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VOORWOORD
Rosebel Gold Mines N.V. (Rosebel) werkt in het district Brokopondo en wil een goede buur zijn voor 
de omliggende gemeenschappen. De afgelopen jaren heeft Rosebel een goede relatie opgebouwd 
met Marchallkreek, Klaaskreek, Njun Lombé, Brownsweg, Balingsoela, Kwakoegron en Nieuw Koffie-
kamp. Samen met deze gemeenschappen voert Rosebel projecten en activiteiten uit die moeten bij-
dragen aan duurzame ontwikkeling van de dorpen en hun bewoners. 

Voor duurzame ontwikkeling moet je de situatie eerst goed kennen en daarom nam Rosebel in 2013 
het initiatief voor een onderzoek in het district. Uit dit onderzoek is per dorp een beeld ontstaan van 
het aantal inwoners, de opbouw van het dorpsbestuur, aanwezige (overheids)instanties en -organisa-
ties, en de levensstandaard in het dorp. Deze ‘profielen’ zijn aangevuld met algemene informatie over 
het district Brokopondo. 

Deze uitgave maakt de informatie uit het onderzoek toegankelijk voor een breder publiek, vooral de 
dorpsbewoners. Rosebel wil hiermee een bijdrage leveren aan publicaties over het district Broko-
pondo. Dergelijke informatiebronnen liggen immers aan de basis van duurzame ontwikkeling want ze 
bieden een goed, uitgebreid begrip van mensen in hun geografisch gebied. 
Deze publicatie illustreert de opmaak van de Brokopondogemeenschap en verschaft informatie over 
de diversiteit: de gemeenschappen, hun geschiedenis, sociale en economische kenmerken, hoe actief 
mensen zijn en welke sociale en infrastructurele diensten er zijn. Wij hopen dat deze publicatie een 
goede aanzet is tot de gouden toekomst van Brokopondo.

Bewoners van de verschillende dorpen die, op welke wijze dan ook, een bijdrage hebben geleverd 
aan deze publicatie mogen zich deze met trots toe-eigenen. Wij bedanken ook de sleutelfiguren in de 
dorpen die niet alleen uitgebreide interviews hebben afgestaan, maar ook voor het kritisch becom-
mentariëren van de conceptversie van deze publicatie. Even belangrijk voor deze publicatie is NIKOS, 
met wie Rosebel prettig heeft samengewerkt. Marten Schalkwijk en zijn team hebben dit onderzoek 
heel goed opgezet waardoor het resultaat uitstekend is.

Juli 2017
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HET ONDERZOEK 
Dit boek presenteert de uitkomsten van een onderzoek naar de zeven gemeenschappen in het dis-
trict Brokopondo die voor Rosebel Goldmines N.V. (Rosebel) het meest interessant zijn. Het gaat om 
Nieuw Koffiekamp, Brownsweg, Kwakoegron, Balingsoela, Njun Lombé, Klaaskreek en Marchallkreek. 
Eerst geven we een algemeen beeld van het district Brokopondo. Daarna volgt een beschrijving van 
elk dorp individueel welke wordt afgesloten met een profiel met de specifieke beschrijving van elk 
dorp.
Dit overzicht van de gemeenschappen moet Rosebel helpen om goede relaties met de gemeenschap-
pen te onderhouden doordat het basisinzichten verschaft. Ook moet het Rosebel helpen deze zeven 
gemeenschappen via relevante projecten en programma’s te ondersteunen omdat de ontwikkelings-
behoeften van elk dorp zichtbaar zijn en Rosebel daarop gebaseerd samen met de bewoners duurza-
me projecten en programma’s kan ontwikkelen.

Elk profiel geeft per gemeenschap de basiskenmerken weer. Op deze manier komen de unieke kanten 
van elke gemeenschap naar voren. 
De gegevens zijn verzameld in enquêtes onder 389 individuele dorpsbewoners en 81 sleutelfiguren, 
in de periode van mei tot juli 2013. Sleutelfiguren zijn personen die vanwege hun functie vaak meer 
inzicht hebben in het wel en wee van de gemeenschap. Dat zijn bijvoorbeeld leden van het dorpsbe-
stuur (kapitein, basja), de bestuursopzichter, een lokale ondernemer, het hoofd van de school, voor-
zitter van een organisatie en voorganger. Ook zijn er meningen verzameld in 26 groepsgesprekken. De 
groepsgesprekken zijn gevoerd met drie groepen: het dorpsbestuur, de Communicatie Commissie1 
(CC) en de vrouwengroepen. Op deze manier kwamen zoveel mogelijk meningen naar voren.
De onderzoekers hebben niet alleen enquêtes en groepsgesprekken gehouden, maar ook rondgeke-
ken en foto’s gemaakt in de dorpen. Zij hebben onderzoeksrapporten bestudeerd, kaarten en plannen 
verzameld, en overzichten van projecten en organisaties gemaakt. Bij het Algemeen Bureau voor de 
Statistiek (ABS) en het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) hebben zij gegevens opgevraagd over 
de gemeenschappen en het district. Aan het begin van het project zijn alle dorpen – op Kwakoegron 
na – bezocht om toestemming van de dorpsbesturen te vragen. Na afloop zijn de dorpsbesturen op-
nieuw bezocht om de resultaten te presenteren, te bespreken en waar nodig aan te passen. Op deze 
wijze krijgt de lokale bevolking meer inzicht in de eigen situatie en kan zij de informatie ook gebruiken 
om haar situatie te verbeteren. 

1 Dit is een vertegenwoordiging van het dorp, bestaande uit mensen uit het dorp die door het traditioneel gezag zijn aangewezen 
om de communicatie met Rosebel namens het dorp aan te gaan. Deze groep fungeert als schakel tussen het bedrijf en de rest van het dorp.
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BROKOPONDO ALGEMEEN
Geschiedenis
Het district Brokopondo is in 1958 bij wet als apart district ingesteld, toen besloten was de Afobaka 
stuwdam te bouwen. De Brokopondo Overeenkomst die Suriname in dat jaar sloot met bauxietmaat-
schappij Alcoa, vormde de basis voor de bouw van deze stuwdam. Oorspronkelijk zou de stuwdam ge-
bouwd worden bij wat nu de hoofdplaats Brokopondo is. Het district Brokopondo was oorspronkelijk 
drie keer zo groot en omvatte alle dorpen aan de Boven-Surinamerivier. Na 1985 werden de dorpen 
boven het stuwmeer onderdeel van het district Sipaliwini. 
De geschiedenis van het district is dus nauw verbonden met de aanleg van het stuwmeer. Vele dor-
pen in het huidige district Brokopondo zijn ontstaan in de tijd van de transmigratie. Toen moesten de 
bewoners van 28 Saramakaanse en 6 Aukaanse dorpen verhuizen omdat hun gebied onder water zou 
lopen. Het ging om ongeveer 6000 mensen. Twee derde hiervan vestigde zich beneden het stuwmeer 
in transmigratiedorpen, waaronder Brownsweg, Nieuw Koffiekamp, Klaaskreek, Njun Lombé, en Mar-
challkreek. De dorpen Balingsoela en Kwakoegron bestonden al voor de transmigratie.
Het district is bestuurlijk verdeeld in zes ressorten, te weten Marchallkreek, Klaaskreek, Brokopondo 
Centrum, Kwakoegron, Brownsweg en Sarakreek. Het gehele stuwmeer ligt in het ressort Sarakreek. 

Ontwikkeling van de bevolking
Oorspronkelijk woonden alle Saramakaners in het district Brokopondo, maar door de opdeling in 
1985 is de stam verdeeld over twee districten. Marrons (vooral Saramakaners) vormen de grootste 
bevolkingsgroep van Brokopondo. De Aukaners in het district wonen vooral op de eilanden in het 
stuwmeer, maar ook in Nieuw Koffiekamp. De Aukaners in Brokopondo erkennen van oudsher het 
gezag van de granman van de Saramakaners. 
Kwakoegron ligt in het gebied van de Matuariërs (Matawai) en de bevolking is ook van die stam. Ook 
het gebied van Nieuw Koffiekamp en Brownsweg behoort oorspronkelijk tot het stamgebied van de 
Matawai, die indertijd andere stammen toestemming hebben verleend tot bewoning. Naast marrons 
woonden er vroeger in het beneden Brokopondogebied een klein aantal creolen en anderen, onder 
meer in Brokopondo Centrum, Berg en Dal, en bij de productiebedrijven van Victoria, Phedra, Ba-
boenhol en Brokobaka. 
Tijdens de Binnenlandse Oorlog (1986-1992) werden de meeste niet-traditionele woonplaatsen ver-
nield en vertrokken de inwoners. Na de Binnenlandse Oorlog kwamen er vooral in de goudwinnings-
gebieden andere bevolkingsgroepen bij. Zo kwamen er Brazilianen die in de kleine goudwinning actief 
zijn, en daarnaast creolen, Hindoestanen en Javanen die in de grote goudwinning werken, met name 
bij Rosebel. In 2012 had negen procent van de bevolking in het gebied de Braziliaanse nationaliteit en 
89 procent de Surinaamse nationaliteit. Er is dus een grote groep Braziliaanse goudzoekers in het dis-
trict, vooral in het Sarakreekgebied. 
De meeste mensen in district Brokopondo zijn christen, een kleinere groep belijdt de traditionele 
godsdienst of heeft geen godsdienst, terwijl de rest een andere godsdienst aanhangt. 

Bevolkingsgroei 
In de acht jaar tussen 2004 en 2012 is de bevolking van Brokopondo gegroeid met 12 procent en 
wel van 14.215 personen naar 15.909 personen. In het district woont een heel klein deel van de 

Surinaamse bevolking: minder dan drie procent. Brokopondo is na Sipaliwini en Coronie het dunst 
bevolkte district: er wonen gemiddeld 2,2 personen per vierkante kilometer. De marrons zijn de snelst 
groeiende bevolkingsgroep van Suriname, maar door de verhuizingen uit het district loopt de bevol-
kingsgroei van Brokopondo achter ten opzichte van de rest van het land. Tussen 2004 en 2012 heeft 
13 procent van de bevolking het district verlaten. De meeste mensen blijven echter in Brokopondo 
wonen en er komen ook mensen bij uit andere districten. 

Gemeenschap Volkstelling 2004 Volkstelling 2012 Groei in %
Kwakoegron 259 263 1,5%

Marchallkreek 1.001 1.171 17,0%
Klaaskreek 1.317 2.124 61,3%

Brokopondo Centrum 2.854 4.482 57,0%
Brownsweg 3.871 4.793 23,8%

Sarakreek 4.931 3.076 -37,6%
Totaal 14.215 15.909 11,9%

Tabel 1. Bevolking verdeeld naar ressorten in Brokopondo.

In Kwakoegron wonen de minste mensen, terwijl Brownsweg de meeste inwoners telt. In 2004 had 
Sarakreek nog de meeste inwoners. Het ressort Sarakreek omvat vooral het stuwmeergebied met 
drie eilanddorpen en enkele gehuchten langs de randen. Weliswaar gaan steeds meer mensen uit de 
dorpen aan de Boven-Surinamerivier langs de weg naar Atjoni wonen, maar deze weg ligt maar voor 
een deel in het ressort Sarakreek. Bij Sarakreek zaten vele Brazilianen in de goudsector. Klaaskreek 
laat de grootste bevolkingsgroei zien (61%), op de voet gevolgd door Brokopondo Centrum (57%). 
De schommelingen in de bevolkingsaantallen hebben waarschijnlijk te maken met bewegingen in de 
goudsector.
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Figuur 1. Bevolking van Suriname en district Brokopondo in 2004 en 2012, naar leeftijdsgroep.
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Vergeleken met 2004 wonen er in 2012 iets minder jongeren en iets meer ouderen in Brokopondo. In 
2012 waren de meeste bewoners in de werkzame leeftijd, tussen 15 tot en met 59 jaar. Kinderen van 
0 tot en met 14 jaar vormden 36 procent van de bevolking van Brokopondo, terwijl 6 procent senio-
renburgers waren. Als we de leeftijdsopbouw van Brokopondo vergelijken met die van heel Suriname, 
zien we in Brokopondo meer jongeren en minder ouderen. In het district zelf zijn er echter vrij grote 
verschillen: in het ressort Kwakoegron wonen bijvoorbeeld naar verhouding meer ouderen dan in 
het ressort Brokopondo Centrum. Ook het aantal jongeren beneden de 15 jaar verschilt per gemeen-
schap. Zo vormen zij in ressort Marchallkreek bijna de helft (47%) van de bevolking, terwijl dit in res-
sort Sarakreek slechts 28 procent is. Het laatste heeft weer te maken met de grote groep goudzoekers 
in Sarakreek. 

Steeds dichter bij Paramaribo
Eén van de meest opvallende ontwikkelingen in Brokopondo van de afgelopen jaren is de verbeterde 
en snellere wegverbinding voor haar burgers met het kustgebied. Met de aanleg van de weg naar 
Pokigron in de jaren negentig en de recentere asfaltering van de Afobakaweg, de weg naar Browns-
weg en Atjoni (Pokigron), zijn de reistijden enorm verkort. Hierdoor is Paramaribo een stuk dichterbij 
gekomen. In de loop der jaren verhuizen steeds meer mensen naar de hoofdstad. De trek richting 
kust was al tijdens de Binnenlandse Oorlog begonnen – toen vele marrons moesten vluchten voor het 
geweld en economische ontberingen. 

 

Fig2 
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Figuur 2. Reisgedrag van inwoners dorpen Brokopondo naar Paramaribo, 2013 (387 personen).

Het reizen over de weg is een stuk makkelijker en comfortabeler geworden. Dankzij de betere verbin-
dingen reizen de bewoners van de dorpen in het district meer naar Paramaribo. Gemiddeld bezoeken 
twee op de drie personen van alle dorpen tenminste eenmaal per maand de hoofdstad. De bewoners 
van Nieuw Koffiekamp en Njun Lombé reizen het meest, die van Brownsweg en Kwakoegron het 

minst. De sleutelfiguren gaan vaker naar de stad dan de gewone inwoners.
In vrijwel alle dorpen komt tegenwoordig ook de bus van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB). In de 
meeste dorpen komt de bus elke dag en in een aantal zelfs tweemaal per dag; alleen in Nieuw Koffie-
kamp komt de NVB-bus slechts drie keer per week. Uiteraard kunnen passagiers uit deze dorpen aan 
de hoofdweg dagelijks de NVB-bus nemen. Er zijn ook particuliere bussen die dagelijks rijden, maar 
daarvan liggen de prijzen veel hoger.
De meeste mensen gaan naar Paramaribo om voeding in te kopen en om op familiebezoek te gaan. 
Daarna volgden ‘andere inkopen’ (bijvoorbeeld kleding en spullen die men niet in het dorp kan krij-
gen), afhandeling van administratieve zaken (zoals AOV, pensioen, ID-kaart), een bezoek aan dokter 
(specialist) of ziekenhuis, of gewoon ‘wandelen’ (recreatie). Onder ‘overige redenen’ vallen zaken 
zoals studie, aanschaf van voorraden, verkoop van producten en persoonlijke zaken. Vaak combineren 
mensen een aantal zaken wanneer ze in de stad zijn. 

Rijkdom en armoede
Tot de komst van het stuwmeer was de bevolking volledig afhankelijk van zelfvoorzienende landbouw. 
Met de stuwdam kwam er wat werkgelegenheid bij aluminiumproducent Alcoa en bij de aanleg van 
wegen. De nieuwe transmigratiedorpen lagen minder gunstig voor landbouw en de zelfvoorzienen-
de landbouw heeft nooit meer die plaats ingenomen als voorheen. Een deel van de mensen begon 
regulier te werken bij verschillende bedrijven (Suralco, Landbouwmaatschappij Victoria, steenslag-
bedrijven, e.d.) en bij de overheid, maar voor velen was de kleine landbouw toch noodzakelijk om 
te overleven. De goudsector is vanaf de jaren negentig de grootste verdiensector in het district. De 
goudsector produceert veel waarde en – met gemiddeld 7500 USD per persoon– heeft Brokopondo 
na Paramaribo het hoogste inkomen van alle districten. De verdeling van dat inkomen is echter een 
ander vraagstuk.
Ruim de helft van de 5389 werkzame personen van 15 tot 64 jaar werkte in 2012 in de mijnbouw. Een 
vijfde werkte bij de overheid en een tiende deel in de dienstensector, handel, hotels/restaurants plus 
transport. Slechts zeven procent werkte in de landbouw en bosbouw, terwijl in alle andere sectoren 
samen ook zeven procent werkzaam is. Bij de mijnbouw gaat het dan vooral om de goudsector, maar 
de bauxietsector (Suralco) en steenslag bieden ook wat werkgelegenheid. In deze sector zitten echter 
ook veel personen van buiten het district – zoals Brazilianen – zodat niet alle inkomsten in het district 
blijven. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de multinationale bedrijven – zoals Rosebel en Suralco – die 
elders hun hoofdkwartier hebben, alsook de Surinaamse bedrijven (vooral de toeristensector) die 
vanuit Paramaribo opereren. Van een kwart van de werkzame bevolking van Brokopondo is niet be-
kend in welke sector zij werkten. Zij zijn niet meegerekend.
Nog maar zeven procent van de werkzame bevolking zou voltijds in de landbouw, inclusief de zelf-
voorzienende landbouw, werken. Dat lijkt erg laag. Toch maakt landbouw nog steeds onderdeel uit 
van het bestaan. Velen doen landbouw wellicht naast hun andere werk en verkopen de producten die 
ze niet voor eigen gebruik nodig hebben. Daarnaast gaf 19 procent van de bewoners in Brownsweg 
aan ook nog te vissen. De meeste van hen vissen voor eigen gebruik, maar sommigen verkopen een 
deel van de vangst aan anderen. 
Het percentage werklozen is ongeveer 14 procent. 
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Sector
Census
2004

Census 
2012

Mijnbouw (klein en groot) 58% 55%2

Handel, hotels/restaurants en transport 14% 12%
Overheid 10% 19%
Landbouw, bosbouw, visserij, veeteelt 7% 7%
Onderwijs/gezondheidszorg 5% (bij overheid geteld)
Industrie, constructie, elektra & water 3% 1%
Commerciële of financiële diensten 1% 0%
Overige 2% 6%
                                 TOTAAL 100%

4.225 personen
100%
4.022 personen

Onbekend 128 personen 1.367 personen
Tabel 2. Werkzame bevolking in Brokopondo naar sector, 2004 en 2012.

In het district Brokopondo is de welvaart ongelijk verdeeld. Per hoofd ligt het inkomen hoog, gemid-
deld 7500 USD per jaar. Tegelijkertijd is een kwart van de inwoners volgens meerdere kenmerken 
(levensstandaard, gezondheid en onderwijs) arm. Een kwart van de bevolking van Brokopondo is arm. 
Het is na Sipaliwini (55%) het district met de meeste armoede. 
In Brokopondo komt echter bijna geen ernstige vorm van armoede voor. Slechts één procent verkeert 
in een situatie waarbij men sommige dagen geen eten heeft. Een meerderheid van de bevolking heeft 
het moeilijk. Zij kunnen met moeite aan voeding komen, maar hebben wel elke dag te eten. De rest 
van de bewoners heeft een redelijk bestaan, zij komen uit met de middelen die ze ter beschikking 
hebben. 
De meerderheid van de huishoudens in Kwakoegron en Nieuw Koffiekamp kunnen redelijk leven van 
hun inkomen. In Klaaskreek, Balingsoela en Njun Lombé geldt dat voor minder huishoudens. Het 
grootste deel van de bevolking in Marchallkreek en Brownsweg geeft aan dat zij een marginaal be-
staan leiden. Wat betreft het gezamenlijk inkomen per huishouden: het merendeel van de huishou-
dens in Brokopondo verdient minder dan SRD 1000 (USD 130) per maand. 

 

Fig 3 Inkomen huishouden 
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Figuur 3. Huishoudens in zeven gemeenschappen in Brokopondo naar inkomen, 2013.

Door te kijken naar de economische bestaanssituatie, de conditie van de woning en het aantal af-
hankelijke personen per huishouden kregen de onderzoekers een beter beeld van de situatie van de 
huishoudens in de diverse gemeenschappen. In Nieuw Koffiekamp komen weinig arme huishoudens 
voor (slechts 9%), terwijl dit in Njun Lombé met 41 procent het hoogst was. De meeste huishoudens 
die het relatief goed hebben, komen ook in Nieuw Koffiekamp voor (50%), terwijl dit percentage in 
Brownsweg het laagst was (22%). Er is dus wel wat verschil tussen de dorpen.

Woningen en voorzieningen
Na de verplichte verhuizing vanwege de komst van het stuwmeer kreeg elk huishouden een zelfde 
soort eenvoudige houten woning. Zeker twintig jaar lang waren deze transmigratiehuizen de enige 
huizen die je in een dorp zag, maar tegenwoordig is er meer variatie.
Een stenen woning staat in de dorpen tegenwoordig symbool voor een moderne woning en een re-
delijk goed inkomen. De transmigratiehuizen dateren uit de tijd van de bouw van de stuwdam (rond 
1964) en zijn dus iets meer dan 50 jaar oud, terwijl alle andere huizen nieuwer zijn. De modernere 
stenen woningen zijn bijvoorbeeld niet ouder dan 20 jaar. Een derde van de woningen betreft een 
transmigratiewoning, terwijl traditionele hutten vrijwel niet voorkomen. 
Ruim twee derde van de 4464 woningen in de dorpen was in 2012 eigendom van de bewoner. Voor 
binnenlandbewoners heeft een woning vaak een andere waarde dan voor stedelingen en ook per 
cultuur zijn er verschillen. In de marrongemeenschap investeert men over het algemeen veel minder 
in woningen dan in andere culturen. Traditioneel slaapt men alleen in huis, en leeft men vooral bui-
tenshuis. Hier komt wel langzamerhand verandering in.
 2  

Een klein deel (20%) van de woningen bevind zich in goede tot zeer goede conditie, 36 procent is in 
redelijke staat, maar bijna de helft is er slecht tot zeer slecht aan toe (figuur 4). Van de transmigratie-
huizen is driekwart volgens de eigenaren in slechte tot zeer slechte staat, terwijl aan de andere kant 
driekwart van de stenen woningen zich juist in goede tot zeer goede staat bevind. Ook woningen 

Rij met ongeverfde transmigratiehuizen in Alasabaka, Marchallkreek.
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van steen plus hout bevinden zich in betere conditie (47% is goed tot zeer goed) dan houten huizen 
(slechts 11% goed tot zeer goed). 

 

Fig 4 Staat van de woning 
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Figuur 4. De staat van de woningen in zeven gemeenschappen in Brokopondo in 2013 (384 personen).

Wanneer we naar de staat van de huizen in verschillende dorpen kijken, dan springt Kwakoegron 
eruit met bijna alle woningen in slechte staat en geen enkele in goede staat. Dit komt vooral omdat 
Kwakoegron geen traditioneel dorp is en vele huizen gebouwd zijn in de tijd dat het treinstation nog 
operationeel was. Daarnaast zijn deze huizen van de overheid. De oude woningen in Kwakoegron die 
thans bewoond worden door dorpelingen, zijn duidelijk vervallen. Een deel hoort tot de oudste wo-
ningen van Brokopondo en is gebouwd voordat de stuwdam er was. 
Na Kwakoegron zijn de woningen van Nieuw Koffiekamp er het slechtst aan toen. Ruim de helft is in 
slechte staat en slechts heel weinig zijn in goede staat. Waarschijnlijk komt dat omdat een deel van de 
bewoners de woningen van anderen huurt of bewoont. Het verslechteren van huizen lijkt een alge-
meen verschijnsel wanneer de eigenaren verhuizen naar elders en anderen hun woning bewonen. 
In Klaaskreek staan de meeste woningen in goede staat (33%); toch verkeert bijna de helft van de 
woningen in slechte staat. De meeste woningen in Balingsoela verkeren in redelijke conditie. Weinig 
woningen zijn in slechte staat en weinig in goede staat. 
Bijna alle woningen in de dorpen hebben permanente elektriciteit. Slechts in Kwakoegron werkt men 
nog met een dieselgenerator die in de avond enkele uren draait. Alleen enkele losse huishoudens in 
Brownsweg en Njun Lombé hebben geen elektriciteit; zij zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet. 
De elektriciteitsvoorziening lijkt behoorlijk verbeterd te zijn vergeleken met de volkstelling van 2004, 
toen een vijfde van de bewoners aangaf niet over elektriciteit te beschikken. De situatie in de dorpen 
is echter beter dan die buiten de dorpen, bijvoorbeeld langs de Afobakaweg en langs de weg naar 
Atjoni. 
Tegenwoordig is vrijwel heel Brokopondo bereikbaar per telefoon, omdat overal communicatiemas-
ten te vinden zijn. Zelfs op het stuwmeer werkt de mobiele telefoon, wat een enorme verbetering is 
ten opzichte van 2004, toen bijna niemand de mogelijkheid tot telefoneren had. Nu hebben bijna alle 
huishoudens een cellulair. Daarentegen beschikt slechts een enkeling zelf over internet, maar er zijn 
wel veel mensen die af en toe het internet op gaan door gebruik te maken van de weinige cybercafes.
De watervoorziening blijft nog achter. Heel weinig woningen in de dorpen hebben een kraan in huis. 

Veel mensen (58%) halen water uit een publieke kraan in de buurt. Een derde heeft zelfs geen water-
leiding in de buurt. De situatie van de mensen die buiten een dorp wonen is nog ongunstiger. Zo moet 
de overgrote meerderheid van de laatsten het vooral doen met regenwater of kreekwater.
Het aantal wc’s in huis met waterspoeling en een septictank neemt langzaam toe. In 2012 had een 
kwart van de woningen binnen een wc. Hiernaast had 42 procent een toilet op het erf, terwijl de ove-
rige 32 procent de behoeften in het bos of elders deed. 
Vrijwel alle huishoudens koken tegenwoordig op gas en hebben dus een gasfornuis of -comfoor, het-
geen wijst op de verbetering van de aanvoerroutes van gasbommen. Daarnaast kookt een behoorlijk 
aantal huishoudens (37%) ook met hout(-skool) of een petroleum-stove (12%). De mensen hebben 
dus meerdere keuzes. 
Bijna 40 procent van de huishoudens beschikte in 2012 over ten minste één vervoersmiddel, inclusief 
33 motorfietsen, 398 bromfietsen en 214 fietsen. Daarnaast waren er 605 auto’s en minibussen, 96 
bussen voor meer dan 8 personen, 113 pick-ups en trucks, en 418 ATV’s (All Terrain Vehicle). Verder 
bezat men 267 boten met een buitenboordmotor en 231 zonder motor. 

Onderwijs en opleiding 
De kinderen van Brokopondo gingen lange tijd alleen naar de lagere school; er zijn 17 lagere scholen 
in Brokopondo. Alleen in Brokopondo Centrum staan een LBO-school en een MULO. De leerlingen 
van andere dorpen moeten daar naartoe reizen. De meeste scholen in Brokopondo zijn redelijk goed 
onderhouden. 
Het aantal beter opgeleide personen in Brokopondo groeit wel iets, maar qua opleiding blijft het ver-
schil tussen Brokopondo en de rest van Suriname nog erg groot. Bovendien zijn er ook iets meer men-
sen die helemaal geen scholing hebben. De sleutelfiguren, die leiding geven op vele fronten, zijn veel 
beter opgeleid dan de doorsnee bevolking. 

 

Fig 5 
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Figuur 5. Opleiding van verschillende leeftijdsgroepen in Brokopondo, 2013 (384 personen).

Als we kijken naar de verdeling van scholing over de verschillende leeftijdsgroepen, zien we dat de 
inwoners van boven de 60 jaar het minst geschoold zijn. De helft van deze groep heeft geen formeel 
onderwijs genoten en bijna 40 procent heeft een paar jaar lager onderwijs doorlopen. Slechts zeven 
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procent heeft de lagere school afgerond en vier procent heeft daarna nog onderwijs gehad. 
De jongere generatie (18-25 jaar) van Brokopondo heeft meer opleiding genoten dan de oudere ge-
neraties. Weliswaar heeft bij de jongste leeftijdsgroep vijf procent helemaal geen onderwijs genoten, 
maar een derde heeft na de lagere school een lagere beroepsopleiding gevolgd en een kwart heeft 
zelfs een MULO, LTS of andere VOJ-opleiding, terwijl zes procent een VWO of andere middelbare of 
hogere opleiding had genoten. 

 

Fig 6 Opleidingsniveau per gemeenschap 
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Figuur 6. Opleidingsniveau in zeven gemeenschappen in Brokopondo, 2013.

Per gemeenschap zijn er wel wat verschillen in opleidingsniveau. In Brownsweg, Njun Lombé en Ba-
lingsoela hadden de meeste mensen (rond 62%) maximaal een lagere school doorlopen (figuur 6). In 
Kwakoegron, Klaaskreek en Marchallkreek heeft de helft de lagere school afgerond. In Nieuw Koffie-
kamp en Balingsoela was het percentage van personen met een middelbare of hogere opleiding het 
hoogst: respectievelijk 15 procent en 13 procent. 

Een belangrijk nieuw gegeven betreft het milieu. Maar liefst driekwart van de huishoudens in Bro-
kopondo ondervond direct last van ten minste één milieuprobleem. Dat is een heel hoog percenta-
ge. Bovendien heeft bijna de helft van de huishoudens last van ten minste twee milieuproblemen 
en een derde zelfs van drie of meer problemen. De genoemde milieuproblemen zijn ongedierte, 
water vervuiling, bodemerosie, geluidsoverlast, luchtvervuiling, bodemvervuiling, pesticidengebruik, 
wateroverlast en waterafvoer. De meest genoemde problemen zijn ongedierte en watervervuiling. 
Daarnaast gaven huishoudens de nabijheid van bepaalde, potentieel schadelijke activiteiten aan: het 
wonen in de buurt van een goudsmelterij, in de buurt van een telefoonmast, of in een omgeving waar 
kwik wordt gebruikt.

Situatie per sector
Hoe ervaren en beoordelen de sleutelfiguren de situatie in hun dorp? Het beeld per dorp verschilt; 
we gaan bij de bespreking van elk dorp dieper hierop in. In dit hoofdstuk beschrijven we het algeme-
ne beeld. 
De elektriciteitsvoorziening wordt door minder dan de helft van de 81 sleutelfiguren als goed beoor-
deeld. Vooral in Kwakoegron geeft de elektriciteit problemen, omdat daar gewerkt wordt met een 
generator die alleen in de avond aangezet wordt. 
De werkgelegenheid vormt vrijwel overal een probleem. Ruim twee derde benoemde de situatie van 
de werkgelegenheid als slecht en slechts een enkeling vond hem goed. Ofschoon de werkloosheid 
rond 14 procent is, blijkt hij in de ogen van de inwoners toch een ernstig vraagstuk. 
De infrastructuur scoorde gemiddeld ook laag (59%), met name in de dorpen Marchallkreek, Nieuw 
Koffiekamp, Kwakoegron en Balingsoela. Dit zijn ook de dorpen die iets verder van een geasfalteerde 
weg liggen en waarvan de hoofdweg naar het dorp zelf niet geasfalteerd is. 
Drinkwater blijkt in de meeste dorpen – behalve Marchallkreek en Klaaskreek – nog een probleem te 
zijn (54%). 
De productie beoordeelden de meeste sleutelfiguren – behalve in Marchallkreek en in mindere mate 
in Balingsoela en Kwakoegron – ook negatief (52%). Hetzelfde geldt voor de sector toerisme (52%), 
die alleen in Klaaskreek positief beoordeeld is en in enige mate ook in Brownsweg. Ook de handel 
wordt over het algemeen negatief beoordeeld (48%), behalve in Brownsweg en in mindere mate in 
Balingsoela en Kwakoegron. 

Kinderen volgen onderwijs op een basisschool te Balingsoela.
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De andere sectoren scoorden het hoogst in de categorie ‘matig’, hetgeen betekent dat men niet te-
vreden was maar het ook niet slecht vond. Dit gold voor de gezondheidszorg (61%), waarover men 
in Kwakoegron echter wel tevreden was. Het onderwijs scoorde ook redelijk (52%) en eigenlijk was 
slechts 3 procent hier erg ontevreden over. Over het bestuur was men matig tevreden (52%), behalve 
in Marchallkreek waar het grootste deel ontevreden was. Ook over de communicatie was de helft van 
de sleutelfiguren niet ontevreden (51% matig), behalve in Kwakoegron waar men er wel ontevreden 
over was. Over het transport (43% matig) was men in Klaaskreek en Njun Lombé behoorlijk tevreden, 
maar in Marchallkreek, waar de bussen meestal niet naar binnen rijden, was men juist ontevreden. 

Situatie van het district en investeringen
De meerderheid van de sleutelfiguren beoordeelden de huidige ontwikkeling van het district Bro-
kopondo als matig. Volgens acht procent ging het goed en volgens tien procent slecht. De meeste 
sleutelfiguren zagen wel potentie en dachten dat de economie van het district het best geholpen zou 
zijn met investeringen in de productiesector en in (klein) ondernemerschap, met name in land- en 
tuinbouw. Er is genoeg land, en er is genoeg kennis. “Sommige plaatsen zijn echt vruchtbaar, als we 
verwaarloosde terreinen weer opvijzelen, kunnen we groenten leveren voor de bedrijven.” 
Wat betreft de overige agrarische sector noemden de sleutelfiguren met name veeteelt, pluimvee, 
visserij in het stuwmeer en palmolie bij Phedra.
Ook bosbouw werd vaker genoemd in combinatie met het opzetten van bedrijven in de houtsector. Er 
zijn immers vele bossen, waardoor men potentie ziet in het opzetten van een houtmarkt en zaagmolen.
Bij mijnbouw noemden ze met name goudwinning (op moderne manier), grind en steenslag. Voor 
wat betreft dienstverlening werden financiële dienstverlening, handel en toerisme even vaak ge-
noemd. Ook het beschikbaar stellen van fondsen voor lokale ondernemers werd genoemd, en voor 
wat betreft handel: een markt in Bergendal, goede en ruim gesorteerde winkels, een winkelcentrum 
en markt, met dezelfde prijzen als in Paramaribo. 
Onderwijs werd als een belangrijke sector gezien om te investeren: in vak- en beroepsgerichte oplei-
dingen, middelbare scholen en internaat. Voor de gezondheidzorg wilde men vooral een ziekenhuis of 
medisch centrum in het district hebben. 

NIEUW KOFFIEKAMP
Geschiedenis, omgeving en infrastructuur
Het oorspronkelijke dorp Koffiekamp was één van de eerste dorpen die onder water liepen door het 
nieuwe stuwmeer. Een deel van de bewoners is toen naar Marchallkreek vertrokken – dat wilde de 
overheid – en een deel verhuisde naar km. 106. Daar ontstond in 1964 het transmigratiedorp Nieuw 
Koffiekamp.

Het dorp bestaat uit drie delen: Ganda Kampu, Bakambuyu, en Maipa Ondu. In het marrondorp 
wonen overwegend Aukaners en een minderheid van Saramakaners en Matuariërs, maar de mees-
te mensen weten niet meer tot welke lô (clan) ze behoren. De bouw van het stuwmeer heeft in de 
geschiedenis de grootste stempel gedrukt op de ontwikkeling van de bevolking. Zij moesten nieuwe 
dorpen bouwen en zich aan een nieuwe omgeving aanpassen. 
  3 
De belangrijkste ontwikkeling sinds de jaren negentig is de goudwinning. Die heeft nu grote invloed 
op bijna het hele leven in het dorp. Het dorp ligt geheel in de concessie van het goudbedrijf Rosebel. 
Rosebel heeft de concessie in november 2006 overgenomen van exploitatiebedrijf Cambior Inc., die 

Goudwinning als primaire bron van inkomsten in Nieuw Koffiekamp.



20 21

De bloeiende toekomst van Brokopondo Nieuw Koffiekamp

hem weer gekocht had van Golden Star. Daarnaast houden kleine goudzoekers (porknokkers) zich 
bezig met goudwinning rond het dorp. Hierdoor is de relatie tussen het dorp en Rosebel een beetje 
gespannen, al is die nog steeds werkbaar. Het bedrijf biedt werk aan ongeveer 50 gezinnen uit het 
dorp en investeert via projecten behoorlijk in Nieuw Koffiekamp. De bewoners erkennen dat ook. Er is 
spanning ontstaan doordat de kleine goudzoekers in hetzelfde gebied opereren en Rosebel hen regel-
matig uit de concessie zet. Door de goudwinning is de natuurlijke omgeving behoorlijk aangetast rond 
het dorp en in de naaste omgeving, inclusief de kreken. Haast niemand doet meer aan landbouw en 
bosbouw. De bewoners vissen en jagen ook niet meer. 
Het dorp ligt aan een zijweg van de weg naar Brownsweg, ongeveer 10 kilometer vanaf de geasfal-
teerde weg. Vroeger lag het dorp Koffiekamp aan de spoorlijn ten hoogte van km. 106 vanaf Parama-
ribo. Vandaar dat Koffiekamp ook wel 106 wordt genoemd. De hoofdweg naar het dorp en de wegen 
in het dorp zijn niet verhard. 
Ruim twee derde van de bevolking gaat minstens eens per maand naar de stad en een derde deel 
gaat zelfs wekelijks. Elke dag vertrekken er bussen naar Paramaribo; het is makkelijk om een bus te 
vinden. De Staatsbus koste in 2013 SRD 8,50 en een particuliere bus SRD 40. In Nieuw Koffiekamp 
heeft 41 procent van de huishoudens een eigen vervoermiddel, dat is ten minste tweemaal zoveel als 
in de andere dorpen.

Ontwikkeling van de bevolking 
Het is niet bekend hoeveel mensen er nu precies in Nieuw Koffiekamp wonen. Volgens het dorps-
bestuur zijn het zo’n 500 personen, terwijl het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) 300 mensen 
aangeeft. Wel is duidelijk dat het aantal inwoners nogal wisselt. Tussen 1980 en 1994 verdubbelde 
het aantal inwoners van 238 naar rond de 490 inwoners. Hun aantal was in 2002 weer gedaald naar 
330 inwoners, terwijl de Medische Zending 8 jaar later (in 2010) een totaal van 437 personen regis-
treerde. De verschillen in aantal inwoners wijzen op een zekere mobiliteit (beweeglijkheid) van de 
bevolking. Die mobiliteit verklaart ook de enigszins schommelende verhouding tussen mannen en 
vrouwen, en de verdeling naar leeftijdsgroepen, die geen vast patroon vertonen. 
Toch wonen er in Nieuw Koffiekamp niet alleen jonge mannelijke goudzoekers, maar ook gezinnen. 
Dat bleek ook uit eerder onderzoek. Toen vertelde 65 procent van de bewoners dat zij hun hele leven 
lang in het dorp woonden en 20 procent dat zij er al langer dan 5 jaar woonden. Hiernaast was er een 
groep van 15 procent die er korter dan 5 jaar woonde.

Positieve zaken 
Het dorp heeft waterleiding en elektriciteit en ook een goede communicatie-infrastructuur. Er is een 
polikliniek van de Medische Zending en een basisschool. Over elektriciteitsvoorziening, gezondheids-
zorg, onderwijs en communicatie zijn de sleutelfiguren redelijk tevreden. 

Aan de gewone burgers in het dorp werd gevraagd wat zij de goede dingen in het dorp vinden. Tien 
bewoners noemden niets. Evenveel mensen noemden de mogelijkheid voor goudwinning als bron 
van inkomsten. Twee personen gaven de mogelijkheid voor werken bij Rosebel aan. Andere punten 
die burgers noemden: de aanwezigheid van de school (5x), watervoorziening (4x), elektriciteitsvoor-
ziening (3x), de kerk (2x) en de poli (1x). Ook de levenswijze behoort volgens zes burgers tot de goede 
dingen. De bewoners verduidelijken dat als volgt: “Men kan vrij leven, de mensen zijn vriendelijk, er is 

een goede onderlinge verstandhouding en er wordt niet gevochten.” Daarnaast vond men het fijn dat 
er ontwikkeling was en dat het dorp netjes was. Ook de recreatiezaal, de guesthouse die in aanbouw 
is, en de sportvereniging zag men als positieve zaken.  

Deelnemers aan de groepsgesprekken noemden als goede dingen van het dorp: de onderlinge com-
municatie (voornamelijk met het dorpsbestuur), de communicatie met Rosebel en het onderwijs. Het 
dorpsbestuur vindt de goudwinning één van de sterke kanten. Maar ook sport, met name voetbal, is 
genoemd als één van de goede dingen.

Wonen
Van de ondervraagde burgers en sleutelfiguren vindt 29 procent het prettig wonen in Nieuw Koffie-
kamp, terwijl 19 procent het er niet prettig vindt. Een kleine meerderheid (52%) zegt dat het er rede-
lijk wonen is. 

Werk
Zeker 80 procent van de werkende bevolking is afhankelijk van de goudwinning. Bij Rosebel werken 
51 dorpelingen en in de kleine mijnbouw werken meer dan 100 mensen (maar volgens het dorps-
bestuur zijn dat er ongeveer 200). Verder werken er 20 bewoners bij de (semi-)overheid. Daarnaast 
zijn er een paar mensen in de particuliere sector werkzaam, zoals het kippenbedrijf, groenteteelt en 
handel.    4 

Succesvolle kippenteeltonderneming geïnitieerd in Nieuw Koffiekamp door Rosebel.
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Organisaties 
In Koffiekamp zijn acht organisaties actief. Zoals elk dorp heeft het een dorpsbestuur en een CC on-
derhoudt het contact met Rosebel. Daarnaast is er een EBGS-kerk. Verder zijn de volgende organisa-
ties actief: de voetbalvereniging SVK, de organisatie voor ondernemers Makamboa, de vrouwenor-
ganisaties Libi Makanda en Begi i sa kisi, en de stichting Masosi. Voetbal is de dominante sport, maar 
slagbal is in opkomst.

Projecten die in de afgelopen 10 jaar zijn uitgevoerd
Dit zijn de belangrijkste projecten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd (tussen haakjes de initiatief-
nemers):

• Bouw van een nieuwe school en leerkrachtenwoningen (Rosebel en Microprojecten)
• Bouw van een polikliniek en woning (Rosebel en Regionale Ontwikkeling)
• Aanleg waternet (Community Development Fund Suriname en Rosebel)
• Bouw van steenfabriek (Rosebel)
• Opzetten van een kippenbedrijf (Rosebel)
• Krutu-oso (eigen middelen)
• Recreatiezaal (Makamboa)
• Bouw van een woning voor de kapitein (Rosebel) 
• Bouw bushuisje (Rosebel) 
• Bouw van multifunctioneel centrum (Rosebel)

  -  

Zorgpunten
De sleutelfiguren vinden het minder goed dat de hoofdweg naar Nieuw Koffiekamp vanaf de weg 
naar Brownsweg en de wegen in het dorp niet geasfalteerd zijn. Ook de productie loopt achter. Dat 

komt vooral doordat de lokale bevolking beperkt is in haar goudwinning door de uitgifte van de goud-
concessie aan Rosebel, maar ook doordat de steenfabriek niet meer in werking is. Er komen nauwe-
lijks toeristen, maar men hoopt dat dit zal veranderen wanneer de guesthouse gereed is.
De watervoorziening blijkt niet optimaal te functioneren, 78 procent van de sleutelfiguren noemden 
die zelfs slecht. De belangrijkste klacht is dat het water vuil is en een oranje kleur heeft, waardoor 
het lijkt alsof de bron waaruit het water komt, vervuild is door de goudwinning. De handel is de vijfde 
sector die minder goed scoort, waarbij men vooral op hoge prijzen wijst.
De gewone burgers noemen de goudsector als oorzaak van de meeste minder goede zaken (15x). Zo 
hadden zij veel klachten over geluidshinder vanwege het gebruik van explosieven door Rosebel (7x), 
waarbij soms het huis schudde. Ook wijzen zij op de beperking van de eigen goudwinning door de 
aanwezigheid van Rosebel. Er is een gevoel van onveiligheid ontstaan door een recent voorval waarbij 
schoten zouden zijn gelost op porknokkers. Daarnaast waren er klachten over het feit dat de porknok-
kers te dicht bij het dorp werkten en het water in de kreek vervuilden. Verder ondermijnen mensen 
van buiten die in de goudmijnen werken het lokaal gezag met hun gedrag. Er zijn ook klachten over 
het gebrek aan werkgelegenheid (5x), slechte wegen (3x) en slechte huizen (3x). Verder noemden de 
burgers het gebrek aan drinkwater en overstroming van bepaalde delen van het dorp bij regenval, het 
gokken, het niet meer kunnen jagen, en het gebrek aan een ziekenhuis. Op de vraag naar de minder 
goede dingen in het dorp gaven vijf dorpelingen geen antwoord of zeiden het niet te weten.
Over het grootste probleem – de overlast door de goudwinning – waren de dorpelingen het eens. 
Aanvullend bekritiseerde een bewoner het gebruik van cyanide door Rosebel omdat dit schadelijk 
voor de gezondheid zou zijn. Een ander noemde het afnemen van de invloed van de regering in het 
dorp. Ook klaagde men over het feit dat de goudzoekers geen geld storten in de kas van het dorpsbe-
stuur, dat er veel vreemdelingen in het dorp zijn, en dat de jongeren weinig respect hebben voor het 
lokaal gezag.
Deelnemers aan de groepsgesprekken noemden bij de minder goede zaken de gaten in het land-
schap, die Rosebel en de porknokkers achterlaten. Ook is men ontevreden over het gebruik van kwik 
door de porknokkers. De vreemdelingen onder de porknokkers, van wie de achtergrond onbekend is, 
baarden ook wat zorgen. De sluiting van het steenbedrijf werd ook als minder goed gezien. 

Het dorpsbestuur gaf als grootste problemen aan: watervoorziening (vies water uit de kraan), de 
onverharde weg naar het dorp, geen straatverlichting in het dorp, vervuiling van de kreek door 
goudwinning door de porknokkers, last van de explosieven van Rosebel, en gebruik van geweld tegen 
de porknokkers om hen uit de concessie te verdrijven. 
Wat zouden de sleutelfiguren direct aanpakken indien zij het voor het zeggen hadden en er genoeg 
geld was? Asfaltering van de weg werd 3x genoemd, verbetering van de watervoorziening 2x en reno-
vatie van de kerk 2x. Daarnaast noemden zij zaken voor de jongeren, zoals het opzetten van een crè-
che, speeltuin en internaat, en het opvangen van drop-outs. Andere wensen: verwijdering van illegale 
porknokkers, aanpak van Chinezen, organisatie van sport- en recreatieactiviteiten, huizenbouw, win-
kelcentrum en verbetering van gezondheidszorg. Ook het dorpsbestuur zou de kerk willen renoveren, 
want dat is volgens hen het gezicht van het dorp. De vrouwengroep zou een vrouwencentrum willen 
bouwen, en de CC zou het steenbedrijf weer in werking willen zien en cursussen huizenbouw willen 
organiseren.
Wensen zijn er genoeg, maar er is weinig overeenstemming over wat er echt aangepakt moet wor-

Poli van de Medische Zending te Nieuw Koffiekamp.
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den. Toch lijken asfaltering van de weg en betere watervoorziening de grootste prioriteiten, omdat 
die ook bij de problemen vaker genoemd werden.
 
Welzijn en bestuur
In Nieuw Koffiekamp vond 42 procent van de burgers en sleutelfiguren dat hun leven er in 2013 ver-
geleken met een jaar geleden beter op is geworden. 23 procent van de burgers geeft aan dat dit het-
zelfde is gebleven, terwijl 35 procent aangaf dat het er juist slechter op was geworden. In vergelijking 
met vijf jaar eerder zag 44 procent van de sleutelfiguren hun leven als beter, 11 procent als hetzelfde 
en 44 procent als slechter. 

Er zijn een paar dorpelingen met een beperking in Nieuw Koffiekamp; het personeel van de Medische 
Zending let op hen. Eén persoon krijgt sociale steun. Er zijn weinig ouderen; degenen  die er zijn, wor-
den goed verzorgd door hun familie. Men is tevreden over het werk van de zuster op de polikliniek, 
maar wijst er wel op dat er geen arts is. Traditionele medicijnen worden weinig meer gebruikt. De 
mensen zijn minder netjes dan voorheen en er is meer vervuiling; het dorp heeft echter wel zelf de 
vuilophaal geregeld in samenwerking met de bestuursopzichter. 
Het dorp heeft weinig contact met andere dorpen in de omgeving. Alleen bij culturele evenementen 
(fanowdu) gaan bepaalde families naar Brownsweg. Op sportgebied zijn er ook wat contacten bij 
competitiewedstrijden. Voor wat het bedrijfsleven betreft, is er vrijwel alleen contact met Rosebel. 

Het dorpsbestuur heeft slechts één hoofdkapitein (kapitein Ludwieg Wijnerman) en één hoofdbasja 
(Richard Libretto). Daarnaast zijn er zes mannelijke en zeven vrouwelijke basja’s. Er is geen districts-
raadslid in het dorp, maar wel een ressortraadslid. Er zijn twee bestuursopzichters (Maldolina Roze-
wijn en Riedewald Pryor). Het dorpsbestuur heeft een kantoor, werkruimte, archief en vergaderzaal, 
maar het heeft weinig training gekregen. Van de sleutelfiguren zegt 22 procent dat het goed gaat met 
het bestuur, terwijl 11 procent vindt dat het juist slecht gaat. De grootste groep (67 procent) zit daar 
tussenin. 
Het dorpsbestuur merkt op dat het vanwege het gebrek aan respect meer met de politie moet wer-
ken om de orde en rust te handhaven. Deze samenwerking gaat goed.
  5 
Potentie en verandering
De traditionele wijze van leven is voor een groot deel verdwenen uit Nieuw Koffiekamp. Tijdens de 
groepsgesprekken bleek dat dit samengaat met het afnemend belang dat de mensen eraan hechten. 
Er worden nauwelijks kostgrondjes gehouden. Er wordt ook niet meer aan bosbouw gedaan, noch 
gejaagd en of gevist. De goudwinning heeft de traditionele economische activiteiten verdreven. Er 
wordt nog wel Aukaans gesproken, maar Nederlands en Sranantongo zijn belangrijker geworden.

Krutu-oso te Nieuw Koffiekamp.

Speeltuin te Nieuw Koffiekamp.
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Wat het dorp uniek maakt
Het dorpsbestuur en de vrouwengroep vinden de aanwezigheid van goud en Rosebel uniek. De CC 
voegt hieraan de geografische nabijheid tot de stad toe. Volgens de helft van de sleutelfiguren is er 
niets unieks in Nieuw Koffiekamp. De rest wijst op de goudwinning, krutu-oso, recreatiezaal, school, 
kerk en de ondernemersorganisatie Makamboa. 

Potenties
Men ziet in toerisme wel mogelijkheden, maar dan moet de hoofdweg eerst geasfalteerd zijn. Ook het 
sportveld moet in goede staat zijn. Bij een goede aanpak biedt ook de houtkap wat mogelijkheden.

Verandering en ontwikkeling (volgens sleutelfiguren)
De volgende zaken kunnen bijdragen aan ontwikkeling: computerlessen voor studenten, een betere 
inrichting van de recreatiezaal (bijvoorbeeld een biljarttafel), activiteiten rond de kerstdagen voor 
meer eenheid, een stadion, deelname van jongeren aan trainingen, renovatie van huizen, ouders die 
tijd maken voor kinderen, asfaltering van de weg, watervoorziening, vertrek Rosebel zodat het dorp 
de concessie terugkrijgt, verdrijving van illegalen, optreden tegen Chinezen met hoge prijzen, een 
speeltuin, en een kantoor voor de bestuursopzichter.

Ontwikkelingsbehoeften (volgens focusgroepen)
Meer vrouwelijk ondernemerschap (training nodig), concessies voor jongeren zodat ze kunnen onder-
nemen (en daardoor kunnen investeren in het dorp). Het operationeel maken van het steenbedrijf, 
want nu komen stenen uit de stad.

Recentere ontwikkelingen in het dorp
Sinds het onderzoek in 2013 zijn er dingen veranderd in Nieuw Koffiekamp. De porknokkers uit het 
dorp zijn door de overheid geaccommodeerd op de concessie van Rosebel in het zogenaamde Roma-
gebied.
Rosebel heeft een speeltuin neergezet, waar kinderen prettig kunnen ontspannen. Er is een media-
theek opgezet met internetaansluiting, samen met de introductie van een nieuwe leerlijn: een part-
nerschap van Stichting d’ONS, Telesur, Rosebel en Stichting Ferrier Fonds.
Rosebel heeft ook een multifunctioneel gebouw voor de vrouwenorganisaties neergezet, en er is een 
bushuisje gebouwd om het wachten op de (staats)bus aangenamer te maken.

  6 

Naam: Nieuw Koffiekamp
Bevolking: 300 (52% man en 48% vrouw)

Marrongroep: Ndyuka
Dorpsbestuur: Kapitein Ludwieg Wijnerman

Religie: Overwegend christelijk (evangelische broedergemeente)
Toegankelijkheid: Gedurende het hele jaar toegang via de Surinamerivier

Afstand tot Paramaribo: 98 kilometer
Scholen: Kwamie basisschool (Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeen-

te Suriname)
Vrouwenorganisaties: Libi Makena en Begi i sa kisi
Overige organisaties: Voetbalorganisatie SVK, kleinschalige goudzoekersorganisatie Makamboa, 

Kofika
Inkomstenbronnen Goudwinning (80%): RGM en kleinschalige goudwinning

Sectoren met mogelijkheden: Kleinschalige goudwinning, bosbouw en mogelijk ‘goudtoerisme’ vanwege 
de unieke ligging. 

Projecten uitgevoerd door RGM: Bouw multifunctioneel centrum
Speeltuin
Bouw leerkrachtenwoningen
Opzet steenbedrijf
Opzet kippenbedrijf
Knip- & naaicursus
Boringen voor watervoorzieningsproject
Mediatheek i.s.m. Stichting d'ONS, Telesur & Ferrier Fonds
Bouw bushuisje
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KLAASKREEK
Geschiedenis, omgeving en infrastructuur
Klaaskreek is in 1964 gesticht als transmigratiedorp vanwege de verhuizing van het dorp Ganzee. Gan-
zee was met 1215 inwoners het grootste dorp dat door het stuwmeer onder water werd gezet. Twee 
derde deel van Ganzee verhuisde naar Klaaskreek en het overige deel naar het dorp Nieuw Ganzee, 
dat onderdeel is van Brownsweg. Ganzee was een christendorp (EBGS) en ook Klaaskreek heeft die 
identiteit in de loop der jaren behouden. Ganzee stond indertijd bekend als het meest ontwikkelde 
dorp, waar de eerste intellectuelen van marron-afkomst uit voortgekomen zijn. 
  7 

Klaaskreek ligt op 77 km van Paramaribo vlakbij de hoofdweg naar Afobaka en niet ver van de Surina-
merivier. In het noorden grenst het dorp aan de Marchallkreek. Het dorp ligt vrij hoog en loopt nooit 
onder water. Aan de rivier, tegenover Klaaskreek, liggen Njun Lombé en Moejekriki, en boten gaan 
heen en weer vanaf de oever bij Klaaskreek. De locatie is goed zichtbaar op bovenstaande satelliet-
foto. Daarop is ook te zien dat er nog ruimte voor groei is. De hoofdwegen naar binnen en ook in het 
dorp zelf zijn geasfalteerd. Het dorp heeft twee grote wijken: Bakadyari (achterop) en Fes’sei (voor-
op). Klaaskreek ziet er vrij goed uit en de vooruitgang is merkbaar. Door de binnenwegen maakt het 
dorp ook een georganiseerde indruk. Er zijn twee stranden in Klaaskreek, die wat toeristen aantrek-
ken. Vlak bij het dorp aan de hoofdweg zijn een politiepost en een benzinestation. 

Ofschoon goudwinning niet zo dominant is als elders, behoort het toch tot de belangrijkste recente 
ontwikkelingen. Het dorp krijgt van de porknokkers een bijdrage voor de dorpskas, waaruit men een 
aantal diensten – zoals vuilophaal – kan betalen. De traditionele bronnen van inkomsten zoals land-
bouw, bosbouw en visserij zijn niet meer zo belangrijk als voorheen. De goudwinning vervuilt wel de 
Mamakreek die achter het dorp loopt en de grens met Berg en Dal vormt. De Klaaskreek zelf is niet 
vervuild. Er is een behoorlijk stuk gemeenschapsbos dat bij het dorp hoort.

Ontwikkeling van de bevolking
De bevolking van Klaaskreek is lange tijd niet gegroeid. Tussen 1980 en 1994 nam het aantal inwoners 
af van 654 inwoners tot 610 inwoners. Vanwege de Binnenlandse Oorlog (1986-1992) verhuisden vele 
inwoners uit de oorlogsgebieden – waaronder het district Brokopondo – naar elders. Deze verhuizing 
is wellicht de hoofdoorzaak van de stagnerende groei geweest. Ook vanwege studie of werk vertrek-
ken velen naar Paramaribo of elders. In ieder geval is er nu weer groei, want in 2013 waren er 1.066 
inwoners. Het ressort Klaaskreek als geheel groeide krachtig tussen 2004 en 2012: van 1.317 naar 
2.124 inwoners. Het ressort Klaaskreek omvat naast het dorp Klaaskreek ook de dorpen Njun Lombé, 
Moejekriki en Kapasikele. 
Gemiddeld wonen er in Klaaskreek 4,4 personen in een huis, wat meer is dan in vele andere dorpen. 
De leeftijdsopbouw is in de periode tussen 1994 en 2013 veranderd. Er zijn nu minder kinderen en 
meer volwassenen. Het aantal ouderen is echter afgenomen, hetgeen we niet kunnen verklaren. Uit 
de steekproef blijkt dat de helft van de bevolking altijd in Klaaskreek heeft gewoond, een kleiner deel 
woont er al langer dan vijf jaar. Een heel klein deel woont er korter dan vijf jaar.

De EBGS kerk staat dan ook in een hoofdstraat in Klaaskreek.

Daniel IJveraarschool te Klaaskreek.
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Positieve zaken 
In vergelijking met veel andere dorpen heeft Klaaskreek behoorlijk wat voorzieningen. In Klaaskreek 
zijn de sleutelfiguren tevreden over de elektriciteitsvoorziening, de transportmogelijkheden en het 
toerisme. Ook over het onderwijs is men redelijk tevreden; niemand is ontevreden.
  8 
De burgers van Klaaskreek noemden samen tachtig goede dingen, waar onderwijs bovenuit stak. Ook 
de sleutelfiguren waardeerden dit het meest. Het gaat hierbij niet alleen om de school zelf, maar ook 
het feit dat de kinderen de gelegenheid hebben naar school te gaan. Zoals iemand het mooi zei: “Er 
is een school, dat is de eerste stap tot ontwikkeling.” Diverse aspecten van het dorpsleven worden 
positief beoordeeld: de eenheid, de gemeenschap, de activiteiten, maar vooral ook de onderlinge 
hulp. “Het maakt niet uit hoe laat van de dag iets je overkomt, je kunt op je buren rekenen.” Ook bij 
de sleutelfiguren kwam dit als sterk punt naar voren. De sleutelfiguren en de burgers zagen de nuts-
voorzieningen – met name elektriciteits- en watervoorziening – en sport als positieve kenmerken. 
Over de kerk liepen de meningen uiteen. De burgers vonden de kerk een goed ding, maar de sleutel-
figuren noemden de kerk niet. De geasfalteerde wegen, vuilophaal, medische zorg, huizenbouw, goed 
beleid van het dorpsbestuur en de bushuisjes vonden de burgers goed. De sleutelfiguren noemden 
bovendien de polikliniek, de ondernemingszin, de nabijheid van de stad, het bestuurskantoor en het 
onderhoud.
Opmerkelijk was dat in de groepsgesprekken de accenten van goede dingen iets anders lagen en ook 
verschilden van groep tot groep. Het dorpsbestuur noemde naast de sport, recreatie, medische zorg 
en onderwijs ook de kojo en kamisa (culturele overgangsrituelen naar volwassenheid van respectie-
velijk meisjes en jongens). De vrouwengroep noemde de muziek en het Tapu Yari evenement (waarbij 
bewoners terugkeren en het nieuw jaar feestelijk inluiden), maar ook de remigratie van dorpelingen 
van elders naar hun dorp. De CC vond de instelling van de Goudcommissie Klaaskreek een hele goede 
zaak, omdat die de porknokkers controleren en zij via deze commissie bijdragen aan de dorpskas. 

Wonen
Vier op de tien mensen vinden het heel prettig wonen in Klaaskreek. Iets meer dan de helft vindt het 
er redelijk wonen. 

Werk
Goudwinning is volgens het dorpsbestuur de belangrijkste bron van werkgelegenheid. Volgens hen 
werken er ongeveer 200 personen in deze sector, inclusief de 52 werknemers bij Rosebel. Daarnaast 
werkt een redelijk aantal mensen bij de ministeries van de overheid (Regionale Ontwikkeling, Cen-
traal Bureau voor Burgerzaken, Landbouw Veeteelt en Visserij, Onderwijs). Verder zijn er particuliere 
ondernemers zoals buschauffeurs, winkeliers, reparateurs. De traditionele wijze van leven is minder 
belangrijk geworden, zoals ook blijkt uit het feit dat nog maar weinig dorpelingen leven van land-
bouw, visserij en bosbouw (naar schatting 7,5%). Iemand merkte op dat Klaaskreek vroeger groenten 
aan anderen verkocht, maar het nu zelf moet kopen. Volgens een eerder onderzoek werkte ruim een 
derde van de werkenden in Klaaskreek in de mijnbouwsector, iets minder dan een derde bij de over-
heid, 5 procent in het onderwijs of de gezondheidszorg, 5 procent in de landbouw en bosbouw en de 
overige 27 procent in de particuliere sector. 
 -  

Organisaties
Naast het dorpsbestuur en de CC zijn er de Daniel IJveraar school, de polikliniek en de EBGS-kerk met 
twee koren. Er zijn in het dorp drie vrouwenorganisaties: Sport doet Leven (SDL), Klaaskreek Vrou-
wenorganisatie (Klavo) en Meni utu. Op sportgebied heb je de voetbalclub Cicerone, voetbalclub 
Klaas United, een slagbalvereniging en een atletiekvereniging in oprichting (AV Klaasrunner). De stich-
ting Toerisme Ontwikkeling Klaaskreek (STOK) beheert een strand en guesthouse. Ten slotte is er de 
Goudcommissie Klaaskreek en een jongerencommissie Klaaskreek (JCK). 

Projecten
De belangrijkste projecten die de afgelopen jaren in het dorp zijn uitgevoerd zijn: 

• De bouw van een nieuwe school (Rosebel)
• Renovatie van de kerk (Rosebel)
• Kippenkwekerij (Microprojecten)
• Asfaltering van de wegen (Overheid)
• Benastrand met logeergelegenheid (Stichting STOK)
• Nieuw bureau voor de Burgerlijke Stand gebouwd (Overheid)

Spelende kinderen op de Daniel IJveraarschool te Klaaskreek.
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Zorgpunten
Volgens de sleutelfiguren lieten productie, werkgelegenheid en handel in Klaaskreek te wensen over. 
Ook over de gezondheidszorg was men niet zo tevreden. 
De burgers noemden samen 53 zaken die men minder goed vond. Het gebrek aan werkgelegenheid 
stond bovenaan, gevolgd door de situatie in het dorp zoals gebrek aan eenheid, en mondige jonge-
ren, wat ouderen vaak opvatten als gebrek aan respect. Hieraan gerelateerd zijn de bestuursproble-
men zoals slechte communicatie en dorpsbestuursoptreden. Ook werden genoemd: weinig sport en 
recreatie, en criminaliteit, met name diefstal. Verder zijn er klachten over gezondheidszorg, nutsvoor-
zieningen, infrastructuur en onderhoud. Wat betreft het laatste ergert men zich dat bepaalde plaat-
sen niet worden schoongemaakt, en er niet overal straatverlichting is waardoor sommige straten ’s 
avonds donker zijn. Sommigen klagen dat de kerk achteruit is gegaan. Een kwart van de burgers wist 
geen minder goede dingen te noemen.
Op de vraag naar het grootste probleem van het dorp kwamen zestig uiteenlopende antwoorden, 
waarbij het gebrek aan werkgelegenheid bovenaan stond, gevolgd door de gezondheidszorg, met 
name het ontbreken van artsen, en bestuurs- en dorpsproblemen (onder meer slechte communica-
tie), weinig samenwerking, en gebrek aan eenheid. Andere problemen zijn criminaliteit en drugsge-
bruik, waterprobleem, huisvesting, jongerenvraagstuk, o.a. over hangjongeren en drop-outs.
De sleutelfiguren zagen als problemen vooral de situatie van de drop-outs en onderwijs, openlijk 
drugsgebruik onder jongeren, grond- en huisvestingsproblemen, watervoorziening en gezondheids-
zorg. Werkloosheid, criminaliteit en bestuursproblemen noemden zij minder vaak. 
Opvallend was dat in de groepsgesprekken (met dorpsbestuur, vrouwengroep en CC) het gebrek aan 
werkgelegenheid, de dorps- en bestuursproblemen niet genoemd werden. Als belangrijkste vraag-
stukken zagen deze groepen de uitbreiding van het dorp, drinkwatervoorziening, afwatering, diefstal, 
drugsgebruik (inclusief opvang), drop-outs en behoefte aan een internaat te Brokopondo Centrum 
voor de schoolkinderen, alsook het ontbreken van een arts. 
Wat zouden de sleutelfiguren direct aanpakken indien zij het voor het zeggen hadden en er genoeg 
geld was? Zij legden het accent op onderwijs (meer scholen, zoals een avond-mulo, computers voor 
de school, bibliotheek), grond en huisvesting, werkgelegenheid, bejaardenzorg en jongeren. De focus-
groepen zouden kiezen voor het bouwen van huizen, een krutu-oso, hulpziekenhuis en het aanpakken 
van de bejaardenzorg.
Uit het voorgaande blijkt dat er verschillende meningen zijn over de vraagstukken in Klaaskreek. Toch 
is voor veel burgers het gebrek aan werkgelegenheid het belangrijkste probleem. 

Welzijn en bestuur
Het leven in Klaaskreek is in vergelijking met een jaar eerder voor de helft van de dorpelingen en sleu-
telfiguren beter geworden, maar voor een klein deel juist slechter; voor de overige bewoners was het 
hetzelfde gebleven. Vergeleken met vijf jaar geleden is voor driekwart van de sleutelfiguren het leven 
beter geworden. Kortom: er is vooruitgang bij de bewoners van Klaaskreek te bespeuren.
Er zijn circa vijf personen met een beperking in het dorp, waarvan drie in een rolstoel zitten en één 
geestelijk in de war is. De ouders zorgen voor deze personen en ze ontvangen hiervoor financiële 
steun van Sociale Zaken. Er zijn volgens de focusgroepen niet zoveel bejaarden, en er wordt naar hen 
omgekeken. Veel bejaarden willen niet naar de stad, omdat ze bang zijn in een bejaardentehuis ge-
stopt te zullen worden. Kinderen, die veelal in de stad wonen, willen hun ouders liever dicht bij zich 

hebben en thuiszorg regelen die in de stad beter toegankelijk is. De AOV van de meeste bejaarden 
wordt tegenwoordig op hun bankrekening gestort. De medische zorg vindt men niet voldoende, want 
er is geen arts en de polizusters moeten dus telefonisch overleggen met de arts in de stad voor aan-
wijzingen. Men gebruikt nog wel traditionele medicijnen, maar er is weinig kennis over.
De bewoners zijn de afgelopen jaren netter geworden. Dat komt omdat er een vuilophaaldienst is 
(sinds 2005) en ook is er veel sociale controle op het zomaar ergens gooien van vuil. 
Er zijn weinig relaties met andere dorpen. Volgens het dorpsbestuur zijn er mentaliteitsverschillen 
tussen de dorpen wat de relaties er niet beter op maakt. Met Njun Lombé zijn er wel goede relaties 
zoals zichtbaar is bij feesten en begrafenissen. Op sportgebied wordt samengewerkt met sportver-
enigingen van andere dorpen. De relaties met de overheid lopen vooral via de districtscommissaris. 
Er zijn relaties met een aantal ngo’s zoals de Women’s Business Group, maar niet met buitenlandse 
organisaties. De contacten met het bedrijfsleven lopen met name via Rosebel. 
Het dorpsbestuur kende drie kapiteins, waarvan Martin King met 90 jaar de oudste was, maar deze 
is na het onderzoek overleden (begin november 2013). Hoofdkapitein Eddie Fonkie is inmiddels ook 
overleden. Hij woonde in Njun Lombé, maar oefende ook in Klaaskreek gezag uit. Nu heeft het dorp 
twee kapiteins: Michel Walden en Harold Olensky. Er zijn vijf vrouwelijke en zeven mannelijke basja’s. 
Het dorpsbestuur heeft een kantoor, vergaderzaal, archief en communicatiemiddelen. Er is geen 
transport voor hen en ze krijgen ook geen trainingen. Naar eigen zeggen is het dorpsbestuur goed 
georganiseerd en is er respect voor het gezag, ofschoon dat bij jongeren minder is. Sommige leden 
van het dorpsbestuur ondermijnen volgens één van de kapiteins door hun gedrag zelf hun gezag. De 
samenwerking met het districtsbestuur en de districtscommissaris is goed, maar er is geen samen-
werking met de ressortsraad en districtsraad. De samenwerking met de politie en de bospolitie (SBB) 
gaat wel. Met andere overheidsdiensten is er geen samenwerking. Volgens een vijfde van de sleutel-
figuren gaat het goed met het dorpsbestuur, maar volgens een tiende juist slecht, terwijl de meerder-
heid daartussenin zit. 

Potentie en verandering
De traditionele wijze van leven is grotendeels verdwenen in Klaaskreek. Dat komt met name door de 
loonarbeid, waardoor volgens het dorpsbestuur het leven van een kostgrond is verdwenen. Er wordt 
weinig geplant. Vooral vrouwen doen dit werk, terwijl jongeren er geen belangstelling voor hebben. 
Het is meer een bijbaan geworden. Bosbouw wordt ook weinig gedaan door het gebrek aan machi-
nes, want er is wel bos. Ook wordt er aan visvangst gedaan. Naast Saramakaans wordt er Nederlands 
en Sranantongo gesproken.

Unieke kanten
Het dorp ligt vrij dicht bij Paramaribo en de binnenwegen zijn geasfalteerd. De Tapu Yari-viering is 
iets unieks. Volgens de sleutelfiguren zijn vooral de twee stranden unieke kenmerken van het dorp. 
Het feit dat men Nederlands spreekt is een enorme waardetoevoeging, want voor de toeristen is dat 
makkelijker om te kunnen communiceren. Verder is het dorp netjes en gastvrij. Bijzonder is ook dat 
Klaaskreek in navolging van het oude Ganzee veel onderwijsgevenden heeft voortgebracht ter ont-
wikkeling van het binnenland. De eenheid en de leefwijze (waaronder gastvrijheid) in Klaaskreek zijn 
ook uniek. 
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Potenties
De studerende jongeren kunnen een beschikbaar kader vormen. Landbouw, bosbouw en visserij bie-
den mogelijkheden. Niemand zag potentie in toerisme, terwijl er door de aanwezigheid van stranden 
wel mogelijkheden zijn om dat te ontwikkelen.
   9 
Verandering en ontwikkeling
Wat betreft verandering en ontwikkeling heersen er verschillende visies. De meeste zaken hebben di-
rect of indirect te maken met de jeugd. Hierbij denkt men aan het aanpakken van de school (keuken, 
bibliotheek, toilettengroep), renovatie van drie leerkrachtenwoningen, opzetten van een mulo en een 
avond-mulo, en aanleg van een speeltuin voor kinderen. Verder moet de problematiek van de drop-
outs worden aangepakt door werkgelegenheid te bieden, de jeugd te begeleiden en het drugsgebruik 
te ontmoedigen. 
Ook de voorzieningen en de infrastructuur kunnen beter, met name de polikliniek, straatverlichting, 
prijzen voor elektriciteitsinstallatie door EBS bij nieuwbouw, watervoorziening, een bankfaciliteit of 
pinautomaat, nieuwe krutu-oso, ophalen van het kanaal en uitbreiding van het ressort. Velen vinden 
sportontwikkeling belangrijk, want er is talent in het dorp. Het afbouwen van het stadion, het veilig 
maken van het voetbalveld, het omrasteren van de recreatiezaal, en een betere infrastructuur kunnen 
bijdragen aan de broodnodige recreatievoorzieningen. 

Drie personen vonden mentaliteitsverandering, betere participatie en meer samenwerking tussen de 
organisaties in Klaaskreek noodzakelijk. Slechts één persoon bepleitte het opzetten van een bedrijf als 
bijdrage aan werkgelegenheid. 

Ontwikkelingsbehoeften
Wat betreft ontwikkelingsbehoeften springen drie zaken eruit: een tehuis voor ouderen die geen hulp 
hebben, meer scholing en voorlichting voor drop-outs, en het opzetten van een middelbare school. 
 10 
Recentere ontwikkelingen in het dorp
In Klaaskreek is sinds het onderzoek niet heel veel veranderd. Intussen heeft Rosebel een goed om-
rasterde speeltuin gedoneerd. Verder is het dorpsbestuur vanwege het overlijden van de kapiteins 
Martin King en Eddy Fonkie afgeslankt. 

De officiële overdracht van de speeltuin te Klaaskreek.

Een van de vele stranden te Klaaskreek.
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Naam: Klaaskreek
Bevolking: 1066 (52% man en 48% vrouw)

Marrongroep: Saramakaans
Dorpsgezag: Kapiteins: Michel Walden en Harold Olensky

Religie: Overwegend christelijk (evangelische broedergemeente)
Toegankelijkheid: Gedurende het hele jaar toegankelijk via een combinatie van geasfalteerde 

en zandwegen
Afstand tot Paramaribo: 77 kilometer

Scholen: Daniel lJveraarbasisschool (Stichting Onderwijs der Evangelische Broeder-
gemeente Suriname)

Vrouwenorganisaties: Organisatie Sport Doet Leven (SDL) Klaaskreek vrouwenorganisatie (Klavo) 
Vrouwenorganisatie Meni Tu

Overige organisaties: Cicerone (voetbal), Stichting Toerisme Ontwikkeling Klaaskreek (STOK), 
Atletiek Organisatie (AV Klaasrunner), Jongerencommissie
Klaaskreek Bewojo (Klabe)

Inkomstenbronnen: Goudwinning 36%: RGM en kleinschalige goudwinning, Overheid 27%, 
Private sector 27%, gezondheid en educatie 5% en bosbouw 5%

Potentiële sectoren Toerisme, bosbouw, landbouw en visserij
Projecten uitgevoerd door RGM: Speeltuin

Knip- en naaicursus
Heavy equipment-training
Renovatie van de basisschool

NJUN LOMBÉ EN OMGEVING
Geschiedenis, omgeving en infrastructuur
Het transmigratiedorp Njun Lombé is gesticht toen het dorp Lombé (343 inwoners) onder water werd 
gezet in 1964. Vlak naast Njun Lombé ligt het dorp Moejekriki dat een voortzetting is van het gelijk-
namige dorp (49 inwoners) dat ook in het stuwmeer is verdwenen. Deze twee dorpen liggen tegen 
elkaar aan. Op enige afstand ligt het dorp Kapasikele, dat genoemd is naar het dorp met dezelfde 
naam (113 inwoners) dat in het stuwmeer onder is gegaan. Kapasikele ligt tegenover het voormalige 
Reinsdorp. Lombé was een katholiek dorp en Njun Lombé is dat ook. Op de plaats waar de dorpen 
zijn, was vroeger de plantage Remoncourt. Tijdens de Binnenlandse Oorlog zijn de bewoners van het 
dorp Gross dat vlakbij Nieuw Koffiekamp ligt, naar Njun Lombé gevlucht.

Ongeveer de helft van de woningen in 
zowel Njun Lombé als Moejekriki zijn 
transmigratiewoningen; deze zijn her-
kenbaar aan de donkere zinken daken. 
De andere woningen zijn na de transmi-
gratie gebouwd. De huizen liggen iets 
van de waterkant af. De dorpen liggen 
aan de overkant van Klaaskreek en zijn 
niet bereikbaar over de weg. Er is geen 
brug, zodat men met een boot over-
gezet moet worden. Tegenwoordig is 
er naast een particuliere boot ook een 
bootdienst van de overheid die alleen 
passagiers vervoert. Volgens een bord 
aan de waterkant varen de boten vanaf 
6 uur in de ochtend tot 12 uur ’s nachts, 
maar volgens sommige mensen vaart 
de boot in overheidsdienst van 8 uur 
tot 4 uur. Er is een binnenweg vanuit 
Njun Lombé naar Kapasikele, maar die 
verkeert niet in goede staat. 
Rond het dorp Njun Lombé ligt veel 
laagland dat vaak onderloopt. Het bos 
dat aan het dorp toebehoort, heeft 
nog maar weinig waardevolle bomen, 
behalve in het heuvelachtige gebied. Er 
wordt nog wel aan landbouw gedaan, 
vooral door vrouwen en maar enkele 
mannen. Er is weinig visvangst, maar 
sommige mensen uit het dorp jagen 
nog wel. Moejekriki, een dorp grenzend aan Nieuw Lombé.
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Het dorpsleven is niet meer traditioneel en loonarbeid is de belangrijkste bron van inkomsten gewor-
den. De komst van elektriciteit en water worden gezien als de belangrijkste momenten in de recente 
ontwikkeling. 
  11 
Njun Lombé en Moejekriki liggen 78 km van Paramaribo, net als Klaaskreek. Kapasikele ligt weliswaar 
iets dichter bij Paramaribo, maar is toch lastiger bereikbaar. Opvallend is dat één op de drie inwoners 
vrijwel wekelijks naar Paramaribo reist en een iets groter aantal vrijwel maandelijks gaat. Dat bete-
kent dat het merendeel van de bewoners zeer regelmatig naar de stad gaat om voornamelijk voedsel 
in te kopen en familie te bezoeken, maar ook voor recreatie en doktersbezoek. Bij Klaaskreek komen 
voldoende bussen die naar de stad gaan. Transport is dus geen probleem. Daarnaast heeft 15 procent 
van de dorpelingen eigen vervoer; zij parkeren hun auto in Klaaskreek. 

Ontwikkeling van de bevolking
Volgens het CBB wonen er 585 personen in Njun Lombé (inclusief Moejekriki en Kapasikele). Ruim de 
helft is tussen 15 en 59 jaar, 40 procent is in de leeftijd van 0 tot 14 jaar, en 7 procent zijn ouderen 
(60+). Er waren iets meer mannen dan vrouwen, namelijk 53 om 47 procent. Volgens de volkstelling 
van 2012 was de bevolking van Njun Lombé en omstreken groter, namelijk 850 mensen. Moejekriki 
bestond uit 120 huizen en 300 inwoners, terwijl Kapasikele 80 huizen telde en 120 inwoners. In Njun 
Lombé staan ongeveer 250 woningen, waarin circa 430 personen woonden. 
Ruim een derde van de bevolking heeft altijd in het dorp gewoond en nog eens de helft woonde er al 
langer dan vijf jaar. De rest (13%) woonde er korter dan vijf jaar, waarvan de helft zelfs korter dan een 
jaar. De nieuwe bewoners zijn vooral teruggekeerde dorpelingen, mensen die eerder in de stad woon-
den maar nu bij Rosebel werken.

Positieve zaken 
Het onderwijs, de transportmogelijkheden en de elektriciteitsvoorziening waren de sectoren die het 
hoogst scoorden in de ogen van de sleutelfiguren. Er is ook een bakkerij in Njun Lombé.
  12  
De goede dingen 
Het dorpsleven is volgens de dorpelingen een goed aspect van het dorp, vooral de eenheid, de rust, 
de vrijheid en de vriendelijke mensen. Daarna volgde het onderwijs, met name de school. Men waar-
deerde ook de mogelijkheid om te planten, te vissen, kippen te kweken en aan houtkap te doen. 
Als je zelf plant, kun je goedkoper leven. De nutsvoorzieningen elektriciteit en water werden ook als 
positief gezien. Goede kanten zijn verder de recreatiezaal, polikliniek en kerk, het ondernemerschap 
(planten- en kippenteelt), ondersteuning bij sterfgevallen, traditionele kennis en onderlinge samen-
werking. 
Een sterk punt van de dorpen is sport. Voetbalclub Acoconut FC geeft de dorpelingen een trots ge-
voel. De club speelt in de eersteklas-competitie van de Surinaamse Voetbal Bond. Het is de enige 
voetbalclub van Brokopondo die het zo ver geschopt heeft.

Wonen 
Ongeveer de helft van de bewoners vindt het prettig wonen in hun dorp. Slechts een op de tien vond 
het niet prettig wonen en de rest zat daar tussenin. 

Werk
Ongeveer 50 personen werken bij Rosebel, iets minder in de goudvelden, circa 25 bij de overheid 
waaronder de school, een tiental is bezig in de houtsector, een aantal vrouwen planten, een paar 
werken bij Bergendal Resort, en daarnaast zijn er hosselaars in verschillende sectoren. 

Organisaties
In Njun Lombé, Moejekriki en Kapasikele zijn er behalve een school, polikliniek, rk kerk, de CC en het 
dorpsbestuur nog de volgende organisaties: voetbalclub Acoconut FC (voor alle dorpen), de vrouwen-
organisaties Wi ai kon krin (Moejekriki) en Un wiki (Kapasikele), ontwikkelingsorganisatie Jepi Makan-
dra (Njun Lombé), en de jongerenorganisatie Groep van 16 onder leiding van Enoen Katoni. 

Projecten die de afgelopen tien jaar zijn uitgevoerd
• Renovatie van de school (Overheid)
• Verbetering van de watervoorziening (overheid, ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen)
• Renovatie van de polikliniek (Rosebel)
• Bouwen van een guesthouse (Rosebel)
• Aanschaf van een rijstpelmolen (Rosebel)
• Bouw van een kleuterlokaal en toiletten voor de school (Rosebel)
• Opzetten van een speeltuin (Rosebel)

De Gerardus Majellaschool te Nieuw Lombé voorzien van speeltuin.
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Zorgpunten
Werkgelegenheid, productie, handel, drinkwatervoorziening, en in mindere mate het dorpsbestuur, 
de infrastructuur en het toerisme zijn de sectoren waarmee het volgens de sleutelfiguren minder 
goed ging in Njun Lombé, Moejekriki en Kapasikele. 

Ofschoon de nutsvoorzieningen tot de goede zaken van het dorp horen, zijn ze ook de bron van de 
grootste ontevredenheid. Tijdens het onderzoek werd gewerkt aan de waterleiding, maar daarnaast 
waren er veel klachten over de elektriciteit die herhaaldelijk uitviel. 
Sommigen prezen het dorpsleven, terwijl anderen dat juist als minder goed ervaren, vooral door het 
gebrek aan eenheid. Het tekort aan werkgelegenheid valt ook onder de drie belangrijkste zaken die 
burgers en sleutelfiguren als minder goed ervaren. Hiernaast waren punten van zorg: de slechte we-
gen (met name genoemd door inwoners van Kapasikele), de huisvesting (teveel oude transmigratie-
huizen), het onderwijs (het ontbreken van een school te Kapasikele), de gezondheidszorg (verbetering 
is nodig), het gebrek aan bejaardenzorg en activiteiten voor de bejaarden, en de criminaliteit. Enkele 
mensen vonden de oversteek met de boot problematisch, hadden last van probleemjongeren, het 
ontbreken van een ontvangstcentrum, slechte communicatie tussen ouders en school, weinig steun 
van de overheid en een slecht mortuarium.

Grootste probleem
Tot de grote problemen horen dezelfde kwesties als eerder genoemd: de gebrekkige nutsvoorzie-
ningen, op afstand gevolgd door het gebrek aan werkgelegenheid. Ook aspecten van het dorpsle-

ven komen hier terug, met name het gebrek aan eenheid en de slechte samenwerking. Niet eerder 
genoemd was de slechte aanmeersteiger, de slechte toestand van het voetbalveld, het niet veilig 
kunnen parkeren van auto’s (aan de overkant van de rivier), het ontbreken van een goede bestuurs-
opzichter en een elektricien. Het ontbreken van een logeergebouw (ofschoon er een guesthouse in 
aanbouw was) werd ook genoemd. De bewoners van Moejekriki beschouwden het niet overdragen 
van oude traditionele kennis als een van de minder goede zaken. Een groot probleem is het ontbre-
ken van een vuilstortplaats. Hierdoor ligt niet alleen het bos vol met plastic, maar ook de rivier omdat 
alle vuil mee spoelt met het water. Ten slotte: men mist contact met de overheid.

Zaken die direct aangepakt moeten worden
Wat zouden de sleutelfiguren direct aanpakken indien zij het voor het zeggen hadden en er genoeg 
geld was? Als eerste zouden zij onderwijs/training en andere zaken voor jongeren aanpakken. Zij wil-
len vaktrainingen, speciaal onderwijs voor zwakke leerlingen, maar ook een kinderhuis voor verwaar-
loosde jongeren en een speeltuin. Daarnaast vinden zij het belangrijk om bedrijvigheid en werkgele-
genheid te stimuleren, zoals het opzetten van bedrijven, winkels en appartementen, het openen van 
een meubelfabriek en het uitbreiden van de bakkerij. Ook het vervangen van de transmigratiewonin-
gen noemden zij, evenals betere ouderenzorg en betere oversteekvoorzieningen via een brug of veer-
boot. Minder stemmen gingen er naar het in orde maken en van licht voorzien van het voetbalveld, 
de aanpak van elektriciteit, de bevordering van eenheid in het dorp en geld geven aan de armen. 
De focusgroepen wilden meteen de volgende zaken aanpakken: een krutu-oso bouwen, ondernemer-
schap stimuleren, kostgronden aanleggen, de school onderhouden, een verbindingsweg aanleggen 
tussen Njun Lombé en Kapasikele, en de sport.Poli van de Medische Zending gebouwd door Rosebel Gold Mines in het dorp Nieuw Lombé.

Sfeerfoto Kapasikele.
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de culturele aspecten (onder meer een kruidenbad voor zwangere vrouwen) en anderen wezen op de 
bakkerij, school en kerk. De CC vond voetbal uniek en de ligging aan de rivier.
  13  
Potenties
De focusgroepen zagen de volgende mogelijkheden voor de dorpen: een polikliniek voor traditionele 
genezing; hier zou onder andere de kennis over botbreuken (Kapasikele) en de obia (voor cultureel 
toerisme) kunnen worden toegepast. Ook in de landbouw zijn er kansen. Zo zou er groente geplant 
kunnen worden voor Rosebel, of zou hout ter plekke verwerkt kunnen worden. Er was een strand te 
Otobanda (dicht bij Kapasikele). Dat wordt echter niet meer voor toerisme gebruikt, vooral door con-
currentie van de stranden te Klaaskreek.

Verandering en ontwikkeling
Welke veranderingen zijn noodzakelijk volgens de sleutelfiguren en welke zaken moeten verder ont-
wikkeld worden? Opvallend vaak noemen zij sport en recreatie, met name een betere sportaccom-
modatie voor voetbal (clubgebouw, beter voetbalveld met verlichting, ploeg voor jonge spelers). Een 
betere elektriciteits- en watervoorziening zijn al vaker genoemd. De infrastructuur kan verbeteren 
door onder meer een brug over de Surinamerivier, een betere aanmeersteiger, betere wegen en een 
beter afwateringsysteem. Op gebied van onderwijs en training vroegen zij om een Bigi sma skoro te 
organiseren. 
Op gebied van werkgelegenheid en bedrijvigheid wil men het klein ondernemerschap stimuleren en 
liefst een aantal bedrijven oprichten zoals een meubelbedrijf, bouwbedrijf en steenbedrijf, naast een 

Nieuw Lombé grenst aan de Surinamerivier en vanuit dit logeergebouw kunnen gasten genieten van een mooi 
uitzicht.

Gesteld kan worden dat de gebrekkige elektriciteits- en watervoorziening het grootste probleem 
vormt in de dorpen Njun Lombé, Moejekriki en Kapasikele. Daarnaast is er gebrek aan werkgelegen-
heid en moet de onderlinge samenwerking verbeteren. 

Welzijn en bestuur
In Njun Lombé en omgeving vond één op de drie bewoners dat hun leven er in vergelijking met een 
jaar eerder op vooruit was gegaan. Een op de zes vond dat het slechter was geworden. Volgens bijna 
de helft was de levenskwaliteit hetzelfde gebleven. In vergelijking met vijf jaar eerder vond twee der-
de van de sleutelfiguren dat hun leven beter was geworden.
Er zijn een aantal gehandicapten in de dorpen, maar er wordt weinig voor hen gedaan. Ook de be-
jaarden lijken er niet zo goed aan toe, omdat de kinderen weinig aandacht aan hen besteden. Er is 
een polikliniek, maar de dienstverlening vindt men niet goed. Er is ook een bonuman in het dorp die 
veel bezoek krijgt. De netheid in de dorpen kan volgens de zegslieden beter.
Er zijn goede onderlinge relaties tussen de dorpen Njun Lombé, Moejekriki en Kapasikele, omdat men 
naar dezelfde school, polikliniek en kerk gaat. Daarnaast zijn er vooral contacten met Klaaskreek, aan 
de overkant van de rivier. Met de overheid zijn er weinig relaties en de bestuursopzichter zou meer 
kunnen doen. Met de bedrijven Rosebel en Suralco zijn er contacten, maar er zijn weinig contacten 
met ngo’s. Kapasikele heeft wel contact met het Zeister Zendingsgenootschap en stichting Maagden-
huis in Nederland voor wat projecten. Op sportgebied doet men mee met de competitie van Broko-
pondo. 
Van de drie dorpen werken in de praktijk vooral Moejekriki en Kapasikele nauw samen. De hoofdka-
pitein was Eddie Fonkie, maar die is overleden. In Njun Lombé zijn Verina Diko en Antonius Goede-
wacht de kapiteins en in Kapasikele is Doris Vrede kapitein. De hoofdbasja van Kapasikele is Antonius 
Pansa, die ook ressortraadslid is. Andere resortraadsleden zijn Beatrice Linga (Moejekriki) en Simon 
Mando, Wilfred Lodewijk, Susanna Dankbaar, Lerox Aside, Bea Pansa en Anton Pansa (Njun Lombé). 
De bestuursopzichter voor de dorpen is Rando Poeketi, die ook districtsraadslid is. Allen zijn aange-
steld voor de periode 2010 tot 2015. De dorpsbesturen vergaderen weinig met elkaar. Men heeft wel 
een kantoor, vergaderzaal en werkruimte, maar geen archief. De sleutelfiguren hebben geen hoge pet 
op van de dorpsbesturen: een derde vindt dat het bestuur het slecht doet, de rest oordeelt matig en 
niemand vond het goed. De dorpsbesturen erkennen dat zij het beter moeten gaan doen.

Potentie en verandering
Een groot deel van de traditionele wijze van leven van de grond en de omgeving is vervangen door 
een moderne levenswijze met loonarbeid. Landbouw wordt nu meer gezien als een bijbaantje en vol-
gens het dorpsbestuur is er geen kennis meer om duurzaam te produceren. Toch gaven verschillende 
mensen op dat zij leven van landbouw, bosbouw of visserij. Kapasikele heeft geen eigen houtkapver-
gunning, maar maakt gebruik van de vergunning van Njun Lombé. De Saramakaanse taal is heel be-
langrijk voor de dorpen.

Unieke kanten
Volgens het dorpsbestuur van Moejekriki maakt het feit dat zij op de gaan obia van de stam moeten 
passen het dorp uniek, terwijl in Kapasikele de kennis om botbreuken te genezen aanwezig is. Opval-
lend is dat de meerderheid van de sleutelfiguren niets unieks noemde. Slechts één persoon noemde 
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cassaveproject. Bij de huisvesting gaat het met name om vervanging van de transmigratiewoningen. 
Voor het overige is het gewenst dat de polikliniek beter functioneert, dat er een beter mortuarium 
komt en een logeergebouw. De CC moet beter functioneren, maar de participatie van de dorpsbewo-
ners kan ook beter. Het onderhoud van het beeld van Maria (op het dorpsplein in Njun Lombé) moet 
aangepakt worden. 

Ontwikkelingsbehoeften
De belangrijkste ontwikkelingsbehoeften van het dorp zijn: werkgelegenheid scheppen, bevorderen 
van de eenheid – wat een voorwaarde voor ontwikkeling is –, het dorp meer bekendheid naar buiten 
geven, beter onderwijs en een sportcomplex. 

Recentere ontwikkelingen in het dorp
Intussen heeft Rosebel bij de school van Njun Lombé een speeltuin neergezet en is er een media-
theek in aanbouw. In Moejekriki en Kapasikele heeft Rosebel openbare toiletten gebouwd om ge-
meenschapshygiëne te ondersteunen.
  14 
Njun Lombé is een van de dorpen die deel uitmaakt van het Brokopondo waterproject van de over-
heid. Daarbij speelt vooral Kapasikele een belangrijke rol omdat daar waterbonnen zijn geïdentifi-
ceerd die bijdragen aan de watertoevoer. De overheid heeft ook de lokale krutu-oso van Njun Lombé 
aangepakt.

Toilettengroep in aanbouw door Rosebel in Kapasikele.

Naam: Njun Lombé Kapasikele
Bevolking: 585 (53% man en 47% vrouw) Kapasi-

kele inbegrepen
49 dorpelingen

Marrongroep: Saramakaans Saramakaans
Dorpsbestuur: Njun Lombé: Antonius Goedewacht 

Kapasikele: Verina Diko
Kapitein Doris Vrede

Religie: Overwegend christelijk (rooms-katho-
liek)

Overwegend traditionele religie

Toegankelijkheid: Gedurende het hele jaar toegang via 
de Surinamerivier

Gedurende het hele jaar toegang 
via de Surinamerivier

Afstand tot Paramaribo: 78 kilometer 79 kilometer
Scholen: St. Gerardus Majella basisschool 

(Stichting Rooms-Katholiek Bijzonder 
Onderwijs)

Geen

Vrouwenorganisaties: Wi ai kon krin vrouwenorganisatie 
(Mujekriki)

Un Wiki

Overige organisaties: Voetbalclub Acoconut, Ontwikke-
lingsorganisatie Jepi Makandra (Njun 
Lombé) Jongerenorganisatie 'Groep 
van 16'

Acoconut voetbalclub

Inkomstenbronnen RGM biedt emplooi aan 51 dorpelin-
gen van Njun Lombé en is daarmee de 
primaire bron van inkomsten, gevolgd 
door kleinschalige goudwinning en 
landbouw

Landbouw, goudwinning en hout-
kap

Sectoren met mogelijkheden: Landbouw en klein ondernemerschap Toerisme gericht op cultuur en tra-
ditionele genezing

Projecten uitgevoerd door RGM: Speeltuin
Renovatie basisschool en bouw kleuterlokaal
Bouw guesthouse
Bouw mediatheek
Bouw toiletten Moejekriki en Kapasikele 
Heavy equipment-training
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MARCHALLKREEK
Geschiedenis, omgeving en infrastructuur
Marchallkreek is in 1964 als transmigratiedorp gesticht naar aanleiding van het aanleggen van het 
stuwmeer. Bij de oprichting was er sprake van twee gemeenschappen, te weten Alasabaka (niet chris-
telijk) en Eendracht (christelijk). Vanuit deze gemeenschappen is het huidige Marchallkreek ontstaan, 
maar de beide kernen zijn nog duidelijk zichtbaar. Marchallkreek is een klein dorp dat rond de 200 
inwoners telt.
  15  

Het dorp is hooggelegen waardoor het gevaar voor overstroming gering is. Het ligt meer dan een kilo-
meter van de Surinamerivier af maar zoals de naam aangeeft, loopt er een kreek langs het dorp: de 
Marchallkreek. De kreek is verbonden met de concessie van Rosebel en men geeft aan dat de kreek 
verwaarloosd en vervuild is. De bewoners wijten de vervuiling aan de afvalstoffen uit de tailing pond 
van Rosebel. In Marchallkreek zelf worden geen grondstoffen gemijnd. De bodem is vruchtbaar, maar 
in de loop der jaren is er veel bos verdwenen door houtkap. Er zijn minder dieren en vogels dan vroe-
ger. Jagen vindt in tegenstelling tot vroeger veel minder plaats. Er is geen systeem van afvalverwer-
king in het dorp waardoor de leefomgeving vervuild raakt. 
Paramaribo ligt op ongeveer 77 kilometer en is gemakkelijk te bereiken via de Martin Luther Kingweg 
en Afobakaweg. Vanuit de Afobakaweg is het vier kilometer naar binnen rijden via een ongeasfalteer-
de weg. Het dorp ligt vlak bij Baboennhol en circa zes km van Klaaskreek. Baboenhol is een toeristisch 

Sfeerfoto van deelgebied Alasabaka in Marchallkreek.

recreatieoord waar ook vakantiehuizen voor particulieren zijn gebouwd. Bijna drie kwart van de inwo-
ners van Marchallkreek gaat ten minste eens per maand naar Paramaribo, en een kwart hiervan gaat 
zelfs wekelijks.
Sinds de oprichting van het dorp hebben vooral de Binnenlandse Oorlog en de opkomst van goudwin-
ning door individuele goudzoekers in Brokopondo de meeste invloed op het dorp gehad. 

Ontwikkeling van de bevolking
De bevolking is evenwichtig gespreid naar geslacht: 52 procent mannen en 48 procent vrouwen. Dit 
duidt op een normale populatie. Ruim de helft van de bewoners is tussen de 15 en 59 jaar. Eén op de 
drie is jonger dan 15 jaar en de rest (13%) behoort tot de seniorenburgers. 
Vrij veel personen zijn in de afgelopen jaren naar het dorp teruggekeerd. Ongeveer een derde woont 
vijf jaar of korter in het dorp en daarvan woont acht procent er minder dan een jaar. Zij lijken vooral 
gedreven te zijn door de toenemende werkgelegenheid in de goudsector. Ruim twee derde van de 
inwoners woont er al langer dan vijf jaar en ruim de helft daarvan zelfs hun hele leven. 

Positieve zaken
De sleutelfiguren zijn vooral tevreden over het onderwijs en de elektriciteitsvoorziening, alsook de 
communicatievoorzieningen. De volgende voorzieningen worden als goed tot matig beoordeeld: ge-
zondheidszorg, drinkwatervoorziening en de voorzieningen voor productie. 

De goede zaken in het dorp
De burgers noemen de volgende goede dingen in het dorp:

•  Er is een redelijk niveau aan voorzieningen: elektriciteit, school, polikliniek en dokter, guest-
house, drinkwater, de kreek voor het wassen en een gemeenschapsruimte.

•  Er heerst eenheid en rust in het dorp: er worden regelmatig krutu’s gehouden en de onder-
linge communicatie is goed.

• Het is veilig in het dorp; er is betrekkelijk weinig criminaliteit. 
  16  
Wonen
Over het algemeen zijn de burgers redelijk tevreden met het wonen in Marchallkreek. Twee op de 
vijf dorpelingen vindt het er heel prettig wonen. Bijna de helft heeft het antwoord ‘gaat wel’ gekozen, 
terwijl een klein deel (12%) het niet prettig vindt om er te wonen. Dit beeld komt overeen met het 
beeld dat de sleutelfiguren geven. Er staan nog erg veel oude transmigratiewoningen, maar de mees-
ten daarvan zijn niet meer bewoond. Kennelijk wil men ze niet afbreken.

Werk
Er heeft zich duidelijk een verandering voltrokken van de traditionele manier van leven in het dorp 
(jagen, kostgrondjes) naar een modernere leefwijze. Vooral de vrouwen zijn actief in de traditionele 
economie. Het bos rondom het dorp is een gemeenschapsbos. De bosbouw was vroeger een belang-
rijke inkomstenbron voor het dorp, maar door de ontbossing is er relatief weinig houtproductie. Toe-
risme en mijnbouw spelen nauwelijks een rol in het dorp zelf. Wel zijn er inwoners van het dorp werk-
zaam in het toerisme (één persoon werkt bij Bergendal Resort) en meer dan tien mensen werken bij 
Rosebel. Ook zijn er diverse mensen die buiten het dorp in kleine mijnbouwondernemingen werken. 
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Daarnaast zijn diverse mensen werkzaam bij de overheid (negen bij Regionale Ontwikkeling en twee 
bij Natuurlijke Hulpbronnen) en op de school.

Organisaties
Vooral organisaties voor onderwijs, gezondheidszorg, kerk en sport spelen een belangrijke rol. Hierbij 
gaat het om de W.A. Liefdeschool, de poli van de Medische Zending, de EBGS-kerk en de sportvereni-
gingen. Er zijn vrij veel organisaties in het dorp. Zoals in ieder dorp is er een dorpsbestuur en een CC 
die contact onderhoudt met Rosebel. De overheid is vertegenwoordigd via het ministerie van Regio-
nale Ontwikkeling en Natuurlijke Hulpbronnen. Daarnaast zijn er diverse sociale organisaties zoals de 
vrouwenorganisatie Afu Wan Du, de voetbalvereniging Majo, de slagbalvereniging Marsha, stichting 
Oramo, stichting Ma Sosie, stichting Anduani, en stichting Ten Kondrai. 

Projecten uitgevoerd in de afgelopen tien jaar
In 2003 is de watervoorziening verbeterd door de Community Development Fund Suriname (CDFS); 
daarnaast is het vooral Rosebel die projecten heeft gefinancierd. De afgelopen tijd zijn de volgende 
projecten, die de CC heeft ingediend bij Rosebel, uitgevoerd:

• Het bouwen van een guesthouse
• De aanleg van een stenen pad naar de kreek ter verbetering van de toegang tot de kreek
• Het renoveren van de school en het opzetten van een mediatheek
• Het regelmatig rehabiliteren van de hoofdweg in het dorp.

Daarnaast zijn er middelen aangevraagd voor een visproject (aquacultuur). Dat is echter afgewezen 
vanwege te hoge kosten. Van het Small Grants programma heeft de stichting Ma Sosie in 2012 een 
klein bedrag gekregen om de mogelijkheden voor een herbebossingsproject na te gaan. 

De W.A. Liefdeschool te Marchallkreek gerenoveerd door Rosebel.

Zorgpunten
De sleutelfiguren beoordelen de infrastructuur, transportvoorzieningen, faciliteiten voor toerisme, 
handel, werkgelegenheid en bestuur overwegend als slecht. Het gaat hierbij vooral om zaken die van 
belang zijn voor de economische ontwikkeling van het dorp.
De burgers zijn niet tevreden over de onderhoudstoestand van de binnenwegen en de weg naar de 
hoofdweg; ook verkeren veel huizen en gemeenschapsgebouwen (recreatieruimte, krutu-oso) in 
slechte staat van onderhoud. Nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit zijn niet goed ontwikkeld. 
De elektriciteit valt regelmatig uit en de toevoer van water is niet optimaal. Als alternatief wordt wa-
ter uit de kreek gehaald; de kreek is echter verontreinigd. Er is geen straatverlichting.
Marchallkreek is een klein dorp waardoor de mogelijkheden beperkt zijn. Andere zaken waarover 
men niet tevreden is: het gebrek aan eenheid onder jongeren, werkloosheid onder jongeren maar 
ook werkloosheid in brede zin, het gebrek aan samenwerking en overlast door ongedierte.
In het verlengde van het bovenstaande worden als grootste problemen de volgende zaken genoemd:

• De slechte kwaliteit van de weg
• Het ontbreken van voldoende werkgelegenheid
• Gebrekkige watervoorziening

Minder algemeen ontbeert men straatverlichting, een mulo (voortgezet onderwijs) en een winkel met 
voldoende aanbod. Slechts een enkeling noemt overlast door ongedierte (vooral slangen en bijen) en 
gebrekkig openbaar vervoer. 
Bijna alle dorpelingen zien de algemene dorpsproblemen dan ook direct voor henzelf als de grootste 
problemen.
Het dorpsbestuur vindt dat er onvoldoende bouwrijpe gronden zijn en geeft de watervoorziening een 
onvoldoende. Soms zijn er kleine onderlinge spanningen en drugsgebruik speelt een rol.

Prioriteiten
De belangrijkste prioriteit blijkt duidelijk het verbeteren van de weg. Deze zou geasfalteerd moeten 
worden. Daarnaast is de bouw van een middelbare school en een ziekenhuis in het district van be-
lang. Dit overstijgt Marchallkreek en betreft een ontwikkeling waar meerdere dorpen belang bij heb-
ben. Verder het aanleggen van straatverlichting, het ontwikkelen van de economie, meer werkgele-
genheid en ouderenzorg. Ook het (verder) renoveren van het kerkgebouw wordt genoemd.
Samenvattend zijn de belangrijkste prioriteiten: verbetering van de weg, van de watervoorziening en 
het stimuleren van economische ontwikkeling. Voor de economische ontwikkeling moeten er rand-
voorwaarden geschapen worden, dat wil zeggen: infrastructuur, stabiele elektriciteitsvoorziening, en 
een aantrekkelijke woonomgeving. Mogelijke sectoren voor economische ontwikkeling zijn goudwin-
ning, grindopgraving, toerisme en landbouw. De dorpelingen rekenen het aanpakken van de kwaliteit 
van de woningen en gemeenschapsruimten niet tot de topprioriteiten.

Welzijn en bestuur
Voor een op de drie bewoners is het leven beter geworden vergeleken met een jaar eerder. Minder 
dan de helft vindt dat de levenskwaliteit hetzelfde is gebleven. Voor de rest (16%) is het leven slech-
ter geworden. Alle sleutelfiguren geven echter aan dat het leven hetzelfde is gebleven ten opzichte 
van een jaar geleden. Ten opzichte van vijf jaar geleden is volgens twee derde van hen het leven zelfs 
verslechterd.
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Er zijn enkele inwoners met een geestelijke of lichamelijke beperking. Zij krijgen steun van de over-
heid, maar er is geen onderwijs voor hen. 
De bejaarden worden doorgaans door de familie verzorgd en ontvangen financiële ondersteuning van 
de overheid volgens de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV). De medische zorg is niet optimaal. Er 
is een polikliniek van de Medische Zending, maar er is geen dokter in de buurt. Het verplegend per-
soneel vangt de meeste zorgvragen op en de inwoners kunnen gebruik maken van de ambulance op 
Brownsweg. In sommige gevallen gebruiken de dorpsbewoners ook traditionele medicijnen.
De relaties met familieleden worden vooral onderhouden door het wederzijds bezoeken van elkaar 
bij sterfgevallen of andere gebeurtenissen. Formelere relaties met andere dorpen vinden plaats door 
uitnodigingen en bezoeken over en weer. Zo worden kerken uit andere dorpen en districten uitgeno-
digd. 
In het verleden was er contact met het Peace Corps (een Amerikaanse vrijwilligersorganisatie) die in-
middels uit Suriname is vertrokken. Er zijn geen relaties met andere ngo’s. De relatie met de overheid 
is zwak – ofschoon er wel ambtenaren werkzaam zijn bij Regionale Ontwikkeling en Natuurlijke Hulp-
bronnen in het dorp – maar er is weinig contact met de centrale overheid in Paramaribo. Met bedrij-
ven (bijvoorbeeld met houtbedrijven en handelaren) worden er weinig en in beperkte mate relaties 
onderhouden. Met Rosebel is de relatie goed.
Het dorpsbestuur bestaat uit kapitein Witimang Asabina en Eldrich Dahl. De kapitein is ook de houder 
van de houtconcessie bij het dorp. Verder zijn er zes basja’s, te weten Harold Ajeri, Bouwland, Ajaini 

Ajeri, Sophia Leiman, Pryor en Josephine Robert. Verder zijn er twee districtsraadsleden: Rudolf Eer-
steling en Angela Dahl. Het dorpsbestuur heeft geen beschikking over een kantoor- en archiefruimte. 
De kapitein is verantwoordelijk voor de totale gemeenschap en wordt geassisteerd door de basja’s.
De overheid raadpleegt het dorpsbestuur niet in zaken die het dorp aangaan. Er is nog geen effectieve 
samenwerking met het decentraal bestuur zoals de districtscommissaris, districtssecretaris, en be-
stuursopzichters (BO’s). Er zijn wel voorbereidingen om werkafspraken te maken tussen het dorpsbe-
stuur en het districtsbestuur. Er is nog geen samenwerking met de ressortsraad en districtsraad; het 
dorpsbestuur zoekt dit momenteel uit.
Er vindt weinig afstemming plaats tussen de politie en het dorpsbestuur. Er is geen politiepost in het 
dorp, maar de politie komt wel ter plekke indien noodzakelijk. Met andere instanties is er wel een 
samenwerking, vooral met het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), het Energiebedrijf Suriname 
(EBS) en de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM).
Het functioneren van het dorpsbestuur lijkt niet optimaal, want de meeste sleutelfiguren vinden dat 
het bestuur slecht functioneert. Elementen die hierbij een rol spelen zijn de hoge leeftijd van de ba-
sja’s, de lage vergaderfrequentie en de beperkte zichtbaarheid van het dorpsbestuur.

Potentie en verandering
De traditionele leefwijze is veranderd. Het houden van kostgrondjes en jagen hebben plaatsgemaakt 
voor een modernere leefwijze met loonarbeid. Bosbouw is een belangrijk middel van bestaan, even-
als werk buiten het dorp in met name de goudsector. Daarnaast is een kleine groep mensen werk-

De Marchallkreek, een potentieel toeristische trekpleister.

EBGS kerk te Marchallkreek.
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zaam bij de overheid in het onderwijs en bij kantoren van de ministeries van Regionale Ontwikkeling 
(RO) en Natuurlijke Hulpbronnen (NH). 

Unieke kanten
Volgens betrokkenen is Marchallkreek uniek in de eenheid als basis voor ontwikkeling van de ge-
meenschap. Meer in het bijzonder benadrukken de inwoners de rust en vrede in het dorp. Ook de 
vruchtbare bodem geldt voor één sleutelfiguur als uniek karakteristiek.

De volgende zaken bieden mogelijkheden voor verdere (economische) ontwikkeling:
• Het (lokaal) toerisme, met name vanwege de al aanwezige guesthouse
• Landbouw (cassave, pinda, etc.)
• Mijnbouw (goud en grind)

  17  
Wat betreft verandering en ontwikkeling springt het verbeteren van de weg er uit:

• Het verharden dan wel asfalteren van de weg
•  Het openbaar vervoer; de staatsbus (NVB) komt wel in het dorp, maar particuliere  

bussen niet
• Het verbeteren van de straatverlichting
• Het verbeteren van de bereikbaarheid van telecommunicatie, met name Digicel
• Faciliteiten voor ontspanning en recreatie
• Het zorgen voor meer werkgelegenheid

Verder wil men de landbouw en het toerisme verder ontwikkelen. Ook geeft men aan dat de kerk 
verder gerenoveerd dient te worden en dat er sportvoorzieningen moeten komen.

Vanuit de CC komen de volgende ontwikkelingsbehoeften:
•  Het scheppen van randvoorwaarden voor toerisme (verharden van de weg, het renoveren 

van de guesthouse)
• Betere faciliteiten creëren voor zieken en zorgbehoevenden
•  Het verharden van de weg; de slechte toestand van de weg hindert het vervoer van de kin-

deren naar de VOJ school
Het experiment van de gecombineerde kweek van groenten en vissen werd niet genoemd als moge-
lijkheid voor economische ontwikkeling. Volgens de onderzoekers zouden juist dit soort experimen-
ten veel meer ondersteund moeten worden om na te gaan wat de potentie is. Dit experiment wordt 
uitgevoerd door Carlos IJflaar, die zelf bij Rosebel werkt.

Hieronder zijn zaken die volgens de geïnterviewden aandacht behoeven:
•  Verbetering van het functioneren van het dorpsbestuur en de relaties tussen het dorpsbe-

stuur en de gemeenschap
• Verbetering van de infrastructuur; vooral het verharden van de weg wordt benadrukt
•  Stimulering van de economische ontwikkeling in en rond het dorp (landbouw, toerisme, 

mijnbouw)

Het is duidelijk dat het functioneren van het dorpsbestuur en de inbedding hiervan in het districtsbe-
stuur verbeterd kunnen worden. Dit moet eerst gebeuren voordat er verdere investeringen gedaan 
worden in (economische) ontwikkeling.
Het is opmerkelijk dat bij de prioriteiten voor verandering en ontwikkeling niemand praat over de 
verontreiniging van het kreekwater door de activiteiten van Rosebel. Gezien het belang van schoon 
water voor de volksgezondheid lijkt het belangrijk om onderzoek te doen naar de waterkwaliteit en 
naar het verband tussen die waterkwaliteit en de activiteiten van Rosebel. Aan de hand van de bevin-
dingen kunnen hieruit ook acties en prioriteiten worden afgeleid. De kreek speelt immers nog een rol 
bij de watervoorziening in het dorp.
De bewoners zien het toerisme als mogelijkheid voor economische ontwikkeling. In de buurt, bij Ba-
boenhol, is echter al een faciliteit voor lokaal toerisme (recreatie aan de rivier, ontwikkeling van vast-
goed). Dit roept de vraag op in hoeverre er daadwerkelijk potentieel is voor toeristische ontwikkeling 
in het dorp. Bosbouw lijkt niet zoveel perspectief meer te bieden daar een groot deel van het bos 
reeds gekapt is. De dorpelingen lijken ook niet veel te voelen voor het ontwikkelen van kleinschalige 
mijnbouw rondom het dorp (goud, grind) en bovendien is dit niet duurzaam. Het zou goed zijn om te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te verdienen aan kleinschalige landbouw rondom het 
dorp.

Pompoenen.
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Naam: MarchallKreek
Bevolking: 156 (52% man en 48% vrouw)

Marrongroep: Ndyuka
Dorpsbestuur: Kapiteins: Witiman Asabina en Eldrich Dahl

Religie: Overwegend christelijk (evangelische broedergemeente)
Toegankelijkheid: Gedurende het hele jaar toegankelijk via een combinatie van geasfalteerde 

en zandwegen
Afstand tot Paramaribo: 75 kilometer

Scholen: W.A. Liefde basisschool (Stichting Onderwijs der Evangelische Broederge-
meente Suriname)

Vrouwenorganisaties: Afu Wan Du
Overige organisaties: Sport: Majo (voetbal), Marsha (slagbal)

Stichting Oramo, Stichting Masosi, Stichting Anduani, Stichting Ten Kondrai.
Inkomstenbronnen: RGM biedt aan 13 dorpelingen van Marchallkreek emplooi en is daarmee 

de primaire bron van inkomsten, gevolgd door kleinschalige goudwinning 
en landbouw

Sectoren met mogelijkheden: Landbouw en bosbouw
Projecten uitgevoerd door RGM: Bouw van de guesthouse (en recentelijk een bijbouw)

Renovatie van de basisschool
Herstel van de weg naar de kreek
Heavy equipment-training
Strandproject (Herstel de kreek)
Bouw van de mediatheek

Recentere ontwikkelingen in het dorp
Ook in Marchallkreek zijn er veranderingen geweest sinds het onderzoek. Een van de meest markan-
te zaken is dat de guesthouse die in 2006 was gebouwd, is uitgebreid met een nieuw gebouw dat 
ruimte biedt aan individuele logés. Deze uitbreiding is weliswaar een initiatief van Rosebel, maar de 
vrouwenorganisatie heeft zelf de inrichting van de vier logeerunits en de keuken uitgevoerd uit de 
opbrengsten van het eerste logeergebouw.
  18  

Nene Dofi logeergebouw te Marchallkreek voor ontwikkeling van toerisme.
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BALINGSOELA
Geschiedenis, omgeving en infrastructuur
Balingsoela bestond al voordat de stuwdam werd gebouwd, samen met de dorpen Drepada en Asi-
gron. Het is dus geen transmigratiedorp. Na de bouw van het stuwmeer heeft Balingsoela grond afge-
staan voor het accommoderen van de huidige dorpen Tapoeripa, Boslanti en Compagniekreek. 
Balingsoela ligt vanuit Paramaribo iets voorbij Brokopondo Centrum aan de Surinamerivier en is be-
reikbaar via de Afobakaweg. Je kunt er ook komen via een weg langs de rivier naar Brokopondo Cen-
trum. Het dorp heeft zes kernen: Libakununu, Pakapaka, Mindikonde, Ganda, Konustatie en Sapopi-
sie. Vanwege het feit dat het dorp traditioneel gegroeid is, zijn er weinig wegen in het oude dorp zelf, 
maar wel in de nieuwe kernen. Het dorp is niet erg hoog gelegen en bij regenweer raken bepaalde 
delen onder water. 
Dicht bij het dorp zijn grote hoeveelheden grind en scherpzand die gemijnd worden. Tegenover het 
dorp aan de overkant van de rivier is een steenslagbedrijf, maar daar werken geen dorpsbewoners. 
Eveneens aan de overkant van de rivier wordt goud gewonnen. Hier werken veel mensen uit het 
dorp. Balingsoela heeft een houtkapvergunning en een groep dorpsbewoners doet wat aan houtkap 
in samenwerking met Chinezen. De grond in de buurt van het dorp is vruchtbaar; een aantal oudere 
vrouwen onderhoudt kostgrondjes. De landbouw en bosbouw zijn echter niet meer zo belangrijk als 
vroeger. Er is weinig wild en er zijn minder vogels, beide als gevolg van de mijnactiviteiten. Er is nog 
wel vis, maar eveneens minder dan voorheen. 
Twee van de drie dorpelingen gaan zeker één keer per maand naar Paramaribo, een kwart van hen 
zelfs wekelijks. Men gaat vooral voor het inkopen van spullen, voor familiebezoek en om medische 
redenen. Sommige dorpelingen gaan er naartoe om hun waar te verkopen. 

Ontwikkeling van de bevolking
De schattingen van het bevolkingsaantal lopen uiteen van 500 inwoners (dorpsbestuur) tot 836 
patiën ten die de Medische Zending in 2010 registreerde. Een kaart van enkele jaren geleden laat 
300 huizen zien. 
Er zijn veel kinderen in het dorp: bijna de helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Ruim de helft 
heeft de werkzame leeftijd (15-59 jaar). De rest (5%) is 60 jaar of ouder. Er zijn dus relatief weinig ou-
deren en veel kinderen. 
Het merendeel van de bevolking (90%) woont langer dan vijf jaar in Balingsoela, ruim twee derde 
heeft er altijd gewoond. Een op de tien inwoners woont er nog niet zo lang: 2,5 procent woont er 
minder dan een jaar en 7,5 procent woont er tussen de één en vijf jaar. 

Positieve zaken 
Het meest positief waren de sleutelfiguren over het onderwijs en de transportmogelijkheden. De 
communicatieverbindingen vonden ze goed tot redelijk. 

De goede dingen
Het onderwijs – de aanwezigheid van de school – scoorde bij de burgers het hoogst. Daarna volgden 
elektriciteit en water. Andere faciliteiten en voorzieningen die positief uit de bus kwamen, waren de 
polikliniek, het openbaar toilet, de aanwezigheid van een cybercafé, sport en de kerk. Van het dorps-

leven waardeerde men de prettige manier van samenleven. Volgens verschillende burgers was er 
voldoende werk.
  19  
De sleutelfiguren zagen vooral het dorpsleven als positief, met name de samenwerking en de rustige 
levenswijze. Daarnaast noemden zij de school, polikliniek, elektriciteit en watervoorziening.
Het dorpsbestuur noemt het onderwijs één van de goede dingen, alsook de elektriciteit (al valt die af 
en toe uit). Daarnaast ondersteunen de dorpsbewoners elkaar bij problemen. De vrouwengroep vindt 
de onderlinge steun en samenwerking een goede zaak, naast de houtkap die een bijdrage aan de in-
komsten levert.

Wonen
Balingsoela telt in vergelijking met de andere dorpen het hoogste percentage van personen die hun 
hele leven in het dorp hebben gewoond. Er zijn dus weinig nieuwe inwoners van buiten bijgekomen. 
Van de bewoners vindt een op de vijf dorpelingen het prettig wonen in Balingsoela, een op de tien 
mensen vindt het er juist niet prettig wonen. Daartussenin zit de grote meerderheid van 70 procent.

Werk
Naar schatting 50 mannen van het dorp werken als gouddelver en ongeveer 25 personen werken bij 
Rosebel. Ongeveer 15 vrouwen werken in de toerismesector bij Bergendal Resort en Afobaka Resort. 
Volgens het dorpsbestuur werken er zelfs 50 personen in deze sector. Ook werken er zo’n 15 perso-

De computerruimte die bij de school hoort, wordt genoemd als een van de positieve zaken.
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nen uit het dorp als leerkracht, wachter en verpleegkundige, en als ambtenaar bij de ministeries van 
Regionale Ontwikkeling en Natuurlijke Hulpbronnen. Daarnaast werkt een aantal inwoners in Broko-
pondo Centrum bij de ministeries van Openbare Werken, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Regionale 
Ontwikkeling en het Nucleus Centrum. Er zijn personen werkzaam in de bosbouw, bij Suralco en an-
dere particuliere bedrijven. In het dorp zijn ook bouwvakkers, bootsmannen, chauffeurs en ponton-
duikers. Een aantal personen doet aan landbouw en ongeveer 50 vrouwen hebben een kostgrond.

Organisaties
Naast het dorpsbestuur, de CC, de kerken (EBGS- en Apostolische kerk), de EBGS-school, en de poli-
kliniek van de Medische Zending, is er een vrouwenorganisatie Fang da Libi en een coöperatie Wooko 
Makandi. Een aantal jaren geleden was er ook een organisatie Tooka Libi (een zusterorganisatie van 
Fang da Libi). Verder is er een seketi-zang- en dansgroep en de Balingsoela Sport Vereniging (BSV).
  20 
Projecten uitgevoerd in de afgelopen tien jaar

• Een nieuwe basisschool in 2004 (overheid)
• Landbouwproject in 2005 (via de UNDP, m.m.v. Peace Corps en Rosebel)
• Waterproject (Toka Libi en Hoi So Dow, met assistentie van Peace Corps)
• en rijstpelmolen (Rosebel)
• Het vergroten van de school met twee kleuterlokalen (Rosebel)
• Het bouwen van openbare toiletten (Rosebel)

De nieuw-apostolische kerk in Balingsoela.

• Een waterproject 
• Een kookcursus 
•  De bouw van een logeergebouw, in 2013 gestart (financiering uit opbrengsten houtkap ge-

meenschapsbos)

Zorgpunten
De sleutelfiguren vinden dat infrastructuur, drinkwatervoorziening, werkgelegenheid en toerisme in 
Balingsoela slecht ontwikkeld zijn. Ook elektriciteit en productie scoorden minder goed.
De burgers zijn over veel zaken niet tevreden. Samen noemden zij 57 zaken. De onbetrouwbare 
elektriciteitsvoorziening en de watervoorziening sprongen eruit. De aanvoer van water neemt af bij 
stroomuitval. Hierdoor is elektriciteit een groter probleem; een kwart van het dorp heeft overdag 
water en een ander deel pas in de avond. Daarnaast vonden zij de binnenwegen slecht evenals de 
situatie in het dorp waar zij eenheid en samenwerking missen. Verder noemden zij het ontbreken van 
vuilophaal, het gebruik van dynamiet door het steenslagbedrijf in de buurt, de door de goudwinning 
vervuilde kreek en gebrek aan werkgelegenheid. Het ontbreken van een sportgelegenheid, veelvuldig 
verzuim van leerkrachten, te weinig medicijnen op de poli, en luidruchtige wintiprei’s waardoor kin-
deren niet kunnen slapen, gold voor minder inwoners als negatief.

Grootste probleem (burgers en sleutelfiguren)
De grootste problemen van het dorp kwamen overeen met de ‘minder goede dingen’ hierboven, zo-
als problemen met de water- en elektriciteitsvoorziening en de slechte binnenwegen. Ook het gebrek 
aan eenheid en ontbreken van samenwerking in het dorp kwam hier naar voren. Deze problemen 
hangen samen met een zwak dorpsbestuur. Men maakt zich ook zorgen over de vervuiling met kwik 
van het kreek- en rivierwater, want er wordt ook goud in de rivier gewassen. Verder werd het ontbre-
ken van toiletten op bepaalde plaatsen genoemd (2x). Andere zaken waren het ontbreken van een 
arts en ambulance, een tekort aan bouwrijpe percelen, en vuilstort langs het voetbalveld. Het dorp 
loopt soms onder water.
In de gesprekken met het dorpsbestuur, de vrouwengroep en de CC kwamen naast dezelfde proble-
men ook een aantal aanvullingen naar voren zoals onderhoud van het dorp, gezondheidszorg (weinig 
personeel, geen arts of hoofdverpleger), functioneren van het dorpsbestuur, de staatsbus die niet 
vaak komt en te weinig voorlichting aan de bewoners. Om verder over na te denken was de opmer-
king dat door het vele geld uit de goudsector de sociale verhoudingen in het dorp verstoord zijn.

Wat moet direct aangepakt worden
Uit het voorgaande blijkt al dat de elektriciteits- en watervoorzieningen onmiddellijk verbeterd moe-
ten worden. Daarna moeten de binnenwegen en vuilophaal worden aangepakt. Zoals in de meeste 
dorpen kan de samenwerking onder de bevolking verbeterd worden. De vervuiling van kreek en rivier 
baart zorgen. 
Voor het overige verschilden de prioriteiten van verbeteren van de conditie van de weg, het bouwen 
van huizen en een sportcomplex tot het rehabiliteren van voetbalveld. Eén sleutelfiguur wilde de 
mensen mobiliseren om de eenheid te bevorderen en een ander zou materiaal aanschaffen voor al-
gemene evenementen. De CC wilde werkgelegenheid scheppen en de vuilnisbelt opruimen. De vrou-
wen zouden een vrouwencentrum met crèche bouwen (want er zijn veel werkende vrouwen). Het 
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dorpsbestuur zou de binnenwegen aanpakken en het waternet verbeteren, maar ook de polikliniek 
versterken en een logeergebouw opzetten (als bron van inkomsten).
Het dorpsbestuur vindt het jammer dat de goudzoekers weinig van hun opbrengsten herinvesteren in 
het dorp.

Welzijn en bestuur
Ongeveer een op de drie inwoners van Balingsoela vond dat hun leven in vergelijking met een jaar ge-
leden beter is geworden, voor een zelfde aantal is dit hetzelfde gebleven en eveneens een derde vond 
dat het slechter is geworden. Vergeleken met vijf jaar geleden vond de helft van de sleutelfiguren dat 
hun leven slechter is geworden, terwijl een op de vijf het juist beter geworden vond en het voor 30 
procent ongeveer hetzelfde is gebleven. 
Er zijn vier kinderen met een handicap in het dorp die door hun ouders worden verzorgd en ook wat 
steun van Sociale Zaken krijgen. De situatie van de bejaarden is iets verslechterd omdat er vroeger 
een organisatie was (Ma Toka Libi) die de bejaarden ondersteunde (water en hout halen, en huis 
schoonmaken), maar die functioneert niet meer. De familie en kinderen zorgen voor de bejaarden.
De polikliniek draait niet zo goed, want die is niet altijd bemand en er zijn vaak geen medicijnen. Bij 
ernstige gevallen komt er een arts van Brokopondo Centrum. De traditionele huismiddelen worden 
weinig gebruikt, omdat er nauwelijks kenners meer zijn en men nu eerder naar de dokter gaat. 
De meningen over de netheid in het dorp zijn verdeeld. Sommigen vonden dat de hygiëne is verbe-
terd omdat mensen in vergelijking met vroeger nu meer weten. Anderen vonden dat de hygiëne juist 
minder is geworden doordat mensen slordiger zijn geworden met hun eigen vuil. Deze situatie wordt 
versterkt door een gebrekkige vuilophaal. Veel huizen hebben geen toilet en dat is een probleem. 
Rosebel heeft wel openbare toiletten gebouwd, maar er zijn er nog te weinig.

Externe relaties
Er zijn relaties met andere dorpen in de buurt en vooral bij overlijdensgevallen gaat men daar naar 
toe. Daarnaast treedt de zanggroep van het dorp op in andere dorpen. Men doet mee aan sportcom-
petities en ook gaan dorpelingen af en toe naar Rosebel om te sporten. Er komen minder vaak men-
sen van elders naar het dorp om te sporten. 
Er zijn geen contacten met ngo’s uit de stad; vroeger wel met Peace Corps. De contacten met Rose-
bel lopen vooral via de CC. Het contact met houtbedrijven liep via de Commissie Controle en Beheer 
Gemeenschapsbos Balingsoela, maar die is niet meer actief. Er is contact met de centrale en lokale 
overheid. 
In het dorp zijn is er een kapitein, Stanley Venlo, en Wines Pansa is de hoofdbasja.  Er is geen kantoor 
voor het dorpsbestuur, maar wel een krutu-oso waar vergaderingen worden gehouden. Er is geen 
bestuursopzichter in het dorp; er wonen wel twee bestuursopzichters die elders actief zijn. Voor de 
periode 2010 tot 2015 is Rudi Maabo gekozen als districtsraadslid en Willem Pansa als ressortraads-
lid. Het dorpsbestuur werkt af en toe samen met de ressortraad en districtsraad. De samenwerking 
met de politie is goed; die komt wanneer er problemen zijn. 
Volgens het dorpsbestuur is er wel respect bij de gemeenschap voor het dorpsbestuur, maar het 
minst onder de jongeren. Men wijt het afnemend respect aan de veranderde tijden. De jongeren zijn 
anders geworden vanaf de komst van Suralco en daarna vooral door de Binnenlandse Oorlog. Er is 
ook weinig te doen voor de jongeren die daardoor te veel op straat zijn. Van de sleutelfiguren vindt 

20 procent dat het dorpsbestuur het goed doet en eveneens 20 procent dat ze het slecht doen, ter-
wijl twee derde vindt dat ze het matig doen.

Potentie en verandering
De traditionele wijze van leven is in Balingsoela sterk afgenomen, al is die nog wel aanwezig. Onge-
veer 50 vooral oudere vrouwen onderhouden kostgronden. Er wordt een beetje aan visvangst ge-
daan. Het bos wordt voor diverse doeleinden gebruikt, maar voor een deel wordt er ook gekapt (bos-
bouw). Er wordt niet meer gejaagd. 
  21  
Unieke kanten
De hoge ligging, een polikliniek, strand, goud en de aanwezigheid van steen zijn elementen die Ba-
lingsoela bijzonder maken. Volgens de CC kwam er vroeger een unieke blauwe steen (bowles) in het 
dorp voor, maar die is op. Ook de aanwezigheid van veel grind in de rivier is uniek. Volgens het dorps-
bestuur zijn er unieke culturele zaken, waaronder de sneki dresi. Vroeger waren er ook de Apuku 
(bosgeest), de Fodu (tapijtslang) en de kennis om botbreuken met planten te genezen. Balingsoela is 
het enige oude dorp van de Saramakaners beneden het stuwmeer.

Potenties
Men ziet over het algemeen de goudwinning als belangrijkste inkomstenbron. Het dorp heeft twee 
stranden (waaronder het Wedang Kondre strand) die voor het toerisme ontwikkeld kunnen worden. 
Ook komen er wel toeristen van Bergendal Resort op bezoek. Men verwacht dat een logeergebouw 

De kostgrond van een van de vrouwen in Balingsoela getuigt van het landbouwpotentieel.
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wat meer bezoekers kan aantrekken. Exploitatie van het bos lijkt een mogelijkheid te bieden. Organi-
satie en eenheid zijn belangrijk om meer te bereiken.

Verandering en ontwikkeling
De gewenste veranderingen hadden een duidelijke relatie met de grootste problemen in het dorp. 
Men wil de problemen met de elektriciteits- en drinkwatervoorziening oplossen en de binnenwegen 
aanpakken. Ruimte om meer huizen te bouwen, de eenheid bevorderen, meer vrouwen in dienst bij 
Rosebel en een speeltuin maken voor de kinderen kwamen op de tweede plaats. 
De goudwinning blijft de belangrijkste inkomstenbron voor de nabije toekomst. Op cultureel gebied 
kunnen de dorpelingen misschien wat doen in combinatie met de ontwikkeling van het toerisme, 
maar een eigen bloeiende toerisme-industrie lijkt niet voor de hand te liggen, omdat er teveel con-
currentie is op dit gebied. Het dorp moet proberen meer te halen uit samenwerking met bedrijven in 
de buurt.

Recentere ontwikkelingen in het dorp
Sinds het onderzoek is er niet veel veranderd in het dorp naast het feit dat er nieuwe lopende pro-
jecten zijn van Rosebel; de recreatiezaal en drie paar toiletten op diverse locaties in het dorp zijn af-
gebouwd. Uit eigen middelen is er ook een start gemaakt met de bouw van een logeergebouw in het 
dorp, maar helaas ligt dit al maanden stil. 
Op educatief gebied scoort Balingsoela goed: de EBGS-basisschool Balingsoela werd drie keer op rij 
winnaar van de jaarlijkse scholenquiz in het district Brokopondo. Verder werd in 2013 leerlinge Siegi-
na Djalis voorleeskampioen en won leerling Rajiv Thakoer de opstelwedstrijd.

  22  

EBG Balingsoela wint drie keer op een rij de scholenquiz van Brokopondo.

Naam: Balingsoela
Bevolking: 791 (52% man en 48% vrouw)

Marrongroep: Saramakaans
Dorpsbestuur: Kapitein Menig en Venlo

Religie: Traditionele religie en christelijke stromingen: evangelische broederge-
meente en apostolische kerk

Toegankelijkheid: Gedurende het hele jaar toegankelijk via een combinatie van geasfalteerde 
en zandwegen

Afstand tot Paramaribo: 95 kilometer
Scholen: Balingsoela basisschool (Stichting Onderwijs der Evangelische Broederge-

meente Suriname)
Vrouwenorganisaties: Fang da Libi
Overige organisaties: Balingsoela Sport Vereniging (BSV), coöperatie Wooko Makeni, Seketi zang- 

en dansgroep
Inkomstenbronnen Goudwinning 9%: RGM en kleinschalige goudwinning, Bergendal toeristen-

resort 2%, Overheid 2%, Gezondheid en Educatie 2%
Dit dorp staat verder ook bekend om zijn
ondernemerschap; houtkap en steenslag worden gedaan in samenwerking 
met een Chinees bedrijf

Sectoren met mogelijkheden: Bosbouw en landbouw
Projecten uitgevoerd door RGM Renovatie van de basisschool en bouw van extra klaslokalen 

Renovatie van de recreatiezaal 
Bouw van toiletten
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KWAKOEGRON EN OMGEVING
Geschiedenis, omgeving en infrastructuur
Kwakoegron ligt aan de Saramaccarivier op circa 80 km van Paramaribo. De naam Kwakoegron ver-
wijst naar de heer Kwakoe die destijds op deze plaats een kostgrondje had. Het dorpje is in 1906 
ontstaan als treinstation aan de Lawa-spoorlijn, die van Paramaribo tot de Sarakreek liep. De spoor-
lijn werd aan het begin van de twintigste eeuw aangelegd ter ondersteuning van de goudwinning 
in Oost-Suriname. De hoge verwachtingen werden echter niet waargemaakt. Kwakoegron was een 
visitatiepost waar de goudzoekers hun opbrengsten moesten registreren. De spoorlijn is sinds de ja-
ren zeventig niet meer operationeel en Kwakoegron heeft dan ook geen functie meer als treinstation. 
Thans is het voornamelijk een doorgangspost voor goudzoekers en inwoners naar het Boven-Sara-
maccagebied. Maar Kwakoegron fungeert ook als bestuurscentrum met een politiepost, bestuurs-
ambtenarenpost, basisschool en kerk.
 23.

Het dorp ligt in een heuvelachtig gebied. In de omgeving worden goud en lateriet gewonnen; door 
de goudwinning zijn er kuilen en waterplassen in de omgeving ontstaan. Het zand uit de rivier is van 
goede kwaliteit. De goudexploitatie aan de Boven-Saramaccarivier en de goudexploitatie van Rosebel, 
waarvan het effect via de Mindrinetiekreek boven Kwakoegron uitkomt, vertroebelen het rivierwater. 

Een oude woning van een bestuursambtenaar te Kwakoegron, thans bewoond door dorpeling.

Door het troebele water is er minder vis dan vroeger. Ook zien de bewoners dat de vissen een andere 
kleur hebben en dat er enkele nieuwe vissoorten zijn (waaronder de agoe ede). Door alle machines 
die gebruikt worden in de goudvelden zijn veel dieren weggetrokken.
Kwakoegron is geen traditioneel marrondorp, maar een bestuurscentrum vanuit het ministerie van 
Regionale Ontwikkeling. Het is een klein centrum met ongeveer 100 inwoners (CBB 2013). Het dorp 
kent drie kernen: Fes’sei (voorop), Bakadyari (achterop) en Seiliba (bij de rivier).
Op 10 tot 15 minuten stroomopwaarts varen vanaf Kwakoegron ligt een traditioneel dorp van de stam 
der Matuariërs (Matawai): Commissariskondre. Dit dorp is door middel van een voetpad verbonden 
met het kleine plaatsje Makkakreek, dat thans vrijwel uitgestorven is. Er wonen naar schatting onge-
veer 150 inwoners in Commissariskondre. De Mindrinetiekreek stroomt vlakbij Commissariskondre in 
de Saramaccarivier. 
Kwakoegron is bereikbaar via de weg vanaf Zanderij naar West-Suriname, waarbij men voor het 
plaatsje Saron afslaat naar het zuiden. Een op de drie inwoners gaat maandelijks naar Paramaribo; 
van hen bezoekt negenprocent zelfs wekelijks de stad. Van de overige bewoners gaan sommigen en-
kele keren per jaar naar Paramaribo, terwijl anderen bijna nooit naar de stad gaan.
Kwakoegron is geen tribaal dorp, maar er is wel een nauwe band met Commissariskondre. Tijdens 
het veldbezoek zijn zowel Kwakoegron als Commissariskondre bezocht. De kinderen van Commissaris-
kondre gaan in Kwakoegron naar school.

Ontwikkeling van de bevolking
Kwakoegron telt precies 100 inwoners volgens het Centraal Bureau voor Burgerzaken (2013), maar 
150 volgens de inwoners zelf. De bevolking telt veel meer mannen dan vrouwen. 57 procent van de 
inwoners is man en 43 procent is vrouw. Een op de drie inwoners is jonger dan 15 jaar, ruim de helft 
is tussen de 15 en 59 jaar oud en 12 procent is 60 jaar of ouder. Vanwege het karakter van het dorp 
is het niet verwonderlijk dat er meer mannen dan vrouwen zijn en minder kinderen. Het hoge aantal 
bejaarden is wel opvallend.
Een op de drie dorpelingen heeft altijd al in het dorp gewoond, de helft woont er al langer dan vijf 
jaar. De rest is er nog niet zo lang gevestigd: 13 procent woont er tussen de één en vijf jaar en 4 pro-
cent woont er minder dan een jaar.

Positieve zaken 
Een beperkt aantal zaken zijn goed geregeld in het dorp, vinden de sleutelfiguren. Het gaat hierbij om 
gezondheidszorg, handel en bestuur. Onderwijs wordt ook goed tot matig beoordeeld.

De goede dingen
De inwoners noemen een grote diversiteit aan goede dingen. Zij waardeerden de ligging aan de ri-
vier met de recent gerenoveerde aanlegsteiger. Hierdoor is ook de mogelijkheid ontstaan om er te 
vissen. Prettig zijn ook de rust in het dorp, de aanwezigheid van een politiepost, werkgelegenheid bij 
de overheid (inclusief de school) en de eenheid in het dorp. De kerk vormt een belangrijke basis, ook 
voor de school en de ontwikkeling van het dorp. Positieve zaken zijn ook de school, watervoorziening, 
elektriciteitsvoorziening en de Medische Zending die gezondheidszorg aanbiedt.
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Wonen
Een op de vier burgers vindt het heel prettig wonen in het dorp, een op de tien vindt het niet prettig. 
Een aanzienlijk deel vindt dat het wonen ‘wel gaat’ in het dorp. Bij de sleutelfiguren is er een iets an-
der beeld. 40 procent vindt het heel prettig en eveneens 40 procent vindt dat het ‘wel gaat’, terwijl 
20 procent het niet prettig vindt om in het dorp te wonen.

Werk
Kwakoegron is een bestuurscentrum, waar veel mensen (19 personen) in overheidsdienst werken: 
onderwijs, bestuursdienst, politie, elektrificatie, polikliniek en dergelijke. Veel inwoners van Kwakoe-
gron komen uit Commissariskondre waar een verschuiving heeft plaatsgevonden van een traditionele 
leefwijze waarbij men leefde van jagen, vissen en het verbouwen van gewassen op een kostgrondje, 
naar een modernere leefwijze waar mensen geld verdienen met een baan. Veel mannen werken als 
gouddelvers en driekwart van de inwoners heeft nog een kostgrond. 
24. 

De Nederlandse organisatie De Urker Vissers heeft met de donatie van visnetten een impuls gege-
ven aan de visserij in Commissariskondre en Makkakreek. Het gemeenschapsbos bij het dorp wordt 
beheerd door de stichting Commissariskondre en Makkakreek (COMAK). De bosbouw is belangrijk 
voor het dorp; men gebruikt het bos om boten te maken, planken te zagen (bouwmateriaal), voor 
commerciële houtkap, en om te planten. Toerisme speelt een kleine rol in de lokale economie. In de 
guesthouse van Kwakoegron kan men voor SRD 20 overnachten. Er zijn twee gidsen die tochten door 

De ijsproductie-unit te Commissariskondre biedt ijs voor de jacht en visvangst.

het dorp en met de boot aanbieden. Toerisme wordt als een welkome extra bron van inkomsten ge-
zien die geen negatieve consequenties heeft (bijvoorbeeld vervuiling). 
Bij Kwakoegron houdt de weg op. Vandaaruit trekt men verder naar de goudvelden aan de boven 
Saramacca. Er zijn twee Chinese winkels aan de waterkant en er wordt benzine en diesel verkocht. 
Ongeveer 50 personen van beide dorpen zijn werkzaam in weg- en watertransport en handel. De be-
langrijkste inkomstenbron is goud. Dit vormt een direct inkomen voor gouddelvers en een indirecte 
bron van inkomsten voor de handel en transport. 

Organisaties
Er zijn verschillende organisaties actief in Kwakoegron, zoals een vrouwenorganisatie, de vereniging 
Gado Glorie met als activiteiten een zangkoor en slagbal. Andere belangrijke organisaties zijn de 
EBGS-school, de polikliniek (Medische Zending), de politiepost en de EBGS-kerk. De visserij van het 
dorp is ondergebracht in de stichting Visserij Kwakoegron die afnemers heeft. 

Projecten die zijn uitgevoerd in de afgelopen tien jaar
•   Nieuwe school met woningen voor leerkrachten in Kwakoegron in 2008 (Fonds Ontwikkeling 

Binnenland FOB)
• Aanmeersteiger (FOB)
• Nieuwe politiepost in 2011 (overheid)
• Krutu-oso in Commissariskondre (met bijdragen van de kleine goudzoekers)
• Markt (Rosebel) 
•  Watervoorzieningsproject met nieuwe bronnen, een watertoren en leidingennetwerk in 

Kwakoegron (Rosebel)
• Waterproject Commissariskondre (Rosebel)
• IJsfabriek (Rosebel)
• Kook- en bakcursussen voor de vrouwen (Rosebel)

Ondanks de uitvoering van het watervoorzieningsproject zijn er toch klachten over de waterkwaliteit; 
zo wordt er gezegd dat het water roestig is waardoor het niet drinkbaar is. Een andere klacht is dat 
het waterproject nog niet naar volle tevredenheid opereert.
De ijsfabriek functioneert niet omdat er te weinig geld is om benzine aan te schaffen om de machine 
draaiende te houden.

Zorgpunten 
De dorpelingen zijn het minst tevreden over de communicatievoorzieningen (vooral het gebrek aan 
televisie), de werkgelegenheid, de infrastructuur en de drinkwatervoorziening 

Minder goede dingen
De inwoners vinden veel verschillende zaken niet goed, maar niets springt eruit. Het gebrek aan een-
heid, slechte elektriciteits- en watervoorzieningen en onenigheid met Grassalco (goudzoekers van 
Commissariskondre die te Maripaston zijn verwijderd om Grassalco te accommoderen) noemt men 
het vaakst. In mindere mate steekt het gebrek aan hulpvaardigheid, geen goede huizen, geen zeggen-
schap over de gemeenschap, geen ruimte om te bouwen, geen werkgelegenheid, weinig winkels en 
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weinig eendracht in het dorp.
De sleutelfiguren vertellen dat in Kwakoegron het rookgedrag en drugsgebruik vroeger gewoon was, 
maar dat dat nu door de politie is verboden. Zij vinden dat de jeugd zich tegenover de leerkrachten 
respectloos gedraagt.

Grootste problemen
De inwoners zien het ontbreken van adequate drinkwater- en elektriciteitsvoorzieningen als het 
grootste probleem in Kwakoegron en omgeving. Daarnaast geven zij een veelheid aan andere pro-
blemen aan, zoals het gebrek aan onderlinge hulpvaardigheid, het ontbreken van een brug van Com-
missariskondre naar Makkakreek, het niet adequaat optreden van de overheid, het gemis aan een 
openbaar toilet, onvoldoende werkgelegenheid en het ontbreken van een logeergebouw in Commis-
sariskondre. De meeste sleutelfiguren noemen ook de gebrekkige water- en elektriciteitsvoorzienin-
gen en gebrek aan televisieontvangst. 
Volgens het dorpsbestuur zijn de drie grootste problemen in het dorp de bouwvallige kerk, het ont-
breken van een recreatiezaal en verval van monumentale gebouwen. De CC voegt daaraan toe dat de 
weg naar Kwakoegron slecht is.
Volgens de sleutelfiguren moeten allerlei zaken direct aangepakt worden, met als eerste prioriteit de 
elektriciteitsvoorziening. Elektriciteit wordt verkregen van een generator die niet de hele dag aan-
staat, terwijl men graag de hele dag elektriciteit heeft. Ook is er behoefte aan recreatievoorzieningen 
(speeltuin, recreatiezaal), een doorgangshuis, computervoorzieningen en televisie-ontvangst. 
Het dorpsbestuur wil investeren in de kerk, het verbeteren van de landingsplaats, het maken van een 
speeltuin voor de kinderen en het verbeteren van de stroomvoorziening. Ook wil men investeren in 
het verbeteren van de schoolboot.
Het is duidelijk dat het operationeel maken van de drinkwatervoorziening en de verbetering (continu, 
zonder onderbrekingen) van de stroomvoorziening in Kwakoegron de grootste prioriteit genieten. 
Ook komen recreatievoorzieningen – gemeenschapsruimte en speeltuin – herhaaldelijk terug als 
wensen. Over de andere zaken bestaat minder eenduidigheid. De kerk is een belangrijk monument 
voor de stam die van groter belang is dan alleen een religieus gebouw. Het is onderdeel is van de cul-
turele erfenis. 

Welzijn en bestuur
Een op de vier burgers vindt dat hun leven beter is geworden in vergelijking met een jaar geleden. 
Ruim de helft beoordeelt hun leven als hetzelfde, terwijl 17% van mening is dat het slechter is ge-
worden. Volgens de sleutelfiguren is hun situatie nu iets slechter dan die van de burgers en datzelfde 
geldt voor hun situatie vijf jaar geleden. Opmerkelijk is dat in de meeste dorpen de sleutelfiguren het 
juist wat beter hebben dan de gewone dorpelingen. Dat is dus in Kwakoegron niet het geval.
In Kwakoegron en Commissariskondre wonen zeven mensen met een handicap. Dit zijn vooral oude-
ren die geen speciale zorg krijgen. Daarnaast zijn er tien bejaarden aan wie eveneens geen speciale 
zorg wordt verleend. De medische zorg is verbeterd: elke donderdag krijgen de ouderen bezoek, eens 
per maand komt er een arts. Alleen is er geen ambulance in de nabije omgeving. Het gebruik van tra-
ditionele medicijnen is afgenomen vergeleken met vroeger. 
Kwakoegron is de afgelopen tijd netter geworden. Er zijn meer toiletten binnenshuis. Anderzijds is er 
nu meer onkruid dan voorheen, waardoor het dorp er minder netjes uitziet.

Er zijn hele sterke relaties tussen Kwakoegron, Commissariskondre en Makkakreek. Daarnaast worden 
er diverse contacten onderhouden met andere dorpen in het Matawai-gebied, zoals hulp bij feesten, 
rituelen en voor overleg (krutu’s). 
Er zijn ook contacten met de centrale overheid, maar die gaan vooral over problemen die moeten 
worden aangepakt. Andersom komt de overheid naar het dorp als zij behoefte heeft aan afstemming. 
Het dorp neemt vergeleken met vroeger minder deel aan sportevenementen in stad of district. Er zijn 
geen relaties met ngo’s in de stad.
Er is een afspraak met het dorpsbestuur van Commissariskondre dat de goudzoekers rond het dorp 
tien procent van hun opbrengsten afstaan. Dit geld wordt gebruikt om problemen in het dorp op te 
lossen. De krutu-oso in Commissariskondre is uit deze middelen gebouwd.
25 
De dorpen onderhouden relaties met Rosebel, die diverse projecten samen met hen uitvoert. Het 
project voor watervoorziening is daarvan de belangrijkste. 
Er werkt slechts één inwoner uit het dorp bij Rosebel. Mensen in Kwakoegron willen graag bij Rosebel 
werken, ook omdat men dan door rechtstreeks contact beter op de hoogte is van het bedrijf. Rosebel 
heeft een markt gebouwd, een brushcutter aan de school gedoneerd, en schoolpakketten gegeven. 
De dorpelingen vinden Rosebel een hulpvaardige organisatie voor Brokopondo, die op verzoek helpt 
waar ze kan.
De hoofdkapitein van Commissariskondre is Louis Pinas. Hij wordt bijgestaan door de basja’s Dora 
King, Vitelius King, Magda King en Erna Grant van Makkakreek. Tevens wonen er zeven ressortraads-
leden in het dorp; districtsraadsleden wonen er niet. Wel is er een bestuursopzichter, Juliana Zamuel. 
Voor het dorpsbestuur is er een vergaderzaal (krutu-oso) beschikbaar, maar er is geen recreatiezaal. 

De aanmeersteiger te Commissariskondre.
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De kapitein is vertegenwoordiger van de granman. Het dorpsbestuur handelt tegenwoordig veel com-
municatie met de (mobiele) telefoon af, terwijl de bestuursleden vroeger zelf bij de mensen langsgin-
gen.
Het dorpsbestuur van Commissariskondre en het districtsbestuur overleggen met elkaar en bereiken 
overeenstemming. Met de ressortsraad en de districtsraad is er wel onderlinge afstemming, maar 
niet op een gestructureerde, systematische manier.
Met de politie is er een goede samenwerking. In geval van ruzies wordt de politie erbij gehaald. Het 
dorpsbestuur en de politie respecteren elkaar en bij wisseling van de wacht worden mensen aan el-
kaar voorgesteld. 
Met de centrale afdelingen van de overheid is de samenwerking goed. Met het ministerie van Regio-
nale Ontwikkeling is er goed contact over onderhoud van het dorp, met het ministerie van Natuurlijke 
Hulpbronnen over elektriciteits- en watervoorziening en met het Centraal Bureau voor Burgerzaken 
over registratie van de bevolking. Er zijn nog diverse andere organisaties actief in het dorp zoals de 
eerdergenoemde vrouwenorganisatie en de vereniging Gado Glorie. 
Het respect voor het dorpsbestuur is afgenomen. Jongeren onderwerpen zich niet aan het gezag. Dit 
heeft mogelijk te maken met de Binnenlandse Oorlog, waarna er een sfeer is ontstaan van ‘iedereen 
doet wat hij wil’. Ook de opkomst van de goudzoekers speelt hierbij een rol. Jongeren verdienen in 
een heel korte periode veel geld en hebben meer te besteden dan het dorpsbestuur en de voorbeeld-
figuren in het dorp. Ook is het nodig gebleken dat de politie het dorpsbestuur ondersteunt in de aan-
pak van criminaliteit. Hierdoor is diefstal afgenomen.

Potentie en verandering
Unieke kanten
In de droge tijd is er een mooi strand aan de rivier, dat mogelijk aantrekkelijk is voor recreanten. Ove-
rige unieke zaken zijn de oude gebouwen in Kwakoegron, de aanmeersteiger om de goudvelden te 
bereiken en de aanwezigheid van een school met woningen voor de onderwijzers.

Potenties
In Kwakoegron ziet men mogelijkheden in de land- en bosbouw, toerisme (de oude koloniale gebou-
wen), het treinstation, de zandbank, veeteelt (kippen en ander vee), visserij en de goudsector. Het 
opknappen van de kerk is van belang om de potenties te benutten.

Verandering en ontwikkeling
De gewenste veranderingen komen overeen met de eerdergenoemde zaken: verbetering van elek-
triciteits- en drinkwatervoorziening, een speeltuin, meer recreatiemogelijkheden, verbetering van 
het voetbalveld en de televisie-ontvangst. Er zijn al computers voor de school en wanneer er overdag 
elektriciteit is, kunnen die gebruikt worden. Men kijkt vooral naar donoren om zaken te realiseren 
(Grassalco, Rosebel, de overheid). Ook zou EBS een rol kunnen spelen bij de elektriciteitsvoorziening 
als de bewoners bereid zijn te betalen voor de aansluitings- en maandelijkse kosten. 

In Kwakoegron moeten de oude historische gebouwen gerenoveerd worden. Verder is de wens geuit 
voor de vestiging van een mulo en LBO-school, maar dit lijkt niet haalbaar vanwege het kleine aantal 
leerlingen. Een mulo te Zanderij is wenselijk, net als een schoolbus en schoolboot (er zijn betalings-

achterstanden vanuit de overheid). De bundeling van krachten voor verdere ontwikkeling is ook no-
dig, evenals het asfalteren van de weg. 
Vanuit de overheid zijn er plannen om in alle dorpen speeltuinen aan te leggen en de ontvangst van 
radio en televisie te verbeteren. Voor Kwakoegron is verbetering van water- en elektriciteitsvoorzie-
ningen opgenomen op de begroting van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Er zijn nog geen 
concrete bedragen begroot, maar de overheid heeft een aantal problemen onderkend. 
Gezien de aantrekkingskracht van de goudsector lijkt het onwaarschijnlijk dat de potentie voor land-
bouw en veeteelt benut gaat worden. Toerisme kan vanwege de unieke geschiedenis van Kwakoegron 
mogelijk wat inkomsten genereren, maar dan moet er wel behoorlijk geïnvesteerd worden.
Er is enige potentie voor toerisme, gezien de historie van de Lawa-spoorlijn, de positie van Kwakoe-
gron daarin, en de aanwezigheid van historische gebouwen. Dit vergt wel beleid en een investering in 
renovatie en onderhoud. Jammer genoeg onderkent de overheid de uniekheid van Kwakoegron en de 
potentie voor het toerisme niet. Tijdens het veldwerk viel op dat een ondernemer bezig was de oude 
spoorlijn weg te dragen om die als oud ijzer te verkopen. De ondernemer had hiervoor toestemming 
gekregen van de waarnemend districtscommissaris. 

Recentere ontwikkelingen 
Sinds het onderzoek zijn er verschillende dingen veranderd in Kwakoegron. In juli 2014 heeft de over-
heid digitale televisie beschikbaar gesteld. Rosebel heeft een schoolboot gesponsord, een speeltuin 
neergezet en twee openbare toiletten gebouwd. Het gemis aan deze faciliteiten was genoemd als 
grootste probleem en als een van de minder leuke dingen van het dorp. Deze projecten hebben dan 
ook bijgedragen aan een leefbaarder Kwakoegron.
26. 

Een van de publieke toiletten gebouwd door Rosebel op aanvraag van de gemeenschap van Kwakoegron.
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Naam: Kwakoegron Commissariskondre
Bevolking: 100 (57% man en 43% vrouw) ± 150

Marrongroep: Matawai Matawai
Dorpsbestuur: Kwakoegron is een bestuurspost van 

de overheid. Er is geen traditionele 
autoriteit.

Kapitein Louis King

Religie: Overwegend christelijk (evangelische 
broedergemeente)

Overwegend christelijk (evangelische 
broedergemeente)

Toegankelijkheid: Gedurende het hele jaar toegankelijk 
via een combinatie van geasfalteer-
de en zandwegen

Gedurende het hele jaar toegang via 
de Saramaccarivier

Afstand tot Paramaribo: 80 kilometer 83 kilometer
Scholen: Christiaan King basisschool (Stichting 

Onderwijs der Evangelische Broeder-
gemeente Suriname)

Geen

Vrouwenorganisaties: Gado Glorie en stichting COMAK Gado Glorie en stichting COMAK
Overige organisaties: Geen Geen

Inkomstenbronnen: Goudwinning 36%: RGM en klein-
schalige goudwinning, Overheid 
27%, Private sector 27%, Gezondheid 
en Educatie 5% en Bosbouw 5%.

Goudwinning 36%: RGM en klein-
schalige goudwinning, Overheid 27%, 
Private sector 27%, Gezondheid en 
Educatie 5% en Bosbouw 5%.

Sectoren met mogelijkheden: Visserij Visserij
Projecten uitgevoerd door RGM: Opzetten speeltuin

Renovatie van de basisschool 
IJsmachine project
Watervoorzieningsproject

BROWNSWEG
Geschiedenis, omgeving en infrastructuur
Brownsweg is een cluster van zeven transmigratienederzettingen: Birihoedoematoe, Ganzee, Makam-
bi, Kadjoe, Djankakondre, en Wakibasu 1 en 2. Deze dorpen zijn in 1964 gesticht als vervanging voor 
de dorpen die onder water liepen door de aanleg van het stuwmeer. Wakibasu 1 werd als eerste ge-
sticht. Tegenwoordig is er ook een Wakibasu 3 en Maleiakondre (volkswoningen). 
Deze verzameling van gemeenschappen heet weliswaar Brownsweg, maar elk dorp heeft zijn eigen 
identiteit. In feite zou je Brownsweg als geheel als een kleine stad in wording kunnen zien, waarbij de 
dorpen de kernen vormen. Brownsweg telde 3.775 inwoners in 2013. 
Brownsweg is ook de naam van een van de ressorten binnen het district Brokopondo, maar dit ressort 
bestrijkt een groter geheel dan de genoemde dorpen. Het ressort Brownsweg telde 4.793 inwoners in 
2012 en omvat ook het dorp Nieuw Koffiekamp. 
Mede door de ligging kan Brownsweg worden gezien als een overgangsdorp tussen de meer traditio-
nele dorpen in Boven-Suriname en de dorpen beneden het stuwmeer.
  27  
Belangrijke recente ontwikkelingen zijn de asfaltering van de weg van Paramaribo naar Brownsweg 
(2009) en de asfaltering van de weg van Brownsweg naar Atjoni (2011), waardoor de bereikbaarheid 
en ontsluiting van Brownsweg sterk zijn verbeterd. Brownsweg ligt op 100 km afstand van Paramari-
bo aan de weg naar Atjoni (Boven-Suriname), niet ver van het toeristische natuurpark Brownsberg. 

Brownsweg, een conglomeratie van acht verschillende dorpen.
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Brownsweg is relatief groot van omvang. De totale bevolking van de cluster van dorpen steekt in aan-
tal ver uit boven de andere dorpen die in dit boek aan de orde komen. Brownsweg ligt tussen Nieuw 
Koffiekamp, het stuwmeer en Atjoni. Niet ver er vandaan wordt goud gemijnd. De savannegebieden 
zijn vruchtbaar, maar er is sprake van ontbossing. Er leven veel minder dieren in het gebied dan voor-
heen. Dit is het gevolg van de jacht en de overtreding van de jachtwet; men hield zich niet aan de 
jachtkalender. Er zijn ook niet meer zoveel vogels als vroeger, wat onder meer het gevolg is van een 
vermindering aan vruchtbomen. In de afgelopen jaren hebben goudzoekers delen van het natuurpark 
aangetast. 
Hoewel de overheid twee keer per week het vuil langs de weg komt ophalen, dumpen mensen nog 
veel vuil in het dorp. Veel dorpsbewoners zijn niet bekend met deze dienst, waardoor er te weinig 
gebruik van wordt gemaakt. Natuurlijke rampen en plagen zijn er niet, behalve af en toe overlast van 
muskieten. 
In de recente geschiedenis is de Binnenlandse Oorlog een ingrijpende gebeurtenis die een grote im-
pact op Brownsweg heeft gehad. Zo zijn er in Wakibasu meer dan 100 huizen vernietigd alsook het 
ziekenhuis. De situatie in Brownsweg is tijdens en na de Binnenlandse Oorlog achteruit gegaan. Toen 
de oorlog was afgelopen zijn zaken langzaam weer opgebouwd. Er ontstonden toen drie nieuwe ker-
nen: in Makambi, Djankakondre en Kadjoe. Ook heeft zich sindsdien een nieuwe lô (clan) in Browns-
weg gevestigd, de Langunenge. 
Van de dorpsbewoners zegt 17 procent wekelijks naar Paramaribo te gaan. Een derde gaat maande-
lijks en bijna de helft gaat enkele keren per jaar naar de stad. Een op de tien inwoners gaat vrijwel 
nooit naar Paramaribo.

Ontwikkeling van de bevolking
De bevolking in Brownsweg is de afgelopen decennia gestadig gegroeid van ongeveer 1.600 inwoners 
begin jaren tachtig tot 3.775 in 2013. Van de bevolking is bijna de helft kind (0-14 jaar), en eenzelfde 
aantal zit in de werkzame leeftijdsgroep (15-59 jaar). De rest (6%) behoort tot de seniorenburgers 
(60 jaar en ouder). Wakibasu 1 en 2 hebben de meeste inwoners (1.494), gevolgd door Kadjoe (718 
inwoners), Makambi (560), Nieuw Ganzee (537), Birihoedoematoe (304) en Djankakondre (172). De 
verhouding tussen vrouwen (51%) en mannen (49%) is evenwichtig. 
Het overgrote deel van de bevolking woont hier al langere tijd. Meer dan de helft heeft altijd in 
Brownsweg gewoond en een derde woont er al langer dan vijf jaar. 15 procent van de bevolking heeft 
zich er tussen de één en vijf jaar geleden gevestigd; 2 procent woont er korter dan een jaar.

Positieve zaken 
Volgens de sleutelfiguren zijn handel, elektriciteit en onderwijs relatief goed. Ook toerisme scoort 
redelijk goed. 

De goede dingen
De onderwijsvoorzieningen scoorden het hoogst, gevolgd door sportvoorzieningen (voetbal, slagbal) 
en actief gebruik hiervan, de aanwezigheid van winkels, elektriciteit en medische voorzieningen en 
werkgelegenheid. Daarnaast noemden de burgers een veelheid aan zaken, zoals de politiepost in 
aanbouw, watervoorziening, het bezit van eigen huis en perceel, en dat het over het algemeen prettig 
leven is. 

Tot de goede dingen rekenden de sleutelfiguren vooral het dorpsleven, met name een rustig en vrij 
leven, de vriendelijke mensen, onderlinge steun in nood en een over het algemeen goede samenwer-
king. Daarnaast noemden zij de aanwezigheid van onderwijs, elektriciteit en de geasfalteerde hoofd-
weg.
In de focusgroepen kwamen vooral de goede samenwerking en eenheid als pluspunten naar voren, 
gevolgd door sport en dan vooral het stadion. Zij waardeerden ook onderwijs, naschoolse opvang, 
schooltransport, staatsbus, medische voorzieningen, afwezigheid van diefstal (in Birihoedoematoe), 
ligging van het dorp, de aanwezigheid van de guesthouse van Fargo, goed dorpsbestuur, familieorga-
nisatie (in Kadjoe) en christelijk leven (in Ganzee).
  28  

Wonen
Een op de vier burgers vindt het heel prettig wonen in Brownsweg. Een kleine twee derde zegt ‘gaat 
wel’, terwijl een kleine minderheid (15%) het niet prettig wonen vindt. De sleutelfiguren geven een 
positiever beeld, aangezien 41 procent van hen heel prettig woont in het dorp, terwijl 59 procent het 
antwoord ‘gaat wel’ heeft gegeven.

Werk
De traditionele manier van leven (planten, vissen, jagen) is minder belangrijk geworden. Een deel 
van de bevolking probeert nog op de traditionele manier te leven, maar door de ontbossing (door de 
activiteiten van de goudzoekers) is deze leefwijze grotendeels onmogelijk geworden. De mensen die 

Pater van de Pluymschool, een van de drie basisscholen in Brownsweg.
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geen geld verdienen, zijn afhankelijk van de traditionele leefwijze. De jeugd heeft hier steeds minder 
interesse voor. Een paar mensen vissen.
Er zijn gemeenschapsbossen maar hiervan zouden anderen dan de bewoners van Brownsweg profite-
ren. De bosbouw is dus van belang, maar voor derden. Men zou samenwerken met de Dienst ’s Lands 
Bosbeheer om zelf te kunnen profiteren van het gemeenschapsbos, maar dit is op niets uitgelopen. 
Men streeft ernaar om de opbrengsten van de bosbouw naar de dorpskas te laten vloeien en met 
de overheid te overleggen over de uitgifte van concessies. Er is inmiddels ook veel bos vernietigd, 
hetgeen optimale benutting van bos sterk bemoeilijkt. Er zijn een paar mensen werkzaam bij Broko-
pondo Watra Wood International, een bedrijf dat hout uit het stuwmeer exploiteert.
Mijnbouw is de belangrijkste bron van inkomsten. Vroeger werd er grind gewonnen, nu vooral goud 
door individuele goudzoekers. Er zijn ook goudzoekers uit het dorp die buiten het dorp naar goud 
zoeken, en er werken ongeveer 120 personen bij Rosebel. 
Toerisme speelt ook een rol, vanwege Ston Eiland, Tonka Eiland, Fargo’s guesthouse en Brownsberg. 
Er werken ook mensen van het dorp bij Bergendal Resort, zij het minder dan voorheen omdat eind 
maart 2014 mensen zijn ontslagen. Ook komen er incidenteel toeristen naar Brownsweg zelf, maar 
het ontbreekt in Brownsweg aan faciliteiten voor hen.
Bijna de helft van de werkende bevolking werkt in de mijnbouw, waarvan de meesten (80%) in de 
kleine mijnbouw (gouddelver/porknokker) en de rest (20%) bij Rosebel. Hossel jobs in de informele 
sector zijn daarna de grootste bron van inkomsten (21%), gevolgd door de landbouw (10%), overheid 
en handel/transport/hotel (elk 7%), onderwijs (3%) en constructie/industrie (2%). Van vijf procent 
was onbekend in welke sector zij werkten. 
De werkloosheid in Brownsweg wordt geschat tussen 10 procent en 15 procent. Daarom gaan regel-
matig mensen in de stad werken (hosselen) om geld te verdienen. Vrouwen werken vaak op de kost-
grondjes en doen ook handenarbeid – bijvoorbeeld het maken van pangi’s voor de verkoop – maar de 
omzetten hiervan vallen tegen. 

Organisaties
Er zijn behoorlijk wat organisaties actief in Brownsweg. Naast de dorpsbesturen, overheidskantoren 
(CBB, RO, Sociale Zaken, LVV, TCT), bedrijven, kerken (EBGS, rk, nieuw-apostolische kerk, volle evange-
lie, Jehova’s getuigen), scholen en medische zending, zijn er nog de volgende organisaties:

•  Bestuur: Overleg Dignitarissen Brownsweg (ODB) als overkoepelend orgaan voor alle dorpen 
van Brownsweg

• Belangenorganisatie: NV Gowtuman (goudzoekers)
•  Sportverenigingen (vnl. voetbal en slagbal) waaronder de voetbalverenigingen Tahiti, Inter-

waki, Diesel (alle drie van Wakibasu), SVG (Sportvereniging Ganzee), Rutu (Kadjoe) en de 
slagbalverenigingen Selection en Combinatie

•  Ontwikkelingsorganisaties: Stiwowo (Wakibasu, niet meer actief), VGOV (Vereniging voor 
Gemeenschapsontwikkeling en Verzelfstandiging), Stichting Heepi U Seei (regionale organisa-
tie), Stichting Limbo Mani (landbouw), Woko Makandi (Wakibasu2, vooral muziek)

•  Vrouwenorganisaties: Binga (Birihoedoematoe), Sintea (Nieuw Ganzee), Wamba (Wakibasu 
2), Djarusu na wini (Kadjoe, zijn ook cultureel bezig met seketi-dans), Tjufanga (overkoepe-
lend), Seka U Kee (Wakibasu 3), Van da libi (Wakibasu 1)

• Diverse politieke partijen

Projecten uitgevoerd in de afgelopen tien jaar
In de afgelopen tien jaar zijn de volgende projecten met daarachter initiatiefnemers, uitgevoerd:

• Asfaltering van de hoofdweg (overheid)
• Bouw van volkswoningen (overheid; Chinese financiering)
• Rehabilitatie watervoorziening (CDFS)
• Renovatie school en onderwijsaccommodatie te Nieuw Ganzee (CDFS)
•  Bijbouwen van kleuterlokalen EBGS-school plus uitbreiding en bibliotheek voor de EBGS-

school (Rosebel)
• Bouw kleuterlokalen RKBO-school (Rosebel)
• Bouw van een stadion (KNVB, Suriprofs, Staatsolie, Rosebel)
• Bouw van wachthuisjes bij de verschillende dorpen (Rosebel)
• Verzorgen van een kook- en bakcursus (Rosebel)
• Verbetering van de watervoorziening (overheid, in uitvoering)

  29  
Zorgpunten 
Drie zaken die ver boven de andere uitspringen met een slechte beoordeling door de sleutelfiguren 
zijn drinkwatervoorziening, productie en werkgelegenheid. Ook het dorpsbestuur krijgt geen lof.

Minder goede dingen
De burgers zijn over veel zaken niet tevreden. Opvallende tekortkomingen zijn: gebrekkige drinkwa-
tervoorziening, onvoldoende werkgelegenheid, instabiele en slecht functionerende elektriciteits-
voorziening, gebrekkige medische voorzieningen, geen arts, polikliniek, slechte binnenwegen, slechte 

Bigi Wey sportcomplex te Brownsweg; een waardevolle toevoeging voor de sportontwikkeling in Brokopondo.
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afwatering en riolering waardoor percelen en wegen onder water staan. Er worden ook andere zaken 
genoemd: door het slecht functioneren van de schoolbus komen de leerlingen niet altijd op school, 
het ontbreken van een kinderopvang, onvoldoende eenheid in de gemeenschap en het ontbreken 
van een krutu-oso.
De sleutelfiguren noemen overlast van hangjongeren, drop-outs en drugsgebruik. Daarnaast crimi-
naliteit, gebrekkige drinkwatervoorziening en slechte afwatering. Het gezag van het dorpsbestuur 
neemt af en het bestuur communiceert weinig. Wat betreft de gezondheidszorg worden genoemd 
het ontbreken van een arts, en het roekeloos rijden op de nieuwe geasfalteerde weg. 

Grootste problemen
Volgens de dorpelingen is het grootste probleem:

• ten eerste de gebrekkige watervoorziening
• onvoldoende werkgelegenheid
• criminaliteit (drugsgebruik, vechtpartijen, diefstal)
• de niet-stabiele elektriciteitsvoorziening
•  minder dorpelingen noemden het ontbreken van een mulo, inadequate vuilstort-/ afvalver-

werking en onvoldoende medische voorzieningen

Ook volgens bijna de helft van de sleutelfiguren is de gebrekkige watervoorziening het grootste pro-
bleem. Opmerkelijk is dat volgens de sleutelfiguren een combinatie van slechte communicatie, zwak 
bestuur en onvoldoende samenwerking het tweede grootste probleem vormt. Daarnaast noemen zij 
criminaliteit, slechte binnenwegen en het ontbreken van recreatievoorzieningen. 
De eerder genoemde zaken komen ook in de focusgroepen naar voren. Het valt op dat hier vooral 
sociale en gedragsproblematiek als problemen geuit worden. Zij vinden dat de jeugd steeds minder 
volgens traditionele normen en waarden leeft en de cultuur onvoldoende voortzet. Hiermee hangt 
onvoldoende respect voor gezagsdragers en anderen samen. Er zijn ook sociale problemen als zelf-
moord, drugsgebruik, gokken, alcoholgebruik en criminaliteit genoemd. 

Problemen die volgens de sleutelfiguren direct aangepakt moeten worden zijn:
• onderwijs: verbetering van de faciliteiten, volwasseneneducatie, etc.
• het verbeteren van de drinkwatervoorziening
• gezondheidszorg 
• recreatievoorzieningen
• afwatering
• het helpen van drop-outs
• de werkloosheid door het ontwikkelen van de goud- en landbouwsector

De focusgroepen geven prioriteit aan het aanpakken van gezondheidszorg (klein ziekenhuis), voor-
zieningen voor kinderen (speeltuin, peuterschool, kinderopvang), werkgelegenheid (zagerij, handel), 
kantoor voor het dorpsbestuur, krutu-oso, recreatiezaal, renoveren van het kerkgebouw, verbeteren 
van de weg, verbeteren van huisvesting, verbeteren van de ontwatering en de bouw van een mortua-
rium in het dorp.

Uit het bovenstaande komt een heel divers beeld naar voren. Duidelijk is dat de drinkwatervoorzie-
ning een groot probleem vormt, maar daarnaast ook de gebrekkige en instabiele elektriciteitsvoor-
ziening, onvoldoende werkgelegenheid, criminaliteit, gebrekkige infrastructuur, onverharde wegen, 
slechte afwatering, en gebrekkige vuilophaal en -verwerking.
Meer specifiek wijzen de sleutelfiguren op onvoldoende functioneren van het dorpsbestuur en ge-
brekkige communicatie en samenwerking. De focusgroepen leggen de nadruk op de sociale proble-
matiek die bij andere groepen niet zozeer naar voren komt, namelijk: achteruitgang in normen en 
waarden, het loslaten van de traditionele cultuur door de jongeren en gedragsproblematiek (geen 
respect, drugs- en alcoholgebruik, en het gokken). Verder is opmerkelijk dat de sleutelfiguren onder-
wijs zien als de oplossing voor meerdere problemen in het dorp, terwijl de focusgroepen andere ac-
centen leggen. Hierbij moet bedacht worden dat de problemen en oplossingen per kern – in dit geval 
de afzonderlijke dorpen in Brownsweg – kunnen verschillen, terwijl in deze paragraaf alle problemen 
en oplossingen bij elkaar zijn genomen.

Welzijn en bestuur
Volgens één op de vier dorpelingen is het leven in vergelijking met een jaar geleden beter geworden, 
terwijl dit voor twee vijfde gelijk is gebleven en het voor een derde juist slechter is geworden. Bij de 
sleutelfiguren is het beeld niet anders dan dat van de overige bewoners. 

Welzijn
Er zijn naar schatting ongeveer 70 mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking in 
Brownsweg, die onder de zorg van hun families vallen. De overheid, met name het ministerie van 
Sociale Zaken, ondersteunt financieel, maar dat is niet voldoende. Hiernaast ontvangen bijna 500 
personen financiële ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken. Er zijn circa 200 ouderen in 
Brownsweg die maandelijkse een AOV-uitkering krijgen en daarnaast ondersteuning van vooral fami-
lie. De medische zending bezoekt ook in Brownsweg ouderen thuis voor medische behandeling. 
Volgens de dorpsbewoners is de medische zorg over het algemeen verbeterd, maar er is slechts zeer 
beperkt een arts aanwezig. Ook de voorziening van medicijnen is nog niet optimaal. Een minpunt 
voor wat betreft de gezondheidszorg is dat mensen met een verzekering van het Staatsziekenfonds 
(SZF) volgens hen niet bij de poli van de Medische Zending terecht kunnen, tenzij ze zelf voor het 
consult betalen. De meeste dorpelingen met een SZF-verzekering gaan daarom liever naar de polikli-
nieken van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) in Paramaribo. Naast de moderne medische zorg 
gebruiken de dorpsbewoners ook de traditionele gezondheidszorg. In Brownsweg zijn enkele traditio-
nele genezers. 
Volgens de focusgroepen verschilt de netheid per huishouden. De afwatering is slecht geregeld alsook 
de vuilophaal, hetgeen de algemene netheid van de gemeenschap niet ten goede komt. Sommige 
mensen in de dorpen begraven hun afval. De onderzoekers signaleerden evenwel zakken met vuil 
langs de hoofdweg. Dit wijst op een zekere mate van vuilophaal. 

Externe relaties
De onderlinge relaties tussen de verschillende dorpen van Brownsweg is redelijk te noemen. De ac-
tiviteiten van de sportverenigingen en dorpstradities (installatie van het dorpsbestuur, het beleggen 
en bijwonen van krutu’s) bevorderen de onderlinge relaties. Er is ook contact bij overlijdensgevallen 
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en dorpsbrede activiteiten. Toch zijn de relaties tussen de kernen verminderd, mede doordat de vrou-
wenorganisaties minder actief zijn dan voorheen. 
De meeste kernen onderhouden geen contact met de centrale overheid. Het contact wordt vooral 
onderhouden door de ODB (Organisatie van Dignitarissen Brownsweg). Het contact met de overheid 
is sterk verminderd en beperkt zich veelal tot momenten waarop de overheid zelf contact maakt. Er 
is wel meer contact met het regionaal bestuur, omdat er in Brownsweg verschillende bestuursop-
zichters wonen en de districtscommissaris het dorp regelmatig bezoekt. Er is ook afstemming met de 
politie en er is contact met de lokale afdelingen van de overheid zoals het Centraal Bureau voor Bur-
gerzaken.
Volgens de dorpsbesturen en de vrouwengroep zijn er geen relaties met ngo’s in de stad en ook niet 
met internationale organisaties. De Vereniging voor Gemeenschapsontwikkeling en Verzelfstandiging 
(VGOV) voert ook activiteiten uit, maar kennelijk onderhoudt ook deze ngo weinig contact met de 
dorpsbesturen. 
Er zijn goede relaties met het lokale bedrijfsleven, met name met de eigenaar van het toeristische 
oord Ston Eiland, met Fargo – die in Brownsweg een guesthouse heeft en er handel drijft – en met 
Melly die actief is in goudwinning en houtexploitatie. Deze ondernemers ondersteunen het dorp bij 
overlijdensgevallen en noodsituaties. Ook kleine mijnbouwondernemingen (goudzoekers) geven af en 
toe ondersteuning aan de dorpen. Er zijn contacten met het bedrijf Water Wood dat in beperkte mate 
ondersteuning geeft via de dorpshoofden. Er is regelmatig overleg tussen het dorp en bedrijven zoals 
EBS en SWM, maar de frequentie verschilt per kern.
Met Rosebel is er een brede relatie op gebied van financiering van projecten en werkgelegenheid. De 
relatie is echter wat problematisch omdat de mijngebieden van de kleine goudzoekers en concessies 
van het mijnbedrijf elkaar overlappen. In Brownsweg was een bedrijf opgericht door goudzoekers 

Krutu-oso te Nieuw Ganzee.

(NV Gowtuman) dat met Rosebel samenwerkte. De samenwerking is helaas ontaard in een juridische 
bodemprocedure (een langlopende rechtszaak). Volgens de goudzoekers is er geen goede relatie en 
geen goede communicatie met Rosebel: de CC functioneert volgens hen ook niet goed. Ook de bestu-
ren van de verschillende kernen zeggen dat de relatie met Rosebel niet optimaal is. Er is een jonge-
renorganisatie Ahala (groep goudzoekers) die een relatie met Rosebel onderhoudt.

Bestuur
Elk dorp binnen Brownsweg heeft zijn eigen kapitein, bijgestaan door meerdere basja’s die de ver-
bindende schakel vormen tussen het dorpsbestuur en de leden van de gemeenschap. Daarnaast is 
er sinds 2007 een overkoepelend orgaan voor de hele cluster, het ODB (Organisatie van Dignitarissen 
Brownsweg), voorgezeten door kapitein Lambertus Waandels van Nieuw Ganzee.
  30  
Aangezien Brownsweg de meeste inwoners in het ressort Brownsweg telt wonen alle ressort- en dis-
trictsraadsleden in dit dorp. Volgens de dorpsbesturen is er echter niet zo’n goede samenwerking met 
de resortraad en districtsraad; de resortraardsleden vergaderen er wel.
De faciliteiten voor het dorpsbestuur zijn beperkt. Kantoorfaciliteiten zijn er onvoldoende, al verschilt 
dit per dorp. Sommige beschikken wel over een vergaderruimte, terwijl in andere dorpen gebruik 
wordt gemaakt van de woonruimte van de kapitein. Er zijn geen goede krutu-oso’s in de dorpen. Er is 
wel een grote centrale krutu-oso die gebruikt wordt door de verschillende subdorpen in Brownsweg.
Het traditionele dorpsbestuur functioneert goed volgens de dorpsbewoners en heeft ook overleg 
met andere dorpen. Er is echter meer individualisme in de dorpen gekomen en het gevoel heerst dat 
dorpsbewoners die financieel beter af zijn, zich in mindere mate aan het gezag onderwerpen. Men is 
van mening dat het respect voor met name het traditionele dorpsbestuur is afgenomen en dat daar-

De grote algemene krutu-oso te Brownsweg.
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door het dorpsbestuur onvoldoende verantwoordelijkheid draagt. Een van de grootste problemen is 
dat jongeren onvoldoende respect hebben voor hun ouders en gezagdragers, en zich daarom ook niet 
aan het gezag onderwerpen.
De sleutelfiguren zijn van mening dat het bestuur niet optimaal functioneert. De onderlinge commu-
nicatie laat veel te wensen over, alsook de samenwerking. Doordat Brownsweg een cluster van dor-
pen is, is het bestuur versnipperd; een meer centrale aansturing van het geheel is wenselijk. Verder 
geven de sleutelfiguren aan dat de competenties voor goed bestuur niet altijd aanwezig zijn. Die zou-
den verder ontwikkeld moeten worden. Volgens de dorpsbesturen is de samenwerking wel goed te 
noemen. Zo is er overeenstemming over de grondenrechten, vooral over de uitgifte van grond in de 
buurt van Brownsweg aan personen buiten het gebied.
  31  
Potentie en verandering
De traditionele leefwijze van vissen en planten speelt nog steeds een rol in Brownsweg, maar het is 
duidelijk dat recente ontwikkelingen van goudwinning en de opkomst van de geldeconomie van grote 
invloed zijn op deze gemeenschap. Hierdoor is het bos deels vernietigd en het milieu is verontreinigd 
door het gebruik van kwik. De mogelijkheden voor traditionele activiteiten zoals visvangst, planten 
op kostgronden en jacht zijn daardoor afgenomen. Meer dorpsbewoners dan vroeger werken in de 
geldeconomie in plaats van de traditionele economie. Toch is de traditionele leefwijze niet helemaal 
verdwenen; vooral groepen vrouwen handhaven deze nog.

Unieke kanten
Brownsweg is een relatief grote gemeenschap. De unieke kanten varieren van toeristische faciliteiten, 
de aanwezigheid van goud en het natuurreservaat Brownsberg, tot aan de vriendelijkheid van de 
mensen.
Het stadion is uniek voor Brownsweg als geheel. Er zijn diverse lokale bedrijven actief. Djankakondre 
heeft een unieke eigen cultuur. De bewoners van Djankakondre komen oorspronkelijk, anders dan de 
overige bewoners, uit het Gran Rio-gebied. Opvallend is ook dat de bewoners van Birihoedoematoe 
onderling goed samenwerken en deze kern relatief weinig diefstallen kent.
Veel lokale personen onderkennen de uniekheid en potentie van Brownsweg voor toerisme niet, ter-
wijl er reeds een aantal faciliteiten met gevarieerde attracties in de buurt zijn, zoals de Brownsberg, 
Ston Eiland, Tonka Eiland en het stuwmeer dat de mogelijkheid biedt om te varen, zwemmen en vissen.

Potentie
De mijnbouwsector, en dan vooral de goudsector, heeft de meeste potentie voor verdere ontwikke-
ling. Daarnaast zit er wat potentie in toerisme waarbij de voorbeelden Fargo en Ston Eiland worden 
genoemd. Om het potentieel van de jongeren beter te benutten, gelden onderwijs en training als 
belangrijke hulpmiddelen. Andere zaken zijn het maken en bewerken van pangi’s en het volgen van 
traditionele rituelen voor inwijding van het dorpsbestuur. 

Verandering en ontwikkeling
De meest gewenste verandering is het verbeteren van de drinkwatervoorziening en afwatering. Bij 
aanpak van onderwijs denken de bewoners aan het opzetten van een vakschool, de bouw van een 
VOJ-school, het aanpakken van de drop-outs problematiek, en omrastering van de schoolterreinen. 

Verder verdienen aandacht: elektriciteit, gezondheidszorg, vuilophaal, financiële dienstverlening, cri-
minaliteit, sport en recreatie, bestuur kerk, werkgelegenheid en meer landbouw. 
De sleutelfiguren vinden dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om problemen op te lossen. 
In mindere mate kijkt men wat dit betreft naar het bedrijfsleven zoals Rosebel en andere bedrijven in 
het dorp. 
Vanuit de focusgroepen komt een veelheid aan ontwikkelingsbehoeften, die per kern nogal verschil-
len, namelijk:

• Verbetering van recreatievoorzieningen (sport, faciliteiten)
• Verbetering van nutsvoorzieningen (drinkwater, elektriciteit)
• Verbetering van de infrastructuur (wegen, afwatering, riolering)
• Verbetering van huisvesting (vervanging transmigratiewoningen)
•  Het ontwikkelen van werkgelegenheid, waarbij een mogelijkheid wordt gezien in het verle-

nen van een goudconcessie aan het dorp die de gemeenschap zelf kan exploiteren. Overi-
gens is een dergelijk concept ooit al uitgeprobeerd, maar zonder succes

• Het bevorderen van het gevoel van eenheid in het dorp
• Het elimineren van de criminaliteit

Conclusie
Brownsweg is een cluster van meerdere dorpen die niet echt als een eenheid bestuurd lijkt te wor-
den. Een eerste belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van de gemeenschap van geheel 
Brownsweg is de verbetering van de onderlinge coördinatie van de verschillende kernen. Dat kan 
bijvoorbeeld door de Organisatie van Dignitarissen Brownsweg (ODB) te upgraden en ontwikkelen, te 
werken aan een gemeenschappelijke ontwikkelingsvisie, en door een betere structurele samenwer-
king tussen het dorpsbestuur en overige instanties.
Opvallend is dat Brownsweg een relatief jonge bevolking heeft die aangetrokken wordt door de 
goudsector waar op korte termijn veel geld te verdienen is. Mede hierdoor lijken jongeren minder 
respect te hebben voor ouderen en het gezag dan in het verleden. De goudsector is geen duurzame 
sector. Hij is alleen op korte termijn winstgevend en de activiteiten gaan ten koste van de traditionele 
leefwijze van de gemeenschappen. De opbrengsten uit deze sector zouden geïnvesteerd moeten wor-
den in de ontwikkeling van potenties zoals toerisme en landbouw die opbrengsten voor de lange ter-
mijn opleveren. Vanuit een gemeenschappelijke visie (die moet worden ontwikkeld) kan geïnvesteerd 
worden in de wenselijke richting voor de toekomst. Hierbij speelt onderwijs ook een belangrijke rol.
Het verbeteren van de drinkwatervoorziening staat hoog op de prioriteitenlijst voor de korte termijn. 
Het aanpakken van sociale problematiek, vooral onder de jongeren, is ook belangrijk. Hierbij moeten 
de normen en waarden centraler staan, criminaliteit en hangjongeren worden aangepakt en uiteinde-
lijk ook drank- en drugsgebruik worden verminderd. 

Recentere ontwikkelingen 
Sinds het onderzoek zijn er ontwikkelingen geweest in Brownsweg, en daarmee zijn sommige van de 
genoemde wensen vervuld. De politiepost te Brownsweg is klaar en functioneert optimaal. De per-
manente aanwezigheid van politie in Brownsweg zal enigszins bijdragen aan de aanpak van criminali-
teit en daaraan gerelateerde problemen, zoals hangjongeren en drugsgebruik.
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Langs de hoofdweg van het dorp, ter hoogte van Makambi, is een voetbalveld aangelegd op initiatief 
van de overheid in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Er is enthousiast 
gereageerd op deze recreatiemogelijkheid voor de jongeren van Brownsweg. Het nijpende probleem 
van de drinkwatervoorziening wordt momenteel aangepakt met een waterproject van de overheid 
voor het hele district. De vuilophaal in enkele dorpen in Brokopondo, inclusief Brownsweg, is volledig 
geordend. De invoering van opvallende oranje vuilzakken die op de aangegeven dagen worden opge-
haald, getuigt daarvan.

Politiepost Brownsweg

Naam: Brownsweg
Bevolking: 3775 (51% man en 49% vrouw)

Marrongroep: Saramakaans
Dorpsgezag: Hoofdkapitein Henkie Finisie (Wakibasu 2), Ganzee: Lambertus Waandels, 

Urmie Vrede, Selpha van Ewijk en Magnus Hoop, Kadjoe: Marlon Rozenberg, 
Siegfried Meno en Gerrit Aside, Birihoedoematoe: Ashwien Kajennie
Djankakondre: Papa Tooy, Wakibasu 1: Erwin Mawie, Eduards Weewee & 
Bane Weewee, Wakibasu 2: Erna Poeketie en Ro Weewee, Makambi en Waki-
basu 3: geen kapiteins

Religie: Traditionele religie en verschillende christelijke stromingen: Jehova's getui-
gen, rooms-katholicisme en evangelische broedergemeente

Toegankelijkheid: Gedurende het hele jaar toegankelijk via een combinatie van geasfalteerde 
en zandwegen

Afstand tot Paramaribo: 100 kilometer
Scholen: Openbare School Brownsweg, Pater van der Pluymschool (Stichting Rooms-Ka-

tholiek Bijzonder Onderwijs), Ds. Rasmus M. Schmidtschool (Stichting Onder-
wijs der Evangelische Broedergemeente Suriname), Avond MULO (Openbaar)

Vrouwenorganisaties: Binga (Birihoedoematoe), Sintea (Nieuw Ganzee), Wamba (Wakibasu 2), 
Djarusu na wini (Kadjoe), Seka U Kee (Wakibasu 3), Van da libi (Wakibasu 1) 
en Tjufanga

Overige organisaties: Organisaties van goudzoekers: N.V. Gowtuman & Ahala Sport: Tahiti, Inter-
waki, Diesel, Selection, Combinatie. Ngo's: Stiwowo & Wooko makeni (Waki-
basu), VGOV (Vereniging voor Gemeenschapsontwikkeling en Verzelfstandi-
ging), Stichting Heepi U Seei en Stichting Limbo Mani

Inkomstenbronnen: Goudwinning 36%: RGM en kleinschalige goudwinning, Overheid 27%, Priva-
te sector 27%, Gezondheid en Educatie 5% en Houtkap 5%

Sectoren met mogelijkheden: Toerisme, bosbouw, landbouw en visserij
Projecten uitgevoerd door RGM Bigi Wey Sportcomplex in samenwerking met Staatsolie 

Bouw van extra klaslokalen voor de basisschool
Kookcursus en knip- & naaicursus
Duikersproject
Renovatie van de krutu-oso 
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DE GOUDEN TOEKOMST VAN BROKOPONDO
Veel bewoners van het district Brokopondo verdienen hun geld in de goudsector. Het is er momenteel 
de belangrijkste bedrijfstak maar ook voor de toekomst zal dit, volgens de mensen van Brokopondo, 
de belangrijkste sector blijven. Het goud is echter niet oneindig en zal dus ooit opraken, en dan zullen 
de inwoners op andere manieren hun brood moeten verdienen. Alleen lijkt dit voor velen een situatie 
die nog ver in de toekomst ligt. 
In de zeven gemeenschappen die in dit boek beschreven zijn, blijkt Rosebel de belangrijkste inves-
teerder van gemeenschapsactiviteiten en projecten. Rosebel is de grootste vaste werkgever in Broko-
pondo waar er 385 dorpelingen werkzaam zijn. In de kleine goudwinning werken meer mensen, maar 
dat is vaak onregelmatig werk. Er is ook kritiek op Rosebel, wat vooral voortkomt uit het spannings-
veld met lokale goudzoekers. Beide partijen, zowel Rosebel als de lokale goudzoekers, zijn immers op 
zoek naar goud. 
Met duurzame investeringen in de dorpen toont Rosebel haar maatschappelijke verantwoordelijk-
heid. Het goudbedrijf stelt samen met de verschillende dorpen vast welke projecten worden uitge-
voerd. Hiervoor wil Rosebel lange termijn afspraken met de gemeenschappen maken, waarbij zij als 
partner van Rosebel gezien en erkend worden. Het bedrijf verwacht dat dit wederzijds de relatie ten 
goede zal komen.
De profielen van de zeven gemeenschappen die in dit boek zijn beschreven, zijn belangrijk voor Ro-
sebel. Uit de profielen blijkt dat er binnen de gemeenschappen duidelijk verschillende groepen zijn 
met uiteenlopende meningen. Er is binnen de dorpen weinig onderlinge discussie en daardoor zijn 
de behoeften niet eenduidig en de prioriteiten niet duidelijk. Wanneer de dorpen erin slagen om de 
behoeften te stroomlijnen, zal dit hen helpen om beter met de overheid, Rosebel en andere relevante 
partners samen te werken aan de verdere ontwikkeling van hun gemeenschap.
In dit boek zijn vooral de meningen vastgelegd van de inwoners, de sleutelfiguren en een aantal spe-
cifieke groepen van Marchallkreek, Klaaskreek, Nieuw Lombé, Brownsweg, Balingsoela, Nieuw Koffie-
kamp en Kwakoegron. Niet alle gemeenschappen zijn meegenomen in het onderzoek dat aan de basis 
ligt van deze publicatie. Zo ontbreken onder meer Brokopondo Centrum (het bestuurscentrum) en 
het Sarakreekgebied. 
Hopelijk geeft het boek als geheel toch een goed beeld van het district Brokopondo, de aanwezige 
gemeenschappen en de inwoners. Voor de gemeenschappen zelf is het interessant dat zij zijn vast-
gelegd; de beschrijvingen kunnen een eerste aanzet zijn om volledige dorpsbeschrijvingen en dorps-
plannen op te stellen. 
 






