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1. INLEIDING 

 
De bevolking van Alalapadu is grotendeels zelfvoorzienend, heeft voldoende voedsel en beschikt 
over kennis en werktuigen om eigen woningen, boten en gebruiksvoorwerpen te maken. De 
bevolking heeft reeds bewezen dat zij temidden van haar natuurlijke omgeving kan overleven. Wat 
Alalapadu nu is heeft de bevolking uit eigen kracht opgezet en er is niet gewacht op de overheid of 
andere organisaties. De kwaliteit van het leven dient echter verbeterd te worden. Dat wil men op 
een planmatige manier ontwikkelen middels dit dorpsplan. 
 
Dit dorpsplan is gemaakt om aan te geven wat Alalapadu te bieden heeft, wat er reeds gedaan is en 
wordt, wat men graag zou willen dat er gedaan moet worden, en hoe men denkt dat te realiseren. 
Het dorpsplan zal een leidraad zijn voor het dorpsbestuur, voor alle organisaties en voor de 
inwoners van het dorp. Het dorpsplan is gemaakt voor een periode van drie jaar, maar kan jaarlijks 
bijgesteld worden. 
 
Het dorpsplan zal ook aangeboden worden aan de overheid en aan geïnteresseerde organisaties, 
zodat die kunnen inspelen op dit plan. Het dorpsplan zal verder gebruikt worden als bijdrage aan het 
Ressortplan van Coeroeni dat volgens het decentralisatieprogramma van de overheid elk jaar 
gemaakt dient te worden. Dit Ressortplan wordt dan weer gebruikt als input voor het Districtsplan 
van Sipaliwini. Op deze wijze zullen de belangrijkste prioriteiten van Alalapadu verwerkt kunnen 
worden in het Districtsplan. 
 
Aan dit plan hebben alle organisaties in en de bevolking van Alalapadu meegewerkt. Het dorpsplan is 
besproken met de dorpsgemeenschap en draagt haar goedkeuring.1  
 
 

2. VISIE EN MISSIE 
 
Onze visie is dat Alalapadu een dorp 
is met goede basisvoorzieningen en 
een bevolking die gezond leeft en 
voor haar omgeving zorgt. 
 
Onze missie is om de komende drie 
jaren te werken aan een goede 
infrastructuur en adequate 
basisvoorzieningen met een 
bevolking die van haar inkomen en 
productie rond kan komen. 
 
                                                 
      Bewoners van Alalapadu op het vliegveld met bergen op de achtergrond 

3. BEVOLKING 
 
Alalapadu is een Tarëno (Trio) dorp in het zuiden van Suriname. Dit dorp was het grootste Trio dorp 
in de zestiger en zeventiger jaren. Door de groei van de bevolking werd in 1971 besloten om te 

                                                           
1 Het plan is totstandgekomen m.m.v. het Institute for Graduate Studies & Research van de universiteit van 
Suriname. Krutu’s zijn gehouden in de periode december 2010 t/m april 2011. Op 4 april 2011 is het plan 
gepresenteerd en goedgekeurd door de bevolking van Alalapadu. 
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verhuizen naar Kwamalasamutu en in 1979 verhuisde de laatste familie uit het dorp. In 1999 werd 
het dorp Alalapadu op verzoek van granman Ashongo herbouwd door kapitein Sede. Alalapadu had 
eind 2010 een bevolking van zo een 15 huishoudens en ca. 75 personen. Het dorp telt een vaste kern 
van inwoners, maar daarnaast ook een groep die regelmatig voor een bepaalde periode naar andere 
Trio dorpen gaat in Suriname en Brazilië. Ook zijn er regelmatig bezoeken van Braziliaanse Trio’s.  

             
Een gemiddeld huishouden in Alalapadu 
bestond in januari 2011 uit 5 personen.2 Met 
een gemiddeld aantal van 3 kinderen per gezin 
en een laag sterftecijfer groeit de bevolking 
langzaam. De verhouding tussen mannen 
(49%) en vrouwen (51%) was vrijwel gelijk. Van 
de bevolking was 43% jonger dan 13 jaar en 
10% ouder dan 60 jaar.  
 
Planning:  

a. Er is geen grote uitbreiding van het 
dorp voorzien, maar een geleidelijke 
uitbreiding. 

 

b. Uitbreiding van het dorp gebeurt middels aanwijzing van het dorpsbestuur, waarbij gebruik 
gemaakt zal worden van de kaart van het dorp om dit zo planmatig mogelijk te doen. 
 

 

4. LIGGING EN INFRASTRUKTUUR 
 
Alalapadu ligt in een heuvelachtig 
landschap in het zuidoosten van 
Suriname, 390 km van Paramaribo. 
Het dorp ligt ca. 230 m. boven de 
zeespiegel. Langs het dorp stroomt de 
Wioemikreek, die uitkomt op de 
Curuni rivier. Vanwege de 
geografische ligging van het dorp kan 
de waterstand in de kreek vrij snel 
veranderen bij regen, maar 
overstromingen komen nauwelijks 
voor, omdat het water ook vrij snel 
weer wegtrekt.  
   
 
Het dorp heeft een goed onderhouden vliegveld met een post van de dienst luchtvaartterreinen, 
maar er is heel weinig vliegverkeer. Het dichtst bijgelegen dorp is Kwamalasamutu op 55 km. 
afstand. Per vliegtuig duurt de reis een kwartier, maar per boot een dag als het water hoog is en 
langer bij een lage waterstand. De afstand naar het dorp Sipaliwini is ca. 60 km. maar er moet via 
een lange omweg naar toe gevaren worden. Het derde dichtstbijzijnde dorp is Pelelutepu (ca. 100 
km.). Daar kan men alleen komen via een pad over de bergen, waarbij men de Koesiwan kreek, die in 
de Tapanahony rivier uitkomt; de reis duurt ca. 1 week. 
 

                                                           
2 Bij de survey die in januari 2011 is gehouden waren 12 huishoudens in het dorp aanwezig, terwijl er 3 afwezig 
waren. De data zijn dus gebaseerd op 80% van de bevolking. 

Vrouwen van Alalapadu met kinderen 
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Er zijn 14 paden om het dorp.  De meeste paden zijn vrij smal en bedoeld voor voetgangers.  De 
wegen rond het dorp gaan naar kostgronden, het notenbos  en enkele paden vormen de route naar 
andere dorpen, te weten in het zuidwesten naar Kwamalasamutu, in het zuiden naar Brazilië en in 
het oosten naar Tepu.   
 

Het dorp heeft geen openbaar elektriciteitsnetwerk. Er zijn wel 
enkele privé voorzieningen m.n. één kleine generator en enkele 
zonnepanelen. De brandstof voor de generator is echter duur, 
waardoor er alleen in hoognodige gevallen gebruik van wordt 
gemaakt. Bij de brug is er een lamp, welke door een zonnepaneel 
wordt gevoed.3 Hierdoor is de brug ook s’avonds makkelijk te 
gebruiken. De lokale bevolking ziet als oplossing voor de 
elektriciteitsvoorziening het installeren van een netwerk van 
zonnepanelen voor het hele dorp. Dit lijkt de meest geschikte en 
goedkoopste oplossing te zijn, omdat vervoer van benzine voor een 
generator duur is. Waterkracht zou mogelijk een oplossing kunnen 
zijn, omdat er dicht bij het dorp een stroomversnelling is, maar dit 
zou dan bestudeerd moeten worden.  

               Zonnepaneel  

 
De gemeenschap van Alalapadu is 
voor drinkwater aangewezen op 
regenwater en water uit de kreek. Het 
water wordt opgeslagen in emmers, 
vaten en duro tanks. Er is geen 
openbaar waterleidingsysteem in het 
dorp. 
 
In het dorp is elk huishouden 
verantwoordelijk voor het verwerken 
van het eigen afval. In de meeste 
gevallen wordt dit verbrand, enkelen 
gooien het in het bos vlakbij. Elk huis 
heeft een privé latrine.      Stroomversnelling waaruit mogelijk energie uit opgewekt kan worden  

 
 
Planning: 

a. Voor een duurzame openbare energievoorziening op korte termijn biedt zonne-energie de 
beste oplossing. Hiertoe zal een verzoek bij de overheid ingediend worden. 

b. Het is misschien mogelijk om een kleine waterkrachtcentrale aan te leggen bij het dorp, 
vanwege de nabijheid van een stroomversnelling, maar dit vergt eerst een studie omdat er 
nog weinig ervaring met kleine centrales is. De soela mag daarbij haar schoonheid niet 
verliezen. 

c. Er dient een openbare drinkwatervoorziening te komen met veilig drinkwater.  
d. De hoofdbrug die de twee woonhelften van het dorp met elkaar verbindt dient jaarlijks 

onderhouden te worden.   
e. De belangrijkste hoofdwegen en hoofdpaden kunnen verbreed worden, zodat die ook voor 

transportmiddelen (bijv. ATV’s)  begaanbaar worden.  
 

 

                                                           
3 Dit is in 2010 aan het dorp geschonken door de dienst Luchtvaartterreinen. 
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5. NATUUR  EN WONEN 
 
Alalapadu ligt in een prachtig natuurgebied dichtbij de bergen Makwiwaka en Warumaaka (in het 
zuidoosten),  maar ver van de kust. De natuurlijke omgeving bevindt zich in vrijwel ongerepte staat. 
Er lopen paden naar bovengenoemde bergen, die ook  worden ingezet voor het toerisme. De 
bevolking beschouwt het gebied as traditioneel woongebied van de Trio’s en voelt zich niet bedreigd 
door gebrek aan grondenrechten.  
 
De lokale gemeenschap maakt gebruik van de natuurlijke omgeving voor de aanleg van kostgronden, 
het jagen en vissen voor eigen gebruik. De bewoners van Alalapadu doen aan zelfvoorzienende 
landbouw door middel van zwerflandbouw (shifting cultivation). De cash crop is hoofdzakelijk de 
Braziliaanse noot, terwijl uit het bos ook allerlei andere producten worden gehaald. Daarnaast 
worden er dieren gevangen en verhandeld zoals vogels, kikkers, slangen en kleine apen. 

 
De Wioemikreek loopt dwars door het dorp.  
Deze kreek vormt het middelpunt waar 
mensen baden, kleren wassen, de vaat doen, 
en kinderen in het water spelen. Op 
ongeveer vijf minuten lopen van het dorp 
bevindt zich een grote stroomversnelling in 
de kreek  die voornamelijk gebruikt wordt als 
aanmeerplaats en badplaats. De kreek wordt 
ook gebruikt voor het belangrijkste 
transportmiddel, de boot. De waterwegen 
zijn heel belangrijk voor de bewoners om 
zich te kunnen verplaatsen. 
 
Het bewoonde gedeelte van het dorp is ca. 
600m lang van oost naar west en ca. 200m 
breed van noord naar zuid.  Het centrum van 
het dorp wordt gevormd door het 
gemeenschapscentrum, waar vergaderingen 
worden gehouden. Aan de voorkant van het 
dorp is de kerk, waarlangs ook het pad naar 

het vliegveld gaat. Het dorp is opgedeeld in twee woongedeelten die middels een houten brug met 
elkaar worden verbonden.  Om het centrum heen zijn de woonhuizen . 
 
In Alalapadu zijn de huizen niet langs een weg gebouwd, maar ordelijk om het centrale gebouw (de 
paiman) heen gebouwd. De bouwstijl in Alalapadu is grotendeels traditioneel, waarbij er 
voornamelijk gebruik wordt gemaakt van houten planken (die door middel van een kettingzaag zelf 
worden gemaakt), lianen en palmbladeren (tassi). Degenen die het zich kunnen permitteren 
vervangen de palmdaken door zinkplaten. De omgeving in en rondom het dorp wordt vaak 
schoongemaakt.  
 
De gemeenschap van Alalapadu leeft voor de helft als kerngezin (ouders met kinderen). De andere  
helft woont met een uitgebreide familie (kinderen, ouders en grootouders), in enkele gevallen 
verdeeld over meerdere woonunits.  
  

Varen in de Wioemikreek 
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Planning: 
a. De omgeving van Alalapadu 

zal verder in kaart worden gebracht 
t.b.v. verdere planning.  

b. Er zal gekeken worden hoe de 
beschikbare ruimte efficiënt ingezet 
kan worden voor woningbouw en 
andere functies van het dorp.  

c. De traditionele rechten op de 
grond dienen wettelijk geregeld te 
worden.  
 
 

 

6. ONDERWIJS EN TRAININGEN 
 

Het opleidingsniveau van de lokale bevolking is laag. Het hoogste opleidingsniveau is GLO, maar 
slechts een enkeling heeft een getuigschrift. Men beschikt echter wel over vele overlevings-
vaardigheden, die in familieverband worden 
overgebracht. Alalapadu beschikt niet over een 
permanente schoolgebouw. Het gebouw dat als 
school werd gebruikt  (zie foto) is reeds vervallen, 
terwijl een nieuw gebouw dat in 2010 als school 
dienst deed is afgebrand.  Op dit moment wordt er 
les gegeven in een oud logeergebouw van ACT. Er 
zijn geen bevoegde leerkrachten in het dorp, maar 
er wordt wel onderwijs tot het derde leerjaar 
verzorgd door 2 lokale onbetaalde leerkrachten.  
De ‘school’ telt ongeveer 20 leerlingen, maar het 
onderwijsniveau is heel laag.  Een vrijwilliger van 
het Peace Corps heeft een jaar in het dorp 
gewoond en onderwijs verzorgd.  
 
Het onderwijsproces in Suriname is een aangelegenheid van het ministerie van Onderwijs en 
Volksontwikkeling (MINOV). Het MINOV heeft echter geen ambitie om een schoolgebouw neer te 
zetten in Alalapadu vanwege het kleine aantal leerlingen. Als oplossing ziet het ministerie dat de 
leerlingen in Kwamalasamutu naar school gaan, waarbij zij ondergebracht zullen worden in een 
internaat.  Dit voorstel geniet echter geen voorkeur van de lokale gemeenschap en is ook niet 
haalbaar voor kleine kinderen. De gemeenschap maakt zich bijzonder veel zorgen over het gebrek 
aan onderwijs en dit vraagstuk verdient alle aandacht in de komende periode. Een mogelijkheid zou 
zijn om de school van Alalapadu als dependance onder te brengen bij O.S. Kwamalasamutu.  
 
Er zijn weinig trainingen in het dorp verzorgd in de afgelopen tien jaar. In 2001 heeft de Organisatie 
van Amerikaanse Staten (OAS) het dorp en werd door het dorp aangegeven dat zij meer over 
Braziliaanse noten, kralen rijgen en landbouw wilden weten. De OAS heeft toen ACT aangezet om 
activiteiten in het dorp te ontplooien. In de periode 2005 t/m 2007 heeft het ACT een aantal 
activiteiten ontplooid m.n. op het gebied van de Braziliaanse noten, welke door de OAS zijn 
gefinancierd. Het dorpsbestuur heeft de activiteiten op een bepaald moment stopgezet en de 
bevolking is zelf verder gegaan.  
 

Het traditionele gemeenschapshuis (Paiman) 
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Soms worden personen van het dorp uitgenodigd om trainingen in Kwamalasamutu bij te wonen. Zo 
hebben twee vrouwen een training groententeelt gevolgd. Nikos heeft het dorp in 2010 bezocht 
i.v.m. een training voor het onderhouden en repareren van machines en apparaten, waarbij één 
persoon uit Alalapadu opgeleid zal worden. De training zal plaatsvinden in de nieuw op te zetten 
leerwerkplaats te Kwamalasamutu. 
 
Planning: 

a. De kinderen van Alalapadu hebben recht op onderwijs en dit dient gerealiseerd te worden. 
b. Het dorpsbestuur zal een tijdelijk schoolgebouw opzetten. 
c. De huidige hulpleerkrachten moeten verder getraind worden.  
d. De school van Alalapadu kan een dependance worden van de OS Kwamalasamutu. 
e. Er wordt een terrein gereserveerd voor de bouw van de school t.b.v. het MINOV. 
f. Het MINOV dient een permanente school te bouwen.  
g. Het MINOV dient  lerarenwoningen te bouwen in Alalapadu 
h. Het MINOV dient gekwalificeerde leerkrachten aan te stellen voor Alalapadu 
i. Eén persoon uit Alalapadu zal getraind worden binnen het project “Leerwerkplaats” van 

NIKOS. 
 
 

7. ZORG 
 
De gezondheidszorg is in handen van 
de Medische Zending. Deze organisatie 
stelt basiszorg op basis van behoefte 
ter beschikking aan de lokale 
gemeenschap en stimuleert hen in 
gezondheid bevorderende activiteiten. 
Er is een hulppoli in Alalapadu, die 
beheerd wordt door een lokale 
gezondheidswerker. Het gebouw 
verkeert echter in erbarmelijke staat. 
Eén keer per maand komt er een arts 
voor consultatie naar het dorp. Acute 
ziektegevallen worden overgebracht 
naar Kwamalasamutu of naar de stad.  

Hulpoli van de Medische Zending 
 

De bevolking van Alalapadu verkeert in goede gezondheid. De meest voorkomende 
ziekteverschijnselen zijn koorts, diarree, vitaminegebrek en pijn aan de gewrichten. In het gebied 
komt malaria nauwelijks voor en vanaf 2005 zijn er geen malariagevallen geregistreerd. Naast het 
behandelen van ziekteverschijnselen wordt er door de gezondheidswerker voorlichting gegeven op 
het gebied van hygiëne en preventie van ziekten. In de praktijk blijkt echter dat hygiëne nog niet 
voldoende wordt toegepast.  
 
In de periode 2005 – 2010 zijn er 17 kinderen geboren. In voornoemde periode zijn er geen 
sterfgevallen geweest. Gemiddeld krijgen meisjes op hun 16e jaar hun eerste kind. Bij de jongens is 
dat rond het 20e jaar.  Een gezin heeft gemiddeld 3 kinderen, ofschoon dit een gemiddelde is en de 
werkelijke gezinsgrootte behoorlijk varieert.  
 
De opvang van kleine kinderen gebeurt door de familie zelf. Omdat men in een groter 
familieverband woont helpen de grootouders ook mee met het toezicht op de kinderen. De ouderen 



 

 
 

 7 

zorgen zolang ze kunnen voor zichzelf en helpen ook mee op het land en in het huishouden. De 
familie zorgt voor ouderen en gehandicapten die zichzelf niet meer kunnen helpen. 
 
Planning: 

a. Het dorp stelt een terrein beschikbaar voor een nieuwe hulppolikliniek. 
b. De Medische Zending zal in 2011 een nieuwe polikliniek bouwen. 
c. De Medische Zending zal de lokale gemeenschap blijven voorzien in basiszorg en hen 

stimuleren in gezondheid bevorderende activiteiten.  
d. De hygiëne dient verder toe te nemen in het belang van de gezondheid van de bevolking. 
e. Ouderenzorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg wordt in familieverband gedaan. 

 
 

8. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 
 

De traditionele economie speelt nog steeds een dominante rol voor zowel de mannen als de 
vrouwen.  De bevolking is voor haar voedselvoorziening zeer afhankelijk van de oogst van de eigen 
kostgrondjes en wat men uit het bos verzameld zoals bosvruchten en noten.  Daarnaast wordt er 
gejaagd en gevist.  
                                           

De meeste vrouwen maken ook gebruiksvoorwerpen 
(draagdoeken, hangmatten), souvenirs (tassen) en 
sieraden voor eigen gebruik en voor de verkoop. Het 
materiaal om deze producten te vervaardigen wordt uit 
het bos verzameld (zaden, bospalmen, katoen) of in de 
stad ingekocht (kralen, garen en stoffen).   
 
In Alalapadu ontvangen 8 
personen een regulier 
inkomen van de overheid of 
van een organisatie.  De 
bevolking van Alalapadu 
verdient haar inkomsten 
voornamelijk met de verkoop 
van Braziliaanse noten. In de 
natuurlijke omgeving van het 
dorp zijn veel notenbomen 
en de lokale bevolking plant 
de notenbomen ook zelf. De 
noten worden verzameld, 

schoongemaakt en verzonden naar een tussenpersoon in Paramaribo die 

het daarna afzet bij de Combé Markt.  Het versturen 
van de noten naar Paramaribo geschiedt niet optimaal, 
omdat er geen reguliere vliegverbinding is naar het 
dorp. Als alternatief worden de noten naar 
Kwamalasamutu  gebracht (in geval er iemand daar 
naartoe gaat) waar er wel een reguliere vliegverbinding 
is en daarna verder vervoerd naar Paramaribo. 
Daarnaast wordt er ook inkomen gegenereerd door de  
verkoop van dieren aan bezoekers of door de dieren te 
verzenden naar Paramaribo voor verkoop. Er zijn in het 
dorp geen winkels of bedrijven.  

Lokale notenboom 

Notendrogerij 
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Alhoewel de natuurlijke omgeving van Alalapadu een potentiële bron is voor toerisme wordt deze op 
kleine schaal bedreven vanwege de geïsoleerde ligging van het dorp en de hoge kosten die daarmee 
gepaard gaan. Toeristen die het dorp bezoeken hebben de mogelijkheid om met begeleiding van een 
gids een wandeltocht te maken naar één van de bergen in de omgeving. Er zijn gesprekken geweest 
met diverse organisaties voor het verder ontwikkelen van de toerismesector, maar het is beperkt 
gebleven tot de gesprekken.  
 

 
Mooie stroomversnelling en badplaats voor toeristen 
 
Planning: 

a. De Braziliaanse noten bieden de beste inkomstenbron voor de naaste toekomst en deze 
hulpbron moet beter benut worden. Er dient een bezoek aan Brazilië gebracht te worden 
om meer kennis te verwerven en op basis daarvan verdere stappen te plannen.  

b. Er zal geprobeerd worden om een toerismeplan te ontwikkelen i.s.m. andere dorpen en 
organisaties. 

  
 

9. OVERIGE VOORZIENINGEN  
 
In Alalapadu zijn er geen publieke sociale voorzieningen. De sociale en familie netwerken zijn echter 
heel sterk. Leden van de gemeenschap zorgen voor elkaar en voor de meest kwetsbare groepen in 
de gemeenschap. In het dorp zijn twee gehandicapten (één lichamelijk en één geestelijk). Deze 
personen worden door hun familie opgevangen en verzorgd. 
 
Ook de sociale controle is groot: men let op elkaar en het dorpsbestuur grijpt in als men de fout 
ingaat. Daarom is er nauwelijks criminaliteit in het dorp.  
 
Op het gebied van recreatie wordt er voornamelijk aan sport gedaan, met name door de 
volwassenen en jonge mannen. Er wordt voetbal en volleybal gespeeld op een geïmproviseerde 
voetbal- en volleybalveld, maar er is geen voetbal- of volleybalclub. De vrouwen komen in 
groepsverband bijeen om een babbeltje te maken of om elkaar te helpen met huishoudelijke taken.  
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Het hele dorp is christen en er is een 
Baptistengemeente die een centrale functie 
vervuld in het dorpsleven. De gemeente heeft 
goede betrekkingen met andere 
baptistengemeenten en voorgangers in 
Kwamalasemutu, Tepoe, Paloemeu, maar ook met 
een aantal gemeenten in Paramaribo. De gemeente 
onderhoudt ook contact met World Team, de 
zendingsorganisatie die de eerste zendeling (Claude 
Levitt) gestuurd heeft. Die zendeling heeft een 
belangrijk stempel op het gemeentewerk gedrukt. 
Relaties met World Team hebben vooral betrekking 
op het gemeentewerk en zending. De gemeente is 
de belangrijkste sociale organisatie in het dorp.   
 
Planning: 

a. De nieuwe kerk wordt in 2011 geopend. 
 

 

10.  Aanwezige organisaties 
 
In Alalapadu zijn de volgende organisaties lokaal actief, namelijk: 
 1. Het dorpsbestuur 
 2. De Baptistengemeente 
 3. De school 

 
 Het dorpsbestuur bestaat uit vier leden: de 
hoofdkapitein en drie basja’s, waaronder één 
vrouwelijke basja. Het bestuur is proactief en 
behartigt de belangen van de gemeenschap zo goed 
als mogelijk. De gemeenschap is ook tevreden over 
het dorpsbestuur. De kapitein en de basja’s 
ontvangen een vergoeding van de overheid. De 
taken en bevoegdheden van het dorpsbestuur zijn 
niet voldoende beschreven in de wet. Het 
dorpsbestuur is voor het uitvoeren van 
werkzaamheden afhankelijk van de bewoners en 
heeft zelf weinig financiën. 

Vergadering met het dorpsbestuur    
                                 
 
De school heeft een zwakke positie als organisatie, omdat het 
niet de volledige ondersteuning krijgt van het ministerie van 
Onderwijs en Volksontwikkeling.  
 
Hiernaast zijn er diverse externe organisaties die ook een 
bijdrage leveren, waarvan MZ en LVT ter plekke aanwezig zijn: 
 4. De Medische Zending (MZ) m.n. via de hulppoli en 
      artsenbezoek. 
 5. De afdeling Luchtvaartterreinen van het ministerie  
                   van Transport, Communicatie en Toerisme  

De nieuwe kerk 
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      m.n. onderhoud vliegveld en communicatie met Paramaribo. 
 6. De Surinaamse Zendings Vliegdienst (beter bekend als MAF) m.n. voor vliegverbindingen  
     en ondersteuning bijv. een radioproject uitgevoerd. 
 7. De universiteit van Suriname (IGSR) o.m. bij het opstellen van een dorpsplan en maken  
     van een kaart. 
 
In het verleden heeft Amazone 
Conservation Team (ACT) 
activiteiten uitgevoerd o.m. 
trainingen, maar de laatste 
jaren niet meer. ACT heeft 
geen nieuwe projecten op 
stapel liggen voor Alalapadu. 
Conservation International is 
weinig actief in het gebied. Zij 
zijn bezig geweest met het 
evalueren van hun projecten, 
waarna een nieuwe planning 
geformuleerd zal worden. Ook 
is er weleens iemand van het Peace Corps in het dorp geweest. Soms zijn er individuen  en 
organisaties die een bijdrage leveren bijv. Nikos middels de selectie plus een beurs voor de training 
van 1 persoon voor onderhoud en reparatie van kleine machines. 
 
De contacten met de centrale overheid worden onderhouden via de kapitein wanneer die naar 
Paramaribo gaat. Slechts zelden bezoekt een overheidsinstantie het gebied. De districtsraads- en 
ressortraadsleden van de regio Coeroeni houden wel contact over problemen van het dorp en af en 
toe bezoekt men het dorp. 
 
Planning: 

a. Het dorpsbestuur is de belangrijkste organisatie en dient verder versterkt te worden 
b. Het dorpsbestuur zal het dorpsplan implementeren en monitoren. 
c. Het nieuw gebouw van de gemeente zal meer mogelijkheden bieden voor verdere 

ontwikkeling zoals een muziekgroep. 
d. De school zal zich als organisatie sterker moeten ontwikkelen 
e. Op basis van het dorpsplan zal gerichter met externe organisaties gewerkt worden. 

 
 

11.  WAT HEEFT HET DORP ZELF (ASSETS) 
 
Alalapadu heeft zelf al een aantal eigendommen en vaardigheden die van belang zijn voor haar 
verdere ontwikkeling.  
 
Natuurlijk bezit: 

- Er is voldoende land om te wonen en voor uitbreiding 
- Er is schoon water in de kreek  
- Het bos voorziet de mensen in bos- en andere producten (noten, zaden, vruchten, etc.) 
- Er is voldoende wild en vis in de directe omgeving 
- Het dorp ligt in een prachtig heuvellandschap  
- Het dorp ligt dicht bij Brazilië 

 

De Surinaamse Zendings Vliegdienst zorgt voor 
noodzakelijke vliegverbindingen en patiënten transport  
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 Sociaal bezit: 
- Men heeft een sterk normen en 

waardensysteem. 
- Er zijn sterke sociale netwerken. 
- Alalapadu heeft een actief dorpsbestuur 
- Iedereen wordt betrokken bij het nemen 

van beslissingen middels het houden van 
krutu’s 

 
Menselijk bezit: 

- Men heeft kennis van traditionele 
nijverheidsvaardigheden (huizen, boten, 
gebruiksvoorwerpen, e.d.) 

- Men heeft kennis van landbouw,  voedselbereiding en medicinale planten 
- Men is zelfvoorzienend door te planten, jagen en vissen 
- Men heeft kennis van het gebied en de cultuur en heeft het vermogen zich steeds aan te 

passen aan de omgeving. 
- De bevolking verkeert in goede gezondheid 

 
Fysiek bezit: 

- Er is een kerkgebouw (nieuw) 
- Er is een hulppolikliniek (slechte staat) 
- Er is een basisschool (moet nieuw gebouw) 
- Er zijn radio’s en een radioverbinding met andere dorpen en Paramaribo 

 
Economisch bezit: 

- Elk gezin heeft een eigen huis met de meest noodzakelijke huishoudartikelen. 
- Elk huishouden heeft één of meer kostgronden en voorziet in eigen basisvoeding. 
- Men heeft een bron van geldinkomsten nl. Braziliaanse noten 
- Personen in het dorp beschikken over Stihlzaag, buitenboord motor, boten, e.d., waardoor 

de belangrijkste zaken om te overleven (huis, boot, hangmat, e.d.) zelf gemaakt worden. 
 
 

12.  ZWAKKE PUNTEN (WEAKNESSES) 
 

- Het dorp ligt geïsoleerd t.o.v. andere dorpen en de kust en de bevolking is daardoor vooral 
op zichzelf aangewezen en moet vrijwel alles zelf betalen. 

- Er is weinig vliegverkeer en de tarieven zijn hoog, waardoor vracht moeilijk naar de stad 
(markt) gestuurd kan worden en omgekeerd. 

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

- De bevolking heeft weinig onderwijs gehad en het onderwijsniveau is laag. 
- Men praat vooral Trio en weinig Nederlands en Sranan Tongo. 
- De overheid toont nauwelijks belangstelling voor het dorp en investeert niet in 

voorzieningen (geen elektriciteit, geen water, geen school, geen telecommunicatie). 
- De toegang tot externe kennis, deskundigheid en financiering is beperkt. 

 
 
 
 
 

Lokale botenbouw 
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13.  BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN EN STRATEGIE 
 
Op basis van het bovenstaande is de conclusie dat het dorp en de bevolking vooral op zichzelf 
aangewezen zijn. De lokale organisaties dienen daarom versterkt te worden, waarbij m.n. het 
dorpsbestuur een centrale rol vervult. Een sterk dorpsbestuur kan zorgen voor het mobiliseren van 
noodzakelijke kennis en middelen voor verdere ontwikkeling. Omdat de bevolking op zichzelf is 
aangewezen en de meest noodzakelijke zaken dus zelf gekocht zullen moeten worden, behoren de 
inwoners een redelijk geldinkomen te hebben, hetgeen vooral via betere benutting van de 
Braziliaanse noten zal kunnen. Hiernaast dient in de eerste fase gewerkt te worden aan de 
basisvoorzieningen t.w. elektriciteit en veilig drinkwater. Ook moeten de kinderen beter onderwijs 
genieten, zodat zij meer kennis en vaardigheden verwerven om de gemeenschap vooruit te brengen. 
 
Planning 2011-2014 
 
De volgende punten zijn bij de verschillende onderdelen die besproken zijn aan de orde gekomen. 
Uit deze lijst worden de 10 belangrijkste punten voor 2011 in een schema gezet, waarbij aangegeven 
wordt wie verantwoordelijk is daarvoor. Ook moet voor elk punt een verdere uitwerking volgen en 
een begroting gemaakt worden. Dit zal via een jaarplanning en projecten gebeuren. 
 
 

Aandachtspunten 
 

1. Er is geen grote uitbreiding van het dorp voorzien, maar een geleidelijke uitbreiding. 
2. Uitbreiding van het dorp gebeurt middels aanwijzing van het dorpsbestuur, waarbij gebruik gemaakt 

zal worden van de kaart van het dorp om dit zo planmatig mogelijk te doen. 
3. Voor een duurzame openbare energievoorziening op korte termijn biedt zonne-energie de beste 

oplossing. Hiertoe zal een verzoek bij de overheid ingediend worden. 
4. Het is misschien mogelijk om een kleine waterkrachtcentrale aan te leggen bij het dorp, vanwege de 

nabijheid van een stroomversnelling, maar dit vergt eerst een studie omdat er nog weinig ervaring 
met kleine centrales is. De soela mag daarbij haar schoonheid niet verliezen. 

5. Er dient een openbare drinkwatervoorziening te komen met veilig drinkwater.  
6. De hoofdbrug die de twee woonhelften van het dorp met elkaar verbindt dient jaarlijks 

onderhouden te worden.   
7. De belangrijkste hoofdwegen en hoofdpaden kunnen verbreed worden, zodat die ook voor 

transportmiddelen (bijv. ATV’s)  begaanbaar worden.  
8. De omgeving van Alalapadu zal verder in kaart worden gebracht t.b.v. verdere planning.  
9. Er zal gekeken worden hoe de beschikbare ruimte efficiënt ingezet kan worden voor woningbouw en 

andere functies van het dorp. 
10. De traditionele rechten op de grond dienen goed geregeld te worden. 
11. De kinderen van Alalapadu hebben recht op onderwijs en dit dient gerealiseerd te worden. 
12. Het dorpsbestuur zal een tijdelijk schoolgebouw opzetten. 
13. De huidige hulpleerkrachten moeten verder getraind worden.  
14. De school van Alalapadu kan een dependance worden van de OS Kwamalasemutu. 
15. Er wordt een terrein gereserveerd voor de bouw van de school t.b.v. het MINOV. 
16. Het MINOV dient een permanente school te bouwen.  
17. Het MINOV dient lerarenwoningen te bouwen in Alalapadu. 
18. Het MINOV dient gekwalificeerde leerkrachten aan te stellen voor Alalapadu. 
19. Eén persoon uit Alalapadu zal getraind worden binnen het project “Leerwerkplaats” van NIKOS. 
20. Het dorp stelt een terrein beschikbaar voor een nieuwe hulppolikliniek. 
21. De Medische Zending zal in 2011 een nieuwe polikliniek bouwen. 
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22. De Medische Zending zal de lokale gemeenschap blijven voorzien in basiszorg en hen stimuleren in 
gezondheid bevorderende activiteiten.  

23. De hygiëne dient verder toe te nemen in het belang van de gezondheid van de bevolking. 
24. Ouderenzorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg wordt in familieverband gedaan. 
25. De Braziliaanse noten bieden de beste inkomstenbron voor de naaste toekomst en deze hulpbron 

moet beter benut worden. Er dient een bezoek aan Brazilië gebracht te worden om meer kennis te 
verwerven en op basis daarvan verdere stappen te plannen.  

26. Er zal geprobeerd worden om een toerismeplan te ontwikkelen i.s.m. andere dorpen en organisaties. 
27. De nieuwe kerk wordt in 2011 geopend. 
28. Het dorpsbestuur is de belangrijkste organisatie en dient verder versterkt te worden 
29. Het dorpsbestuur zal het dorpsplan implementeren en monitoren. 
30. Het nieuw gebouw van de gemeente zal meer mogelijkheden bieden voor verdere ontwikkeling 

zoals een muziekgroep. 
31. De school zal zich als organisatie sterker moeten ontwikkelen 
32. Op basis van het dorpsplan zal gerichter met externe organisaties gewerkt word 

 

 
 
 

De aandachtspunten in een tabel met aktiepunten 
 

Nummer Activiteit Doelgroep Aktie 

1 Geleidelijke uitbreiding van het 
dorp 

iedereen Dorpsbestuur volgt de ontwikkelingen 

2 
Fysieke uitbreiding van het dorp  iedereen 

Dorpsbestuur zal uitbreiding van het 
dorp planmatig doen middels gebruik 
van de kaarten 

3 
Permanente energie voor het 
dorp 

iedereen 
Ministerie NH benaderen 
Project voor zonnepanelen laten 
schrijven  

4 
Studie energie uit waterkracht iedereen 

Universiteit vragen studie te doen om 
waterkracht te benutten 

5 
Waterleiding verbeteren iedereen 

Ministerie NH benaderen 
Project voor drinkwater laten schrijven 

6 

Onderhoud hoofdbrug Iedereen  
Dorpsbestuur zal elk jaar de hoofdbrug, 
die de twee woonhelften van het dorp 
met elkaar verbindt, onderhouden 

7 Verbreden hoofdwegen  en - iedereen Dorpbestuur  zal de belangrijkste 
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paden hoofdwegen en hoofdpaden 
verbreden, zodat die ook voor 
transportmiddelen begaanbaar worden 

8 Alalapadu verder in kaart 
brengen 

iedereen 
Universiteit zal Alalapadu verder in 
kaart brengen  

9 
Efficiënte inzet beschikbare 
ruimte 

iedereen  
 

Dorpsbestuur zal planmatig de 
beschikbare ruimte inzetten voor 
woningbouw, kantoren, etc. 

10 Grondenrechten wettelijk 
regelen 

iedereen 
Blijven aandringen totdat regering en 
Nationale Assemblee wetten slaan 

11 
Beter onderwijs schoolkinderen 

Dorpsbestuur blijft bij Minov 
aandringen 

12 
Tijdelijke school bouwen schoolkinderen 

Dorpsbestuur zal zelf beginnen met 
noodgebouw 

13 
Hulpkrachten trainen schoolkinderen 

Training organiseren m.b.v. OS 
Kwamalasamutu 

14 School Alalapadu als 
dependance onderbrengen bij 
OS Kwamalasamutu 

schoolkinderen  Minov benaderen met voorstel 

15 Terrein voor bouw permanente 
school 

schoolkinderen 
Het dorpsbestuur stelt een terrein 
beschikbaar voor de school  

16 
School bouwen  

Minov benaderen voor bouw 
permanente school 

17 
Woning leerkrachten bouwen schoolkinderen 

Minov benaderen om woningen op te 
zetten 

18 
Gekwalificeerde leerkrachten schoolkinderen 

Minov dient  gekwalificeerde 
leerkrachten aan te stellen 

18 Training reparatie kleine 
motoren 

bezitters van 
motoren 

Trainee selecteren en sturen naar 
Kwamala voor training door Nikos 

20 
Terrein voor bouw nieuwe 
polikliniek  

iedereen 
Het dorpsbestuur stelt een terrein 
beschikbaar voor een nieuwe 
hulppolikliniek. 

21 Nieuwe polikliniek iedereen Medische Zending gaat bouwen in 2011 

22 
Gezondheidzorg iedereen 

De Medische Zending blijft voorzien in 
basiszorg en gezondheid bevorderende 
activiteiten 

23 
Hygiëne verder bevorderen iedereen  

De Medische Zending zal voorlichting 
blijven geven over hygiëne 

24 
Sociale zorg 

kwetsbaren in 
gemeenschap 

Familie zal blijven voorzien in de 
ouderenzorg, jeugdzorg en 
gehandicaptenzorg  

25 Meer inkomen uit Braziliaanse 
noten  

producenten Dorpsbestuur laat project schrijven 

26 
Toerisme ontwikkelen 

inkomen 
verdieners 

Toerismeplan ontwikkelen 
Samen met andere dorpen en 
organisaties praten 

27 
Nieuw kerkgebouw gelovigen 

Gebouw afmaken en feestelijk openen 
 

28 
Dorpsbestuur versterken dorpsbestuur 

Ministerie RO benaderen of DLGP, 
NGO of universiteit benaderen 

29 Implementatie en monitoren iedereen  Het dorpsbestuur zal het dorpsplan 
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dorpsplan implementeren en monitoren. 
 

 
30 Verdere ontwikkeling vanuit de 

gemeente 
gelovigen 

Het nieuw gebouw benutten voor 
verdere ontwikkeling zoals een 
muziekgroep 
 

31 
School versterken en verder 
ontwikkelen 

schoolkinderen 
De bestaande hulpleerkrachten 
assisteren bij verdere ontwikkeling van 
de schoolorganisatie  

32 
Gerichte samenwerking met 
externe organisaties 

iedereen 

Op basis van het dorpsplan zal door het 
dorpsbestuur gerichter met externe 
organisaties gewerkt worden. 
 

 
 

De tien prioriteiten voor 2011 
 

Nummer Activiteit Doelgroep Aktie 

1 
Dorpsbestuur versterken dorpsbestuur 

Ministerie RO benaderen of DLGP, 
NGO of universiteit benaderen 

2 Meer inkomen uit 
Braziliaanse noten  

producenten Dorpsbestuur laat project schrijven 

3 Permanente energie voor 
het dorp 

iedereen 
Ministerie NH benaderen 
Project voor zonnepanelen laten schrijven 

4 Studie energie uit 
waterkracht 

iedereen 
Universiteit vragen studie te doen om 
waterkracht te benutten 

5 
Veilig drinkwater iedereen 

Ministerie NH benaderen 
Project voor drinkwater laten schrijven 

6 
School bouwen schoolkinderen 

MINOV benaderen 
Zelf beginnen met noodgebouw 

7 Hulpkrachten trainen schoolkinderen Training organiseren m.b.v. OS Kwamala 

8 Nieuwe polikliniek iedereen Medische Zending gaat bouwen 

9 Nieuw kerkgebouw gelovigen Gebouw afmaken en feestelijk openen 

10 Training reparatie kleine 
motoren 

Bezitters van 
motoren 

Trainee selecteren en sturen naar 
Kwamala voor training door Nikos 
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Bijlage 1: Kaart van Alalapadu en omstreken 
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Bijlage 2: kaart van dorp Alalapadu 
 


