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DOELGROEP

Pamaka gemeenschap, ressort Pamaka, distr Sipaliwini

LOCATIE

Pamaka stamgebied,
Te starten met Loka Loka en Atemsa

PROJECT DOEL

Investeren in de landbouw, m.n. hooglandrijst, waardoor
voedselzekerheid,
bestaanszekerheid,
productie&
verdiencapaciteit worden verhoogd en urbanisatie wordt
tegengegaan. Dit leidt tot vergroting van de bewustwording
met cultuurbehoud.

BEOOGDE RESULTATEN

Een model/ demonstratie landbouwplot van en voor het
Pamaka stamgebied.
Landbouwers getraind in en bewust van de verbeterde
landbouwtechnieken.
Landbouwers in betere georganiseerde samenwerking.
Bestaande drooglandrijst arealen zijn in aantal structureel
verbeterd.

DUURZAAMHEIDSKARAKTER

Met de verbeterde landbouwtechnieken is men in staat een
betere rijstkwaliteit te produceren voor eigen gebruik en
levering aan de lokale en regionale markt. Hiermee heeft
men een betere zelfstandigheid en een regulier eigen
inkomen. De vrouwen hebben een belangrijke rol in de
landbouw.

TIJDSDUUR

Implementatie periode: 12 maanden.
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Bij de start rekening houden met de regenseizoenen Mei en
November.

BUDGET GROOTTE

US$ 40,000.00

EIGEN BIJDRAGE

Ter beschikking stellen van landbouwgrond
Arbeidskrachten

SAMENWERKINGEN

1. Districtscommissariaat Sipaliwini, ressort Pamaka
2. DAOB van het Ministerie van Reg. Ontwikkeling
3. Ministerie van L.V.V.
4. Greenborne nv

EXTRA NOOT

Met eigen middelen is Ana Makandi op 8 Dec 2018 gestart
met dit project ism de ministeries van RO en LVV te Loka Loka.
Zij hebben een demonstratie plot opgezet als model voor het
Pamaka gebied waarbij theoretische en praktijk trainingen
zijn verzorgd. De eerste oogst is in Maart 2019 geweest en de
verkoop aan de locale markt is goed te noemen.
Ondersteuning is ook ontvangen van DAOB, Newmont Su en
Min LVV.
De verwerking is in deze startfase voornamelijk handmatig
gedaan, men beoogt nu de machinale verwerking waarbij de
nodige werktuigen aangekocht moeten worden.
Dit project is d.d. Dec 2017 en 23 Feb 2019 ingediend bij CDF
van Newmont Suriname

Stichting Ana Makandie
Met ondersteuning van Kapiteins, Basia's en dorpsbewoners is op 30 april 2003 (i.s.m. het
Bureau Forum NGO’s) de Stichting federatie voor de duurzame armoede bestrijding van het
Paramaccaans gebied” Ana Makandie” opgericht te Langatabiki.
Stg. Ana Makandie is een samenwerkingsbanden tussen de 11 dorpen van de stam der
Paramaccaners en stelt zich ten doel armoede bestrijding en duurzame ontwikkeling bevorderen.
We hebben onze visie op ontwikkeling aangepast, om de eigen ontwikkeling zelf ter hand te
nemen.
De activiteiten moeten uiteindelijk resulteren in de verruiming van de bestaansmogelijkheden en
verbetering van de leefsituatie van achtergestelde groep.
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De voordelen van deze aanpak is, dat de gemeenschap de coördinatie van haar eigen ontwikkeling
in handen heeft ( zelfmanagement). Er is geen sprake van braindrain, want de mensen worden
opgeleid om binnen de gemeenschap te functioneren.
Ons raamwerk voor duurzame welvaart in het Paramaccaans gebied is onder meer gebaseerd op
maatregelen in de materiële en immateriële sfeer en dat duurzame ontwikkeling van de dorpen
sterk afhangt van de gezamenlijke motivatie en input.
Deze rage van bewustwording vereist verdere stimulans en sturing. New-mont Suriname kan
hierop inspelen met communicatie: van en naar de dorpen met betrekking tot ontwikkelingsissue
met een sterke nadruk op zelfinitiatief, zelfwerkzaamheid en zelforganisatie. Maar meer nog
communicatie die stimuleert, motiveert en aanzet tot directe acties met een duurzaam karakter.
Structuur
De organisatie wordt gevormd door een bestuur bestaande uit 5 leden en een Raad van Toezicht
bestaande uit 11 leden. Deze 11 leden zijn elk benoemd op een dorpsmeeting, waarbij de kapitein
aanwezig moest zijn. Daarna zijn ze voorgedragen door het dorp als hun vertegenwoordiger.
De raad van toezicht (RvT) doet maandelijks verslag aan het bestuur. In een bijzondere
vergadering van de Raad van Toezicht en het bestuur worden besluiten genomen ihkv de
geconstateerde problemen en wenselijkheden.
De Regionale Organisatie van het Paramaccans gebied Ana Makandie is gemotiveerd om haar
strijd tegen armoede en onwetendheid voort te zetten.
Basisbegrippen als zelforganisatie, zelfinitiatief, zelfwerkzaamheid en ondernemerschap vormen
de rode draad in een meer jaren ontwikkelingsproces om de bewoners te begeleiden in het
identificeren van lokale opportunities om de problemen zelfstanding aan te pakken.
De bundeling van de Pamaka dorpen in Ana Makandie als Regionale Organisatie is bedoeld om in
staat te zijn relaties te ontwikkelen ter bevordering van de maatschappelijke integratie om de
gestelde doelen te realiseren. Om duurzame armoede te bestrijden zijn de volgende aspecten
belangrijk t.w.
 het bevorderen van productieve activiteiten, het toepassen van duurzame productie methodes,
marktonderzoek en de toegang tot markten en kredieten
 Micro Ondernemers vormen een belangrijke groep voor het in stand houden en ontwikkelen
van lokale economieën.
 Micro Ondernemers moeten worden versterkt om een gerichte oplossing te vinden voor het
verhogen van hun productie niveau.
De werkdoelen van de organisatie kan als volgt worden omschreven:
1.
Vergroting handelingsbekwaamheid van de dorpsbewoners.
2.
Versterking van hun zelf oplossend vermogen.
3.
Bevordering van de samenwerking (intern en extern).
4.
Stimulering van Micro-onderneming
Ana Makandie staat van dienst in Pamaka:
Malariabestrijding 2003 - 2006
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In samenwerking met de medische zending heeft Ana Makandie in 2003-2004 geparticipeerd in
het klamboeproject. In verschillende dorpen zijn er klamboestof en naaimachines uitgedeeld, zodat
de vrouwen zelf hun klamboes zouden maken. Ten behoeve van de grootschalige aanpak
malariabestrijding (van global fund) heeft Ana Makandie in 2006 alle gebouwen geïnventariseerd
in het Paramaccaans gebied.
Trainingen 2003 – 2008
Het bestuur, raad van toezicht(dorpsvertegenwoordigers), lokale organisaties en bewoners zijn
getraind op het gebied van organisatievaardigheden, projectmatig werken, democratie en
leiderschap. Verder is er training gevolgd en verzorgd in projectschrijven,lobby/netwerken,
stakeholders analyse, staatsinrichting en rapportage.
Binnenlandse gemeenschappen bewust maken van de rechten en plichten ten aanzien van de
algemene verkiezingen 2005
Door middel van burger-educatie werd er een bewustmakingscampagne voor de
binnenlandbewoners uitgevoerd.
Ana Makandie heeft in het kader van de verkiezingen in 2005 aan de lokale gemeenschappen
voorlichting gegeven over de rechten en plichten van kiezers. Het doel was om de kiezers hun stem
goed uitbrengen. Overal in het Paramaccaans gebied werd er voorlichtingsbijeenkomsten
gehouden.
Asessment watersnood 2006 en 2008
Naar aanleiding van de watersnood heeft Ana Makandi op eigen gelegenheid een inventarisatie
gemaakt van de schade die is geleden. NGO forum heeft hen daarbij ondersteund. De inventarisatie
is gebruikt om alle NGO’s te informeren over de situatie, de noden en de wensen.
Distributie schoolmiddelen en voedselpaketten 2006
Ana Makandie heeft in 2006 de distributie op zich genomen van voedsel- en schoolpakken in het
Paramaccaans gebied voor o.a. het Rode Kruis.

Distributie en installatie watertonnen 2007
Samen met de PAHO heeft Ana Makandi in alle dorpen van het Paramaccaans gebied watertonnen
geplaatst en geïnstalleerd.
Bouw en opening regionaal kantoor Ana Makandi 2007
Ana Makandi heeft subsidie aangevraagd voor de bouw van een eigen lokatie bij het SFOB. Na
goedkeuring is het gebouw door lokale arbeiders gebouwd. De lokatie wordt gebruikt voor
vergaderingen, trainingen en ook als overnachtingsplek voor trainers en bezoekers.

Forum Newmount 2008
Ana Makandi maakt samen met de lokale vertegenwoordigers deel uit van het forum voor het
Paramaccaans gebied.
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HIV Voorlchting 2011
De organisatie heeft de Paramaccaanse mannen en vrouwen bewust gemaakt van gezonde
levensstijl. Vooral de mannen beseffen onvoldoende dat zij moeten letten op hun gezondheid.
Statistieken wijzen uit dat vrouwen zich meer laten testen dan mannen. Daardoor staan meer
vrouwen geregistreerd als HIV positief. Mannen vallen daardoor grotendeels buiten de boot met
HIV zorg en profiteren niet van wat er wordt aangeboden aan zorg en behandeling. Cijfers wijzen
uit dat TGV HIV/AIDS meer mannen dood gaan dan vrouwen. De grootse boosdoener is
onbeschermde seks met verschillende partners en dat is normaal in de dorpen. Een voorwaarde
van succes is de betrokkenheid van de bewoners in de dorpen.
Netwerkbijeenkomsten 2011
In het kader van bevordering van duurzame ontwikkeling heeft AM 4 t/m 6 november jl. een
netwerkbijeenkomst gehouden te Nason, om te praten over de vraagstukken, die de ontwikkeling
in het gebied stagneren, maar bovenal oplossingsmodellen aan te dragen. Het standpunt is om zorg
te dragen voor een eenduidige ontwikkelingsvisie, welke dient te resulteren in de verruiming van
de bestaansmogelijkheden en verbetering van de leefsituatie van de gemeenschappen
We zijn er van bewust dat Ana Makandie deel is van de oplossing. Winnaars maken deel uit van
de oplossing, terwijl de verliezers deel uitmaken van het probleem.
Stg Ana Makandie wil een ieder tot beste winnaars te maken.

