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1. INLEIDING 
 

Dit dorpsplan is gemaakt om aan te geven wat Kwamalasamutu 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 geinteresseerde 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 Kwamalasamutu verwerkt 
kunnen worden in het Districtsplan. 
 
Aan dit plan hebben alle organisaties in Kwamalasamutu en de bevolking meegewerkt. Het 
dorpsplan is besproken met de dorpsgemeenschap en draagt haar goedkeuring.1  
 
 

2. VISIE EN MISSIE 
 
Onze visie is dat Kwamala-
semutu 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 infrastruktuur en 
adequate basisvoorzieningen 
met een bevolking die van haar 
inkomen en produktie rond kan 
komen. 
 

 

3. BEVOLKING 
 
Kwamalasamutu  is het grootste dorp in het zuiden van Suriname. Er wonen diverse Inheemse 
stammen samen, waarvan de Tarëno (Trio) de grootste groep uitmaakt.  Er is echter ook een grote 
groep Wai Wai en enkele kleinere groepen.  Dit dorp is in de zeventiger jaren gesticht toen 
Alalapadu te klein werd. In 1971 werd besloten om te verhuizen naar Kwamalasamutu en in 1979 
was de verhuizing compleet.  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 of 
Brazilië.  
 

                                                           
1 Het plan is totstandgekomen m.m.v. het Institute for Graduate Studies & Research van de Anton de Kom universiteit van 
Suriname. Krutu’s zijn gehouden in de periode december 2010 t/m april 2011. Tijdens de dorpsvergadering van 2 april 2011 
is het dorpsplan aangenomen. 

Bewoners van Kwamalasamutu bij de opening van 
het Wai Wai gemeenschapshuis in januari 2011 
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Het aantal inwoners van Kwamalasamutu varieert. Volgens de Medische Zending waren er in juni 
2009 in totaal 1029 personen geregistreerd bij de polikliniek in het dorp. Een telling van ACT in juni 
2007 kwam echter uit op 685 personen in 167 huishoudens. Voor dit dorpsplan zijn 211 huizen 
geteld. Een gemiddeld huishouden in Kwamalasamutu bestond in juni 2009 uit 2,6 personen, 
hetgeen vrij laag is.2 Dit lage cijfer ligt onder meer aan een ongelijke verhouding tussen mannen 
(43%) en vrouwen (57%), hetgeen duidt op een situatie van arbeidsmigratie van mannen. De laatste 
jaren lijkt de bevolking af te nemen m.n. door het wegtrekken van gezinnen naar andere dorpen, 
hetgeen ook blijkt uit een dalend aantal leerlingen 
op de school bijv. 219 leerlingen in 2006/2007 en 
177 in 2009/2010 (een afname van 19%).   
 
Planning:  

a. De bevolking van Kwamalasamutu lijkt af 
te nemen en het dorpsbestuur zal elk jaar 
een telling van het aantal bewoonde 
huizen doen. 

b. Personen die nieuwe huizen wensen te 
bouwen doen dat na 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 
 
Kwamalasamutu ligt ca. 200 m. boven de zeespiegel in een heuvelachtig landschap in het zuidwesten 
van Suriname,  op 410 km van Paramaribo. Langs het dorp stroomt de Sipaliwini rivier. Vanwege de 
geografische ligging van het dorp kan de waterstand in de rivier behoorlijk toenemen. Het dorp heeft 
een goed onderhouden vliegveld (700 meter lang) met een post van de Luchtvaartdienst en er is 
sprake van bijna dagelijks vliegverkeer door Blue Wing (wekelijkse lijndienst), Gum Air en SZV. Het 
dichtsbijgelegen dorp is Alalapadu op 55 km. afstand. Per vliegtuig duurt de reis ruim 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. 83 km. wat zo een 25 minuten vliegen kost of langer dan een dag per boot. 
 

Er zijn vele paden om het dorp.  De meeste 
paden zijn vrij smal en bedoeld voor 
voetgangers.  De wegen rond het dorp gaan naar 
de rivier, naar kostgronden, en één pad gaat 
naar Alalapadu.  Reizen naar Brazilië gaat via de 
boot naar Sipaliwini en dan te voet verder. De 
brug die het dorp met het vliegveld verbindt is in 
2005 gemaakt, maar dient beter onderhouden te 
worden. De brug is niet verlicht. 
 

                                                           
2 Voor dit dorpsplan is geen huishoud survey gedaan in Kwamalasamutu, maar wel zijn alle huizen in kaart gebracht t.w.: 
211 in gebruik, 24 onbewoond en 13 in aanbouw, terwijl er ook 6 guesthouses waren. In juni 2009 is er door SIP een survey 
gedaan onder 55 huishoudens, terwijl ACT ook een survey heeft gedaan onder 90 huizen (in juni 2007). Volgens de ACT 
survey bestond het gemiddeld huishouden bij de Trio’s uit 4,25 personen, maar men geeft geen specifieke data voor 
Kwamalasamutu. De ACT survey heeft echter geen huishoudens geteld, maar huizen. Er kunnen echter meer huishoudens 
in één huis wonen m.n. wanneer men gasten heeft, hetgeen vaker voorkomt. Aan de andere kant kunnen mensen juist 
apart wonen en toch samen koken wat een typisch kenmerk van een huishouden is. 

Centrale aanmeerplaats 
Centrale aanmeerplaats 

Het dorpsplan wordt bestudeerd 
tijdens de krutu van 2 april 2011 
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De rivier is erg belangrijk voor transport naar de kostgronden, voor vissen en voor jagen. Ook wordt 
het gebruikt voor baden en wassen van vaat en kleren. Het verschil tussen de rivier en de oever kan 
soms een paar meter zijn. Voor ouderen, zwangere vrouwen, kleine kinderen en zwaarbeladen 
vrouwen met producten van de kostgrond is het klimmen en afdalen soms moeilijk. Als het regent 
wordt de kleibodem ook glad. Er dient tenminste één moderne aanmeerplaats te komen waar 
iedereen makkelijk kan laden en lossen.  
 
Het dorp heeft geen openbaar elektriciteitsnetwerk. Er 
zijn wel een aantal privé generatoren en enkele 
zonnepanelen. De brandstof voor een generator is 
echter duur, waardoor er alleen in hoognodige gevallen 
gebruik van wordt gemaakt.  
 
In de tachtiger jaren zijn er zonnepanelen via een 
project geschonken aan de bevolking, maar daar is 
weinig meer van over. Het ging om zonnepanelen met 
een beperkte capaciteit. Door gebrek aan onderhoud 
zijn de batterijen van vele huizen snel kapot gegaan. 
Sindsdien heeft men echter meer ervaring met 
zonnepanelen gekregen. Er zijn nu enkele zonnepanelen op publieke plaatsen zoals de polikliniek, 
het kantoor van de granman, met name voor verlichting en radio’s, maar bij de poli ook voor de 
vriezer. Elektriciteitsvoorziening via een netwerk van zonnepanelen kan voor het hele dorp een 
oplossing zijn. Dit lijkt de meest geschikte en goedkoopste oplossing te zijn, omdat transport per 
vliegtuig van benzine voor een generator duur is. Er is reeds een onderzoek door de universiteit 
gedaan naar de mogelijkheid van waterkracht, maar de beste plaats daarvoor ligt op ca. 12 km. van 
het dorp waardoor de transmissie erg duur zal zijn en veel energieverlies met zich meebrengt. Er zijn 
zowel in 2000 als in 2005 tweedehandse generatoren geschonken aan het dorp door politieke 
partijen, die geen van beiden ooit gewerkt hebben, maar één van de generatoren (31 KVA) kan 
mogelijk nog operationeel gemaakt worden.  

  
 
 
De gemeenschap van Kwamalasamutu is voor 
drinkwater aangewezen op regenwater en water uit 
een bron, kreken en de rivier. Het water wordt 
opgeslagen in emmers, vaten en duro tanks. Er is 
jaren geleden een openbaar waterleidingsysteem in 
het dorp aangelegd, waarbij water vanuit een bron 
gepompt werd naar een hoog punt (serie duro 
tanks) en via zwaartekracht gedistribueerd werd 
naar een aantal kranen voor algemeen gebruik. Het 

Prive zonnepaneel 

De oude bron onder het afdak 
werd regelmatig door rivierwater 
besmet bij hoge waterstand 

De watertoren van Kwamala op het hoogste punt van het 
dorp werkt met zwaartekracht 

De nieuwe waterbron 
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systeem werkt niet meer en de bron is niet meer zuiver. Door 
ACT is een nieuw systeem aangelegd bij het vliegveld, waar 
water van de berg wordt opgevangen. Dit systeem is in mei 
2009 operationeel gemaakt, maar het water bereikt (nog) 
niet het hele dorp. De waterpomp is kapot en een nieuwe 
pomp is door ACT besteld.3  In de droge tijd is er vaak een 
waterprobleem en moet men rivierwater drinken, hetgeen 
diarree veroorzaakt. Er zijn wel een aantal eenvoudige 
waterzuiveringsapparaten aan het dorp kado gedaan, 
waardoor de ergste problemen voorkomen kunnen worden.  
 

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. Vrijwel elk huis 
heeft een privé latrine.   
 
Een belangrijke ontwikkeling is dat er sinds 2010 een 
telecommunicatiemast door Telesur is geplaatst, waardoor het 
dorp per telefoon bereikbaar is. Dit biedt ook mogelijkheden 
voor internet en afstandsonderwijs.  
 
Naast de moderne verbindingen zijn er nog steeds 
radioverbindingen met dorpen waar geen telefoon is en als 
back-up wanneer de telefoon uitvalt. Er zijn zeven publieke en 
twee particuliere  radio’s in het dorp.  

 
De granman beschikt over een kantoor met een 
radio en een grote megafoon die gebruikt wordt 
om het dorp te informeren over belangrijke 
gebeurtenissen. Ook de bestuursdienst van het 
ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft 
sinds 2010 een eigen kantoor. 
 
Het dorp telt twee paimans (traditionele 
gemeenschapshuizen) en een krutu oso. Het 
centrale gemeenschapshuis is deels afgebrand 
en moet hersteld worden. 
 
Planning: 

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

b. Er zal geprobeerd worden om de  generator van 31 KVA operationeel te maken. 
c. De watervoorziening dient verder verbeterd te worden zodat het hele dorp veilig drinkwater 

heeft.  
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.  
f. Het gemeenschapshuis moet in 2011 herbouwd worden. 

                                                           
3 Het watersysteem heeft U$ 45.000 gekost (DWT 20 mei 2009). 

waterzuiveringsinstallatie 

Telesur  
mast 

Kantoor granman met  
omroepsysteem en op  
achtergrond krutu oso 
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g. Er zal goed gebruik moeten worden gemaakt van de telecommunicatiemogelijkheden voor 
de ontwikkeling van de bevolking m.n. internet en afstandsonderwijs. 

 
5. NATUUR  EN WONEN 

 
Kwamalasamutu ligt in een mooi 
natuurgebied aan de Sipaliwinirivier. Een 
kwartier varen van het dorp is een 
stroomversnelling met zandstranden. Iets 
verder ligt het toeristenoord Iwanasamu.4 
Nog verder is het pad dat naar de grotten 
van Werephai leidt. Deze grotten bevatten 
de oudste en grootste verzameling 
rotstekeningen die in Suriname gevonden zijn, hetgeen er op duidt dat de Indianen reeds eeuwen in 
dit gebied wonen. Werephai is de grootste attractie van Kwamalasamutu. De grotten zijn op 8 mei 
2000 ontdekt door de jager Kamainja Panashekung.  

 
De bevolking beschouwt het gebied as traditioneel 
woongebied van de Trio’s en voelt zich niet bedreigd 
door gebrek aan grondenrechten, maar wil deze wel 
wettelijk geregeld zien. Dit wordt met name belangrijk 
omdat speculanten en ondernemers uit zijn op 
concessies voor goud en diamant, waarbij de overheid 
geneigd is deze concessies te verstrekken zonder 
toestemming van de hele gemeenschap. Vaak probeert 
men een enkeling om te kopen en te doen alsof men 
toestemming van de hele gemeenschap heeft.  

 
De lokale gemeenschap maakt gebruik van de natuurlijke omgeving voor de aanleg van kostgronden, 
het jagen en vissen voor eigen gebruik. De bewoners van Kwamalasamutu doen aan 
zelfvoorzienende landbouw door middel van zwerflandbouw (shifting cultivation). Uit het bos 
worden allerlei producten gehaald. Vanwege de omvang van het dorp worden de kostgronden 
steeds verder van het dorp aangelegd, terwijl ook het wild en vis schaarser is geworden in de 
nabijheid van het dorp.  
 
Er lopen een paar kreken langs het 
dorp, welke vooral gebruikt worden 
voor drinkwater, baden, kleren 
wassen, de vaat doen, en kinderen in 
het water spelen. De badplaatsen en 
toegangswegen daarnaartoe dienen 
goed onderhouden te worden.  
 
Kwamalasamutu kent een duidelijk 
centrum dat gevormd wordt door de 
kerk, de school, de paiman 
(gemeenschapscentrum), het kantoor 

                                                           
4 Voor de bouw van het oord en de training van het personeel werd U$ 149.000 door het Japan Poverty Reduction Fund 

(via de IDB) beschikbaar gesteld en door Conservation International in 2006 uitgevoerd. CI stelde zelf ook U$ 40.000 ter 
beschikking, terwijl de lokale gemeenschap U$ 15.000 via eigen arbeid inbracht.  

Hoofdgebouw Iwanasamu lodge 

Werephai rotsen 
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van de granman, en de krutu-oso. In dit gedeelte vinden de meeste openbare activiteiten plaats en 
de bevolking wandelt er in de vrije tijd ook naar toe.  Om het centrum heen zijn de woonhuizen. Er 
zijn verschillende wijken in het dorp. Door de groei van het dorp in het verleden zijn er steeds meer 
wijken bij gekomen en is het dorp in verschillende richtingen uitgebreid, hetgeen op de bijgevoegde 
kaart goed te zien is. Het centrum dient 
verder vorm gegeven te worden.  
 
De bouwstijl in Kwamalasamutu is groten-
deels traditioneel, waarbij er voornamelijk 
gebruik wordt gemaakt van houten planken 
(die door middel van een kettingzaag zelf 
worden gemaakt), lianen en palmbladeren 
(tassi) voor het dak en bamboelatten voor 
de zijkant. Vaak is het hele huis dicht, maar 
sommigen maken een balkon. Zinkplaten 
vervangen hier en daar de palmdaken, 
waardoor een deel van de Triobouwstijl 
verdwijnt, maar het maakt de opvang van regenwater makkelijker.  
 
Planning: 

a. De traditionele rechten op de grond dienen wettelijk goed geregeld te worden, zodat de 
gemeenschap beschermd is tegen speculanten en concessionarissen. 

b. Er moet een plan gemaakt worden om het centrum aantrekkelijker te maken.  
c. Tevens moet gekeken worden hoe de beschikbare ruimte efficiënt ingezet kan worden voor 

woningbouw en andere functies van het dorp, waarbij het eigen karakter en bouwstijl 
behouden blijft. 

d. De omgeving van Kwamalasamutu zal verder in kaart worden gebracht t.b.v. verdere 
planning.  

 

6. ONDERWIJS EN TRAININGEN 
 
Het opleidingsniveau van de lokale bevolking is 
over het algemeen laag, maar er zijn ook enkele 
personen die meer dan de lagere school hebben 
doorlopen. De bewoners beschikken echter wel 
over vele overlevingsvaardigheden, die in 
familieverband worden overgebracht. Via het 

traditioneel systeem leren kinderen dus 
landbouw, vissen, jagen, craft, e.d. Veel oudere 
bewoners van het dorp kunnen Trio lezen en 
schrijven, hetgeen hen door de zendelingen is 
bijgebracht. In Kwamalasamutu is er vanaf 1980 
een lagere school, welke door de Stichting 
Medische Zending Suriname (MZS) werd opgezet 
en operationeel is gehouden. Rond 1995 werd de 
school overgedragen aan de overheid en stopte 
MZS haar educatieve activiteiten. Er zijn weinig 

bevoegde leerkrachten en veel lokale leer-krachten.  De school telt 177 leerlingen.  

Typische Trio bouwstijl 

vliegtuigen 
gemaakt 
tijdens  
handenarbeid 

De oudere generatie leerde 
lezen en schrijven in Trio 
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Het onderwijsproces in Suriname is een aangelegenheid van het ministerie van Onderwijs en 
Volksontwikkeling (MINOV). Het MINOV heeft tot nu toe te weinig aandacht voor het ressort 
Coeroeni getoond. De huidige school voldoet niet meer aan de eisen van een moderne school en is 
aan vervanging toe. Op 14 december 2010 heeft het dorpsbestuur, de districtraadsleden en de 
ressortraad een brief aan de minister van onderwijs geschreven en hun bezorgdheid geuit over de 
situatie van het onderwijs m.n. de slechte staat van het schoolgebouw. Op deze brief is geen reaktie 
gekomen. In januari 2011 is het hoofdgebouw van de school afgebrand. De DR en RR leden zijn 
samen met de bevolking zelf een noodgebouw aan het opzetten, zodat het onderwijs voortgang kan 
vinden. 
 
In de periode 2007-2010 is het Change for 
Children project uitgevoerd dat de school als 
centraal punt nam voor het ontplooien van een 
serie activiteiten op gebied van onderwijs, 
gemeenschapsontwikkeling, gezondheidsvoor-
lichting en bestaanszekerheid. De school heeft 
nieuwe toiletten gekregen, er is een groentetuin 
aangelegd, materiaal gehad voor verschillende 
vakken, leerkrachten zijn bijgeschoold, er is een 
kippenteeltproject uitgevoerd, kinderen van 
Kwamala zijn in staat gesteld om vervolg-
onderwijs in Paramaribo te volgen, etc. Het 
project werd in 2010 afgerond. Het project is uitgevoerd door de stichting Projecten Protestants 
Christelijk Onderwijs (PCOS), de Nationale Vrouwen Beweging (NVB) en de Medische Zending (MZ). 5 
 

Er zijn verschillende trainingen in het dorp verzorgd in 
de afgelopen jaren. ACT heeft diverse trainingen 
verzorgd zoals groententeelt, hygiene, parkwachters 
(busi skowtu samen met Natuurbeheer in 2008), 
reparatie van motoren, het gebruik van GPS om 
kaarten te maken. Verder is er een traditionele school 
opgezet waar kennis over medicinale planten (busi 
dresi), instrumenten maken en craft wordt bijgebracht 
aan de jonge generatie en zijn kaarten gemaakt. Ook CI 
heeft een aantal trainingen georganiseerd zoals het 
onderhoud van de Stihl zaag, een training houtzagen, 
en een GPS training, en een training kleren maken. In 
2008 heeft de Women Business Group op verzoek van 
CI een training verzorgd om craft producten te 
vervaardigen en dienstverlening t.b.v. toeristen. De 

Medische Zending heeft vrouwen geleerd om klamboes te maken en te gebruiken om de malaria 
tegen te gaan. 
 
Nikos heeft het dorp in december 2010 bezocht i.v.m. een training voor het onderhouden en 
repareren van machines en apparaten, waarbij drie personen uit Kwamalasamutu opgeleid zullen 
worden. Ook wordt er in 2011 een leerwerkplaats gebouwd in het dorp waar de training verzorgd zal 
worden. Na de training heeft men dan een plaats waar men voor reparaties terecht kan.  
 

                                                           
5 Het CfC project is door Nikos geschreven t.b.v. het Zeister Zendings Genootschap. Het eerste jaar was Marten Schalkwijk 

de algemeen coördinator van het project. Zie het jaarverslag van CfC 2009 voor een overzicht van de activiteiten. 

Tekeningen op de schooldeuren 
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Planning: 
a. De kinderen van Kwamalasamutu hebben evenals alle kinderen van Suriname recht op goed 

onderwijs en dit dient gerealiseerd te worden. 
b. Het dorpsbestuur zal een noodgebouw opzetten in afwachting van een nieuwe school. 
c. Het MINOV dient een school en lerarenwoningen te bouwen in Kwamalasamutu 
d. Het MINOV dient gekwalificeerde leerkrachten aan te stellen voor Kwamalasamutu 
e. Drie personen uit Kwamalasamutu zullen getraind worden binnen het project 

“Leerwerkplaats” van NIKOS. 
 

7. ZORG EN GEZONDHEID 
 
De gezondheidszorg is in handen van de Medische Zending. Deze organisatie stelt basiszorg ter 
beschikking aan de lokale gemeenschap en stimuleert hen in gezondheidsbevorderende activiteiten. 
Er is sinds 2008 een nieuwe polikliniek in Kwamalasamutu, waar enkele gezondheidswerkers (GZA’s) 
werkzaam zijn. Eén keer per maand komt er een arts voor consultatie naar het dorp. Acute 
ziektegevallen worden overgebracht 
naar Paramaribo. In 2011 zal de poli 
uitgebreid worden met enkele 
kamers voor opvang van patiënten 
die kunnen overnachten.  De poli 
heeft alle faciliteiten die andere 
volwaardige poliklinieken van MZ 
ook heeft.  
 
De bevolking van Kwamalasamutu 
verkeert in goede gezondheid. De 
meest voorkomende ziekteverschijnselen zijn griep en diarree. In het gebied komt malaria 
nauwelijks meer voor. Naast het behandelen van ziekteverschijnselen wordt er door de 
gezondheidswerker voorlichting gegeven op het gebied van hygiëne, malaria, HIV/AIDS, family 
planning en wormen.  
 
Naast de MZ kliniek is er sinds een aantal jaren ook een ACT kliniek, waar gewerkt wordt met 
medicinale planten (oso dresi) volgens recept van de lokale kruidendokter (shaman). Het blijkt dat 
84% van de patiënten naar de MZ polikliniek gaat en 2% alleen naar de ACT, terwijl 14% naar beide 
poliklinieken gaat.6 
 
Een speciaal probleem dat aandacht behoeft betreft de opvang en verzorging van patiënten in 
Paramaribo. Via MZ worden patiënten gratis naar en van Paramaribo vervoerd, meestal via de 
Surinaamse Zendings Vliegdienst (voorheen MAF). Nadat de patient uit het ziekenhuis wordt 
ontslagen is er vaak nog nazorg nodig en moet men voor nabehandeling enige tijd in de stad blijven. 
Er is dan verzorging nodig, hetgeen meestal gebeurt door een familielid die speciaal uit 
Kwamalasamutu overkomt en de verzorging op zich neemt. Dit brengt echter extra kosten van 
transport en verblijf met zich mee die niet gedekt zijn. Vanwege de hoge transporttarieven (SRD 450 
van Kwamala naar Paramaribo en SRD 1000 van Paramaribo naar Kwamala in april 2011) is dit niet 
op te brengen voor de familie. Er is een Sociaal Fonds nodig om patiënten en familie in Paramaribo 
op te vangen. 
 
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. Ongeveer 

                                                           
6 SIP survey 2009. 

De nieuwe poli van MZ werd in 2008 in gebruik genomen 
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8% van de bevolking is ouder dan 60 jaar. De ouderen zorgen zolang ze kunnen voor zichzelf en 
helpen ook mee op het land en in het huishouden. Zo een 6 personen hebben een lichamelijke (4 
personen) of geestelijke beperking (2 personen). In Kwamalasamutu 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. 
 
De omgeving in en rondom het dorp wordt vaak schoongemaakt, zodat de hygiene wel meevalt. 
Opvallend zijn de vele zwerfhonden waar iets aan gedaan moet worden, omdat zij ziektes kunnen 
verspreiden. 
 
Planning: 

a. Er is een Sociaal Fonds nodig voor opvang van patiënten en familieleden in Paramaribo. 
b. De Medische Zending zal in 2011 de poli vergroten met kamers voor opvang van patiënten. 
c. De hygiëne dient verder toe te nemen in het belang van de gezondheid van de bevolking. 

Met name dient een oplossing gevonden te worden voor de zwerfhonden. 
d. 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 meeste bewoners zijn landbouwers, want de bevolking is voor haar voedselvoorziening 

zeer afhankelijk van de 
oogst van de eigen 
kostgrondjes. Daarnaast 
verzamelt men produkten 
uit het bos zoals hout,  
bosvruchten en noten.  
Daarnaast wordt er gejaagd 
en gevist. De meeste 
vrouwen maken ook 
gebruiksvoorwerpen (draag-
doeken, hangmatten), sou-
venirs (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).  Ook mannen maken zelf 
huizen, boten, en gebruiksvoorwerpen met materiaal uit het bos. Één van de problemen die 
regelmatig terugkeert betreft de 
mierenplaag op de kostgronden, 
maar ook aantasting van de oogst 
door insecten en ziekten. Voor de 
voedselveiligheid is er diversiteit 
nodig van wat er geplant wordt, 
zodat niet alles in één keer verloren 
kan gaan. 
 
In Kwamalasamutu ontvangen zo 
een 50 personen een regulier 
inkomen van de overheid. Hiertoe 
behoort een groep van bijna 25 
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jongemannen die sinds 2009 in dienst zijn van het nationaal leger dat een eenheid te Kwamala-
samutu heeft gestationeerd. De tweede grootste groep zijn (hulp)leerkrachten in dienst van het 
Ministerie van Onderwijs. Daarna volgen het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en de 
Luchtvaartterreinen (ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme). Ook ontvangen zo een 
20 personen een inkomen van een NGO m.n. Medische Zending, ACT en CI, waaronder 6 
parkwachters in dienst van ACT. Het dorpsbestuur ontvangt een vergoeding via het ministerie van 
RO, maar zij zijn geen ambtenaren. Ook de leden van de Ressortraad en Districtsraad ontvangen een 
maandelijkse vergoeding via RO, maar zijn ook geen ambtenaren.  
 
Er zijn in het dorp drie kleine winkels. Er is een 
bakkerij opgezet binnen het project Change for 
Children, waar men brood bakt voor de school en 
voor de verkoop. Er is een kleine geldekonomie, 
hetgeen te merken is aan het feit dat een deel van 
de opbrengst van het land, de jacht en visvangst 
tegenwoordig wordt verhandeld op de lokale markt. 
Er worden wat souvenirs, maar ook jachthonden en 
andere goederen naar Paramaribo geëxporteerd 
voor verkoop. Een toename van het aantal bewoners 
uit het dorp in de stad zorgt voor wat onderlinge handel en geldovermakingen. De uitbetaling van 
AOV en financiële bijstand zorgt ook voor enige inkomsten. 
 
Alhoewel de natuurlijke omgeving van Kwamalasamutu 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. Er zijn gesprekken geweest met diverse organisaties voor het verder 
ontwikkelen van de toerismesector, maar na het bouwen van de Iwanasamu lodge heeft geen 
enkele organisatie verder geinvesteerd in de ontwikkeling van het toerisme. Naast echte toeristen 
zijn er regelmatig bezoeken van personen die voor de overheid of een organisatie het dorp voor 
werk moeten bezoeken. ACT, CI en MZ hebben elk een gastenverblijf in het dorp, die vooral voor dit 
soort bezoeken gebruikt wordt. ACT gebruikt het uitsluitend voor eigen personeel en projecten. Het 
guesthouse van CI is in 2010 overgedragen aan stichting MEU.  
 
Planning: 

a. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal de landbouw moeten stimuleren en 
meer onderzoek naar ziektes en plantmateriaal moeten doen, plus voorlichting moeten 
geven over teeltmethoden van nieuwe gewassen.  

b. Het toerisme zal bevorderd moeten worden en Iwanasamu moet beter benut worden. Er zal 
geprobeerd worden om een toerismeplan te ontwikkelen i.s.m. andere dorpen en 
organisaties. 

c. Er dient een goede studie te komen van de dorpsekonomie en de regionale ekonomie om de 
potenties en beperkingen in kaart te brengen. 

 
 

9. OVERIGE VOORZIENINGEN  
 
Er is nog wel sociale controle en het dorpsbestuur grijpt in als men de fout ingaat. Ook het leger kan 
tegenwoordig worden ingeroepen om de orde te handhaven. De criminaliteit in het dorp valt mee 
en de meeste problemen zijn met dronkenschap en familieruzies, die daar het gevolg van zijn.  
 

Oven in de bakkerij 
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Op het gebied van recreatie 
wordt er voornamelijk aan 
sport gedaan, met name door 
de jonge mannen. Er is een 
behoorlijk voetbalveld, waar 
vrijwel dage-lijks wordt 
gespeeld. Daarnaast wordt er 
op een ander veld volleybal 
gespeeld. De voet-ballers 
spelen af en toe tegen andere 
dorpen. Ook slagbal wordt wel 
gespeeld. De vrouwen komen in 
groepsverband bijeen om een babbeltje te maken of om elkaar te helpen met huishoudelijke taken. 
Door het Change for Children project worden ook andere sporten weleens gespeeld m.n. door de 
schooljeugd. Jongeren spelen veel in de rivier m.n. zwemmen. 
 

Het hele dorp is christen en er is 
een grote Baptistengemeente die 
een centrale functie vervuld in het 
dorpsleven. De gemeente is het 
centrum van de lokale muziek-, 
dans- en toneelgroepen. Vrijwel 
alle liederen worden zelf 
gecomponeerd. Er wordt tweemaal 
per week geoefend door de 
muziek- en dansgroepen. Regel-
matig zijn er conferenties waar de 
muziek- en dansgroepen optreden. 
Veel gasten die het dorp bezoeken 
zijn zich niet bewust van de 
kwaliteit en culturele aspekten van 
de religieuze dans en muziek. De  

         gemeente zorgt ook voor de armen. 
De Baptistengemeente heeft goede betrekkingen met andere baptistengemeenten en voorgangers 
in Sipaliwini, Alalapadu, Tepoe, Paloemeu, maar ook met een aantal gemeenten in Paramaribo. De 
gemeente onderhoudt ook contact met World Team. Relaties met World Team hebben vooral 
betrekking op het gemeentewerk en zending. Vanuit de gemeente worden regelmatig teams 
uitgestuurd naar andere dorpen en zelfs naar Brazilië. De gemeente is de belangrijkste sociale 
organisatie in het dorp. De leiders van de gemeente dienen regelmatig bijgeschoold te worden.  
 
Planning: 

a. Er moet een goede 
inventarisatie komen van de 
gehandicapten en hun noden. 

b. De sociale problematiek van 
het dorp moet goed in kaart 
worden gebracht teneinde 
problemen beter aan te 
pakken en m.n. preventief te 
werken. 

c. De muziek- en dansgroepen in 

Dans en muziek in de kerk 

Bijna elke dag wordt er gevoetbald 

Het volleybalveld is ongelijk 
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de gemeente moeten gestimuleerd worden om steeds verder te gaan.  
d. Voor de kleine kinderen kan een speeltuin worden aangelegd. 
e. Er moet een nieuw volleybalveld komen op een andere plaats, omdat het huidige ongelijk is. 

 

 

10.  AANWEZIGE ORGANISATIES 
 
Kwamalasamutu kent een redelijk niveau van organisatie. De volgende organisaties zijn lokaal aktief: 
 1. Het dorpsbestuur  
 2. De Baptistengemeente met     
     muziek- en dansgroepen 
 3. De school (Openbare School  
     Kwamalasamutu) 
 4. Stichting MEU, als lokale  
     ontwikkelingsorganisatie 
 5. De Ressortraad Coeroeni,  
     waarvan de meeste leden in  
     het dorp wonen 
 
Het dorpbestuur bestaat uit tien leden: de 
granman, twee kapiteins en zeven basjas, 
waaronder twee vrouwelijke basjas. Het 
bestuur behartigt de belangen van de 
gemeenschap zo goed als mogelijk, maar lijkt wat minder greep op zaken te hebben als voorheen. 
De granman, kapiteins en de basjas ontvangen een vergoeding van de overheid. De taken en 
bevoegdheden van het dorpsbestuur zijn niet voldoende beschreven in de wet. Het dorpsbestuur is 
verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in het dorp. Voor het uitvoeren van werkzaamheden 
is het dorpsbestuur afhankelijk van de bewoners en heeft zelf weinig financiën. De bevolking luistert 
minder naar het traditioneel gezag dan vroeger. Het dorpsbestuur wil bijgeschoold worden en de 
dorpskas moet versterkt worden.  
 

De Stichting MEU is als ontwikkelingsstichting 
voor het dorp opgezet. De stichting heeft vele 
taken en draagt verantwoordelijkheid voor 
Iwanasamu, Werephai, het voormalige guest-
house van CI, en de bakkerij. De stichting moet 
verder versterkt worden en dient meer een 
werkarm van het dorpsbestuur te zijn. Nagegaan 
moet worden hoe dit gedaan kan worden.  
 
De Ressortraad is een gekozen volks-
vertegenwoordiging conform het kiesstelsel van 
Suriname en komt regelmatig bijeen om de 
problemen van het dorp en het ressort te 

bespreken. De afgelopen twee verkiezingen zijn de vertegenwoordigers voornamelijk afkomstig uit 
de partij DOE. Zij krijgen een maandelijkse vergoeding voor hun werk.  Er woont ook een 
Districtsraadslid in het dorp, die in de vergaderingen participeert. In de praktijk ondersteunen zij het 
dorpsbestuur om de problemen van het dorp aan te pakken bijv. het bouwen van een noodgebouw 
van de school. Het DR lid gaat enkele keren per jaar naar Paramaribo om de vergaderingen van de 
Distriktsraad van Sipaliwni bij te wonen. Op deze wijze kan hij de belangen van het dorp en de regio 
behartigen. 

Kantoor van de granman 

De school is 
een sterke 
organisatie 
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Hiernaast zijn er diverse externe organisaties die ook een bijdrage leveren, waarvan de organisaties 
t/m 10 een eigen kantoor in het dorp hebben en de overigen van buitenaf opereren m.n.: 

6. De Medische Zending (MZ) m.n. 
via de poli, artsenbezoek, 
guesthouse en CfC. 
 7. Het Nationaal Leger via een 
lokale eenheid, die ontwikke-
lingstaken heeft. 
 8. Amazone Conservation Team 
(ACT) dat een lokaal kantoor heeft 
en o.m. parkwachters 
in dienst heeft. 
9. De afdeling Luchtvaart-
terreinen van het ministerie van 
Transport, Communicatie en   
Toerisme m.n. onderhoud 
vliegveld en communicatie met 
Paramaribo. 

10. Ministerie van Regionale Ontwikkeling via de bestuursdienst en m.n. de bestuursopzichters. 
11. Conservation International is thans bezig met het evalueren van hun projecten, waarna een  
       nieuwe planning geformuleerd zal worden.  
12. De Surinaamse Zendings Vliegdienst (beter bekend als MAF) m.n. voor vliegverbindingen en  
       ondersteuning van de gemeente en communitywerk bijv. een radioproject uitgevoerd. 
13. De universiteit van Suriname (IGSR) o.m. bij het opstellen van een dorpsplan en maken  
       van een dorpskaart, hydrologische metingen, e.d. 
14. Peace Corps middels het leveren van één of twee kaders aan het dorp.  
15. Nikos middels het opzetten van een leerwerkplaats, selectie plus een beurs voor de training van  
       drie personen voor onderhoud en reparatie van kleine machines. 
 
De contacten met de centrale overheid geschieden via de bestuursdienst, maar ook via de granman 
(pata entu) en de Districtsraadsleden wanneer die naar Paramaribo gaan. Slechts zelden bezoekt een 
hoge functionaris van een overheidsinstantie het gebied. Er zijn ook werkers van andere ministeries 
in het dorp zoals Natuurlijke Hulpbronnen, maar daar wordt weinig van gemerkt, omdat er geen 
electriciteitscentrale of waterleiding van de overheid is. 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat Kwamalasamutu tegenwoordig wel geografisch geisoleerd is, maar 
niet organisatorisch, omdat er een behoorlijk aantal organisaties zijn die direct of indirect 
meewerken aan het welzijn van de bewoners. 
 
Planning: 

a. Het dorpsbestuur dient verder versterkt te worden 
b. Het dorpsbestuur zal het dorpsplan implementeren en monitoren. 
c. Op basis van het dorpsplan zal gerichter met externe organisaties gewerkt worden. 
d. De stichting MEU zou een goede werkarm van het dorpsbestuur kunnen zijn en dat dient 

verder bestudeerd te worden.  
 
 

11. WAT HEEFT HET DORP ZELF 
 
Kwamalasamutu heeft zelf al een aantal eigendommen en vaardigheden die van belang zijn voor 
haar verdere ontwikkeling.  

De gemeente is ook een sterke organisatie. Granman en ouderlingen op 
de voorste bank tijdens een kerkdienst april 2011 
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Natuurlijk bezit: 
- Er is voldoende land om te wonen en voor uitbreiding 
- Er is schoon water in de kreken  
- Het bos voorziet de mensen in bos- en andere producten (noten, zaden, vruchten, etc) 
- Het dorp ligt in een mooi heuvellandschap  
- Er is zand en grind in de rivier 
- Er is vis en wild, maar op enige afstand van het dorp 

 
 Sociaal bezit: 

- Men heeft een sterk normen en waardensysteem. 
- Er is een goed gezinsleven en sterke sociale netwerken. 
- Kwamalasamutu heeft een aktief dorpsbestuur 
- Iedereen wordt betrokken bij het nemen van beslissingen middels het houden van 

krutu’s 
- Er zijn verschillende organisaties aktief in het dorp 

 
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 
- Er zijn gezondheidswerkers en (hulp)leerkrachten 

 
Fysiek bezit: 

- Er zijn verschillende kantoren en publieke gebouwen  
- Er is een polikliniek  
- Er is een basisschool (moet nieuw gebouw) 
- Er is een kerkgebouw en muziekinstrumenten en geluidsinstallatie 
- Er is een bakkerij 
- Er zijn diverse gastenverblijven 
- Er is een telecommunicatiemast en -verbinding met de rest van het land 
- Er zijn radio’s en een radioverbinding met andere dorpen 

 

 
De oude poli is omgebouwd tot gastenverblijf 
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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. 
- Er zijn diverse bronnen van inkomsten, waaronder loonarbeid 
- 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  
 

- 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 wel wat vliegverkeer, maar 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 electriciteit, geen water, oude school). 
- De toegang tot externe kennis, deskundigheid en financiering is beperkt. 

 
 

13. BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN EN STRATEGIE 
 
Er zijn veel meer externe organisaties aktief dan voorheen, zodat de bevolking niet helemaal op 
zichzelf aangewezen is. Het dorpsbestuur dient zaken wel goed aan te sturen en moet versterkt 
worden. Een sterk dorpsbestuur kan zorgen voor het mobiliseren van noodzakelijke kennis en 
middelen voor verdere ontwikkeling onder meer via het onderhandelen met de overheid. Zij dient 
dit samen te doen met de Ressortraad en Districtsraad, zodat dezelfde prioriteiten gesteld worden 
en men niet langs elkaar praat. Ook dient het dorpsbestuur een sterke ontwikkelingsarm te hebben, 
wat via de stichting MEU zou kunnen. Hiernaast dient in de eerste fase gewerkt te worden aan de 
basisvoorzieningen t.w. electriciteit 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 
 
Er zijn in totaal 34 aandachtspunten bij de verschillende onderdelen aan de orde gekomen. In een 
tabel is bij elk punt aangegeven wie de doelgroep is en wie aktie dient te ondernemen om het punt 
te realiseren. Uit deze lijst zijn verder 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. De bevolking van Kwamalasamutu lijkt af te nemen en het dorpsbestuur zal elk jaar een 
telling van het aantal bewoonde huizen doen. 

2. Personen die nieuwe huizen wensen te bouwen doen dat na aanwijzing van het 
dorpsbestuur, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de kaart van het dorp om dit zo 
planmatig mogelijk te doen. 
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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. Er zal geprobeerd worden om de  generator van 31 KVA operationeel te maken. 
5. De watervoorziening dient verder verbeterd te worden zodat het hele dorp veilig drinkwater 

heeft.  
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. Het gemeenschapshuis moet in 2011 herbouwd worden. 
9. Er zal goed gebruik moeten worden gemaakt van de telecommunicatiemogelijkheden voor 

de ontwikkeling van de bevolking m.n. internet en afstandsonderwijs. 
10. De traditionele rechten op de grond dienen wettelijk goed geregeld te worden, zodat de 

gemeenschap beschermd is tegen speculanten en concessionarissen. 
11. Er moet een plan gemaakt worden om het centrum aantrekkelijker te maken.  
12. Tevens moet gekeken worden hoe de beschikbare ruimte efficiënt ingezet kan worden voor 

woningbouw en andere functies van het dorp, waarbij het eigen karakter en bouwstijl 
behouden blijft. 

13. De omgeving van Kwamalasamutu zal verder in kaart worden gebracht t.b.v. verdere 
planning.  

14. De kinderen van Kwamalasamutu hebben evenals alle kinderen van Suriname recht op goed 
onderwijs en dit dient gerealiseerd te worden. 

15. Het dorpsbestuur zal een noodgebouw opzetten in afwachting van een nieuwe school. 
16. Het MINOV dient een school en lerarenwoningen te bouwen in Kwamalasamutu 
17. Het MINOV dient gekwalificeerde leerkrachten aan te stellen voor Kwamalasamutu 
18. Drie personen uit Kwamalasamutu zullen getraind worden binnen het project 

“Leerwerkplaats” van NIKOS. 
19. Er is een Sociaal Fonds nodig voor opvang van patiënten en familieleden in Paramaribo. 
20. De Medische Zending zal in 2011 de poli vergroten met kamers voor opvang van patiënten. 
21. De hygiëne dient verder toe te nemen in het belang van de gezondheid van de bevolking. 

Met name dient een oplossing gevonden te worden voor de zwerfhonden. 
22. Ouderenzorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg wordt in familieverband gedaan. 
23. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal de landbouw moeten stimuleren en 

meer onderzoek naar ziektes en plantmateriaal moeten doen, plus voorlichting moeten 
geven over teeltmethoden van nieuwe gewassen.  

24. Het toerisme zal bevorderd moeten worden en Iwanasamu moet beter benut worden. Er zal 
geprobeerd worden om een toerismeplan te ontwikkelen i.s.m. andere dorpen en 
organisaties. 

25. Er dient een goede studie te komen van de dorpsekonomie en de regionale ekonomie om de 
potenties en beperkingen in kaart te brengen. 

26. Er moet een goede inventarisatie komen van de gehandicapten en hun noden. 
27. De sociale problematiek van het dorp moet goed in kaart worden gebracht teneinde 

problemen beter aan te pakken en m.n. preventief te werken. 
28. De muziek- en dansgroepen in de gemeente moeten gestimuleerd worden om steeds verder 

te gaan.  
29. Voor de kleine kinderen kan een speeltuin worden aangelegd. 
30. Er moet een nieuw volleybalveld komen op een andere plaats, omdat het huidige ongelijk is. 
31. Het dorpsbestuur dient verder versterkt te worden 
32. Het dorpsbestuur zal het dorpsplan implementeren en monitoren. 
33. Op basis van het dorpsplan zal gerichter met externe organisaties gewerkt worden. 
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34. De stichting MEU zou een goede werkarm van het dorpsbestuur kunnen zijn en dat dient 
verder bestudeerd te worden.  
 

De aandachtspunten in een tabel met aktiepunten 
 

Nr Activiteit Doelgroep Aktie 

1 Jaarlijkse telling bewoonde 
huizen 

Huizen-
bezitters 

Dorpsbestuur zal elk jaar een telling doen van het 
aantal bewoonde huizen. 

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 Met ministerie van NH bespreken. 
Eventueel project voor zonnepanelen laten 
schrijven  

4 31 kva generator 
operationeel maken  

Iedereen  Proberen via het project leerwerkplaats de 
generator operationeel te maken 

5 Waterleiding verbeteren Iedereen ACT en Ministerie NH benaderen 
Waterdistributiesysteem evalueren 
Eventueel 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 -
paden 

Iedereen Dorpbestuur zal de belangrijkste hoofdwegen en 
hoofdpaden verbreden, zodat die ook voor 
transportmiddelen begaanbaar worden. 
Nationaal Leger vragen om assistentie  

8 Gemeenschapshuis 
(paiman) herbouwen 

Iedereen Dorpsbestuur en bevolking zullen het 
gemeenschaphuis in 2011 herbouwen 

9 Efficiënt gebruik van 
telecommunicatiemogelijk-
heden 

Iedereen  Telesur benaderen voor internetmogelijkheden 
voor Kwamalasamutu. 
MINOV of IOL benaderen voor afstandsonderwijs. 

10 Grondenrechten wettelijk 
regelen 

Iedereen Blijven aandringen totdat regering en Nationale 
Assemblee wetten slaan. 

11 Centrum aantrekkelijk 
maken 

Iedereen Dorpsbestuur zal centrum verfraaien en 
aantrekkelijker maken. 

12 Efficiënte inzet beschikbare 
ruimte 

Iedereen  
 

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

13 Kwamalasamutu verder in 
kaart brengen 

 Nationaal leger vragen om kaarten te maken. 

14 Beter onderwijs School- 
kinderen 

Aandringen bij regering en Nationale Assemblee 
om Kwamalasamutu gelijke behandeling te geven. 

15 Nieuwe school bouwen School-
kinderen 

Minov nogmaals benaderen om school te bouwen. 
Zelf beginnen met noodgebouw 
Eventueel project schrijven. 

16 Woning leerkrachten 
bouwen 

School-
kinderen 

Minov vragen leerkrachtenwoningen op te zetten. 

17 Gekwalificeerde 
leerkrachten 

School-
kinderen 

Minov vragen gekwalificeerde leerkrachten aan te 
stellen voor Kwamalasamutu. 

18 Bouw leerwerkplaats en 
training reparatie kleine 
motoren 

bezitters 
van 
motoren 

Trainees selecteren voor training door Nikos 
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19 Sociaal Fonds voor opvang 
van patiënten en 
familieleden in Paramaribo 

Zieken en 
verzorgers 

Dorpsbestuur moet met Sociale Zaken en MZ 
praten over mogelijke oplossing. 

20 Uitbreiding polikliniek Iedereen Medische Zending gaat bouwen. 

21 Hygiëne verder bevorderen Iedereen  De Medische Zending zal voorlichting blijven geven 
over hygiëne. 
Oplossing zoeken voor zwerfhondenprobleem. 

22 Sociale zorg Kwetsbaren 
in de ge-
meenschap 

Familie zal blijven voorzien in de ouderenzorg, 
jeugdzorg en gehandicaptenzorg. 

23 Onderzoek, voorlichting en 
stimulatie landbouw 

Iedereen  LVV benaderen om landbouw verder te stimuleren, 
onderzoek te doen naar ziekten en schimmels en 
om voorlichting te geven over teeltmethoden. 

24 Toerisme ontwikkelen Inkomen 
verdieners 

Toerismeplan ontwikkelen. 
Iwanasamu beter gebruiken. 
Samen met andere dorpen, ministerie van TCT en 
de METS praten. 

25 Studie naar dorpseconomie Inkomen 
verdieners 
werkzoe-
kenden 

Universiteit vragen om een  goede studie te doen 
van de dorps- en regionale economie om de 
potenties en beperkingen in kaart te brengen. 
 

26 Inventarisatie gehandi-
capten en hun noden  

Gehandicap-
ten 

Dorpsbestuur moet met Sociale Zaken praten. 

27 Sociale problematiek dorp in 
kaart brengen 

Iedereen  Dorpsbestuur zal sociale problematiek in kaart 
brengen. 
Sociale zaken vragen om te assisteren bij preventie 
en aanpak. 
 

28 Muziek- en dansgroepen 
stimuleren 

Muzikanten 
en dansers 

Gemeente zal muziek- en dansgroepen in de 
gemeente stimuleren om steeds verder te gaan. 
 

29 Speeltuin aanleggen Kinderen  OS kwamalasamutu zal een speeltuin aanleggen 
voor de school. 
Dorpsbestuur en ouders vragen om een bijdrage te 
leveren. 

30 Nieuw volleybalveld maken Jongeren Dorp moet terrein identificeren en gereedmaken. 

31 Dorpsbestuur versterken Dorps-
bestuur 

Ministerie RO of DLGP benaderen. 
Eventueel NGO of universiteit benaderen. 

32 Implementatie en 
monitoren dorpsplan 

Iedereen  Het dorpsbestuur zal het dorpsplan implementeren 
en monitoren. 
 

33 Gerichte samenwerking met 
externe organisaties 

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

34 Stichting MEU als werkarm 
van het dorpsbestuur 

Dorps-
bestuur 
St. MEU 

De stichting MEU kan een goede werkarm van het 
dorpsbestuur zijn. Verdere studie hieromtrent door 
RO, DLGP, NGO of Universiteit. 
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Prioriteiten 2011 
 

Nummer Activiteit Doelgroep Aktie 

1 Dorpsbestuur versterken dorpsbestuur Trainingen verzorgen. 
Ministerie RO of DLGP benaderen. 
Eventueel NGO of universiteit benaderen. 
Samenwerken met RR en DR. 
Stichting MEU als werkarm ontwikkeling. 

2 Nieuwe school bouwen schoolkinderen Minov nogmaals benaderen om school te 
bouwen. 
Zelf beginnen met noodgebouw. 
Eventueel project schrijven. 

3 Permanente energie voor 
het dorp 

iedereen Met ministerie van NH bespreken. 
Eventueel project voor zonnepanelen 
laten schrijven. 
Generator alvast operationeel maken. 

4 Uitbreiding polikliniek iedereen Medische Zending gaat bouwen. 

5 Waterleiding verbeteren iedereen ACT en Ministerie NH benaderen. 
Waterdistributiesysteem laten evalueren. 
Eventueel project voor drinkwater laten 
schrijven. 

6 Grondenrechten wettelijk 
regelen 

iedereen Blijven aandringen totdat regering en 
Nationale Assemblee wetten slaan. 

7 Bouw leerwerkplaats en 
training reparatie kleine 
motoren 

bezitters van 
motoren 

Leerwerkplaats wordt gebouwd i.s.m. 
Nikos.  
Drie trainees selecteren. 

8 Centrum aantrekkelijker 
maken en dorpsplein 
aanleggen 

iedereen Dorpsbestuur i.s.m. bevolking. 

9 Sociaal Fonds voor 
opvang van patiënten en 
familieleden in 
Paramaribo 

zieken en 
verzorgers 

Dorpsbestuur moet met Sociale Zaken en 
MZ praten over mogelijke oplossing. 

10 Gemeenschapshuis 
(paiman) herbouwen 

iedereen Dorpsbestuur en bevolking zullen het 
gemeenschaphuis in 2011 herbouwen. 
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Bijlage 2: Kaart van het 
dorp Kwamalasamutu 


