de huishouding? 
□  1. schuur   □  2. werkruime  □  3. opslagplaats  □  4. anders nl. …………………….. 

   

5.6  Hoe komt u hoofdzakelijk aan drinkwater?  
 (meerdere antwoorden mogelijk)  

 
□ 1. via leiding: binnenshuis □ 2. via leiding: buitenshuis □ 3. via tappunten in het dorp  

□ 4. regen in watertanks, regenbakken, regentonnen □ 5. kreek of rivier    □ 6. anders nl.........…………………….. 

 

5.7  Heeft u elektriciteit in huis, zo ja hoe komt u aan stroom?     

(meerdere antwoorden mogelijk)           

 

  □ 1. ja, rechtstreekse aansluiting op EBS  □ 4. ja, via eigen waterkracht 

□ 2. ja, generator in het dorp    □ 5. ja, eigen zonnepanelen 

□ 3. ja, eigen generator     □ 6. nee 

 

5.8  Welke luxe goederen gebruikt u in de huishouding of voor uw werk ?  

(in werkende staat, meerdere antwoorden mogelijk)  
              □  1. stereo  □  2. televisie □  3. DVD speler  □  4. iPOD 
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□  5. computer  □  6. printer  □  7. anders nl. ………………………… 

 

5.9  Wat voor soort brandstof wordt hoofdzakelijk gebruikt om te koken?  (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ 1. gas   □ 2. hout/houtskool □ 3. petroleum  □ 4. anders nl……………. 

 

5.10  Zijn er telecommunicatiemiddelen waarvan u gebruik kunt maken? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ 1. prive cellulair □ 2. radio zender thuis □ 3. radio zender in dorp □ 4. anders nl  …………… 
 

 

Indien er geen tijd meer is of de respondent al ongeduldig is hier stoppen en bedanken voor de medewerking  

(geef een pen als waardering voor de medewerking) 

(ga naar de controlevragen) 

 

Indien men geinteresseerd is dan ook de volgende bladzijde vragen over het bestuur 
 

 

CONTROLEVRAGEN (in te vullen door de enqueteur) 

100. Is dit interview meteen gelukt, of waren er weigeringen voor het kon worden afgenomen? 

□ dit is meteen gelukt 

□ 1 weigering 

□ 2 weigeringen 

□ anders nl.........................................................................................................  

 

101. Met wie is het gesprek gevoerd?  

□ hoofd van het gezin  

□ partner van het hoofd van het gezin 

□ een andere huisgenoot nl.....................................................  

 
102. Wie was bij dit gesprek verder aanwezig?  

□ niemand 

□ de partner 

□ een of meer kinderen 

□ buren of vrienden 

 

103. Hoe schat je de betrouwbaarheid van dit interview in ?  

□ zeer betrouwbaar 

□ redelijk betrouwbaar  mogelijk probleem met vragen .................................... (vul nummers in) 

□ minder betrouwbaar  mogel;ijk probleem met vragen ................................... (vul nummers in) 

□ niet betrouwbaar 

 

Double check of alle vragen zijn beantwoord !!!!!!!!!!!! 
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6. BESTUUR EN ORGANISATIE 

6.1. Welke organisaties kent u in het dorp of daarbuiten? 

             □ 1. geen enkel 

□ 2. de volgende……………………………………………………………………………….. 

 

6.2a. Bent u of één van de leden van dit huishouden bestuurslid van een organisatie 
                (bijv. dorpsbestuur, ressort raad, vrouwenorganisatie, jongerenorganisatie, gemeente, e.d.) 

□ 1. nee 

□ 2. ja, nl………………………………………………………………………………………………….. 

 

   b. Bent u of één van de leden van dit huishouden gewoon lid van een organisatie 
                (bijv. vrouwenorganisatie, jongerenorganisatie, gemeente, e.d.) 

□ 1. nee 

□ 2. ja, nl………………………………………………………………………………………………….. 

 

6.3. Bent u tevreden over het functioneren van het dorpsbestuur (=traditioneel gezag) in het dorp? 
              □ 1. heel tevreden □ 2. Tevreden  □ 3. neutraal  

□ 4. ontevreden  □ 5. heel ontevreden □ 6. weet niet / geen antwoord 

Toelichting.................................................................................................................. .................................. 

 

6.4. Wat doet het dorpsbestuur volgens u wel goed  
□ 1. niets goed 

□ 2. wel goed nl………………………………………………………………….. 

 

6.5. Wat zou het dorpsbestuur volgens u beter kunnen doen? 
□ 1. weet niet/ geen antwoord 

□ 2. het volgende……………………………………………………………………….. 

 

6.6. Welke van de volgende uitspraken past het best bij uw situatie ? (lees de volgende statements voor) 

          □ 1. ik woon bijna altijd de vergaderingen (krutu’s) bij en praat mee 

□ 2. ik ga regelmatig naar de vergaderingen 

□ 3. ik ga af en toe naar de vergaderingen 

□ 4. ik participeer niet, vanwege de volgende reden ........................................................ 

 

6.7. Waar krijgt u de informatie over gezondheid, onderwijs, planten, wat er in het land gebeurt,   

      vandaan ? (meerdere antwoorden mogelijk) 
             □ 1. krant  □ 2. nationaal radiostation  □ 3. lokaal radiostation □ 4. televisie  
□ 5. polikliniek   □ 6. school/onderwijzers □ 7. familie □ 8. dorpsbestuur / krutu 

□ 9. anders nl........................................... 

 

6.8. Waar ziet u de beste mogelijkheden voor dit dorp om vooruit te gaan ? 

 Antw. ............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

6.9 Wat zijn de goede en minder goede zaken die u ziet in dit dorp ? 

        Antw. ............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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6.10 Wie is volgens u verantwoordelijk voor de vooruitgang van het dorp ? (antwoordmogelijkheden 

voorlezen) 
         □ 1. de overheid moet het doen 

□ 2. het dorpsbestuur moet het doen 

□ 3. wij moeten het zelf doen 

□ 4. anders nl.............................................................................. 

 

Dank u voor uw medewerking ! 
(geef een pen al waardering voor de medewerking) 

(ga naar de controlevragen op de vorige bladzijde) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


