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Datum:

17 september 2016

Plaats:

Kwamalamutu

Organisatoren: Redd+ assistenten ( Ainias Kupuru en Fildaz Tawani )
Vergadering REDD+ medewerkers en de dorpelingen van Kwamalasamutu

Aanwezige organisaties:
REDD+ medewerkers en assistenten,
Vertegenwoordigers van SBB,
De directeur van NH mw. R. Ravales,
Het traditioneel gezag o.l.v. de Granman Ashongo Alalaparu en
een vertegenwoordiger van SGP.

Geschiedenis van het dorp
Kwamalasamutu betekent vrij vertaald: Kwamadorp bij de zandstrand
Al lang voor de 'ontdekking ‘van de Trio-indianen in 1960 leefden de zogenaamde bovenlandse
indianenstammen al in het uiterste zuidwesten van Suriname, nabij de grens van Brazilië. Omgeven door
eindeloze hoeveelheden oerbos wonen negen indianenstammen, waarvan de Trio-stam de grootste is. De
zendelingen kwamen en overtuigden de indianen van het evangelie.
Met de missionarissen kwam ook de ontwikkeling. Sindsdien is er onderwijs, westerse medische zorg en
kiest de bevolking voor 'moderne' kleding, in plaats van een rode lendendoek. De andere
Indianenstammen uit de omgeving werden sterk aangeraden zich aan te sluiten bij de Trio-gemeenschap
in Kwamalasamutu, wat meer onderlinge vrede tussen de stammen bracht.
Tradities
Sinds 11 december 1997 staat Granman Ashongo Alalaparoe aan het hoofd van dit dorp. Hij werkt hard
om de eeuwenoude tradities van zijn voorouders te balanceren met de roep van de moderne wereld.
"Onze cultuur wordt hoog gehouden." Stroom is er maar voor een aantal uur per dag. Maar wanneer het er
is, hoor je de moderne muziek uit de stad door de vallei knallen. Verplaats de bewoners met hun mobile
telefoons en moderne stadskleding in gedachten uit de idyllische omgeving van Kwamalasamutu en je
zou niet vermoeden dat deze mensen afstammen van een eeuwenoude cultuur. Steeds meer stamleden

vertrekken uit het dorp. Leefden er ten tijde van 'de ontdekking' nog drieduizend mensen in het gebied, nu
telt Kwamalasamutu slechts achthonderd man.
Toch lijken de inwoners nog aardig authentiek en traditioneel te leven, met de handgeweven hangmatten,
traditionele gerechten, woningen gebouwd van de voor handen zijnde natuurlijke materialen zoals hout en
bladerdaken, kano's en een incidentele pijl en boog.
Opening:
Na een welkomstwoord van de REDD + assistent van het dorp, opent de GRANMAN de vergadering
middels het uitspreken van een vrijgebed in het trio.

Gemeenschapsgebouw te Kwamalasamutu

De REDD + assistent heet de aanwezigen namens de Graman van Kwamalasamutu van harte welkom in
het dorp.
Van de gelegenheid maakt hij gebruik, om de aanwezige REDD + medewerkers en andere delegatieleden
aan het dorp voor te stellen. Het bezoek van REDD + heeft als doel de lokale bevolking te informeren
over de activiteiten van REDD +. Het is de Graman ter ore gekomen, dat REDD+ zich sterk maakt, om de
traditionele grondgebieden van de gemeenschappen af te pakken. De uitnodiging van de Graman is dus
bedoeld, om in de deze kwestie geïnformeerd te worden.
De assistent zei verder, dat REDD + Juist bezig wil zijn, om samen met de lokale gemeenschappen een
studie te maken van de bossen en deze te inventariseren, zodat de lokale gemeenschappen op een
duurzame en doelmatige manier van de bossen gebruik kunnen maken. Middels een presentatie die zal
worden vertoond, wenst REDD + de bedoeling van haar activiteiten aanschouwelijk te maken voor de
gemeenschap, aldus de assistent. Het filmpje is hierna vertoond.

De REDD+ Communication Officer de heer Marlon kwam hierna aan het woord:
Hij maakt van de gelegenheid gebruik, om de aanwezigen in het bijzonder de Graman te groeten en te
bedanken voor hun deelname aan de Krutu. Hij merkt op, dat iedereen kennis moet dragen van de
activiteiten van REDD+. Deze organisatie heeft als doel de mensen voor te lichten, hoe met het bos moet
worden omgegaan. Zij weerhoudt niemand ervan, om hout te kappen. De bedoeling is slechts, om

voorlichting te verschaffen, zodat de mensen weten, over wat voor bos ze beschikking en hoe doelmatig
daarmee moet worden omgegaan. Om dit doel te bereiken zullen verschillende organisatie moeten
samenwerk met de lokale gemeenschappen.
Goed werkende beheerssystemen moeten worden opgezet, zodat men kan overgaan tot het zoeken naar
fondsen, voor de ontwikkeling van de lokale woongemeenschappen.
REDD+ is thans bezig met Fase 1 (readiness fase) Het ontwikkelen van REDD+ opties.
Als voorbereiding werd een projectdossier opgemaakt.
Hierna moesten de REDD+ assistenten worden getraind, zodat zij in staat zouden zijn, hun werk naar
behoren uit te voeren.
De lokale gemeenschappen moesten, nadat zij geïnformeerd waren, zelf aangeven op welke manier zij
met voornoemd organisatie wensen samen te werken. Niets werd hun opgelegd.
Het is van eminent belang, dat met de verschillende stakeholders wordt samengewerkt aan een gedegen
studie en het bepalen van de juiste strategie.
Kennisoverdracht van de verschillende actoren zal zeker hiertoe bijdragen. REDD+ wil
ontwikkelingsmogelijkheden voor ons land zoeken. Er moet dus gezamenlijk worden nagedacht over hoe
het bos daartoe een bijdrage kan leveren.
Presentatie SBB medewerkster
SBB houdt toezicht op de wijze waarop het bos wordt gebruikt b.v. het oogsten van de bomen en bos
bijproducten. Er is een goede samenwerking tussen SBB en REDD+. Dit is belangrijk, om in gemeen
overleg de ontwikkelingsrichting van Suriname en de lokale gemeenschappen te bepalen.
Plannen maken is zeer belangrijk, maar controleren of de gemaakte afspraken worden nageleefd is even
belangrijk. Suriname bestaat voor een groot deel uit bos. Middels satelliet beelden kunnen de activiteiten
in onze bossen worden vastgelegd.
Zo kan men bepalen of het bos doelmatig wordt gebruikt. Wanneer er beelden zijn vastgelegd die duiden
op onverantwoordelijk bos gebruik, moet de organisatie zich ter plaatse gaan oriënteren.
Enkele werkzaamheden van SBB zijn:
1 Informaties verzamelen van de verschillende activiteiten in het bos. Dit over het hele land.
2 controleren of er geoogst wordt volgens de bestaande wetten enz.
Enkele organisaties waarmee er samengewerkt wordt zijn:
1 SELOS
2 RO
3 LVV
4 OW
5 NH
6 ROGB
7 NGO”S
8 Private sector enz.
SBB kan de mensen ook trainen in het gebruik van GPS en het meten van de bomen

SBB weet echter niet hoe tasbladen worden gemeten en hoe de inventarisatie daarvan, welke in het belang
is, van de woningbouw te Kwamalasamutu plaatsvindt.
Bij eventuele samenwerking van de verschillende stakeholders kan op dit gebied, maar ook op andere
terreinen kennis worden uitgewisseld.
Satelliet foto’s tonen aan dat men ergens in het gebied van Kwamasalamutu bezig is met
onverantwoordelijk bosgebruik. Dat gebied heeft zij middels een foto laten zien. Zij hoopt, dat op een
nadere tijdstip, wat meer informatie over deze activiteiten kan worden verschaft.

Presentatie SGP medewerker:
De heer Misikaba, Andre (senior)
De heer Misikaba groet de aanwezigen en prijst evenals de heer Hoogdorp de Granman voor zijn
persoonlijke aanwezigheid.
De heer Misikaba geeft als antwoord op de vraag van de gemeenschap voor ondersteuning voor de
aanschaf van computers en GPS voor ontwikkelingsactiviteiten, dat de organisatie, welke hij
vertegenwoordigd gelden geeft aan organisatie voor ontwikkelingsdoeleinden. Hij vraagt speciale
aandacht van de gemeenschap voor het feit dat het niet om een lening gaat, welke terugbetaalt dient te
worden.
Vanwege het late uur heeft hij zijn presentatie kort en krachtig gehouden en belangrijke informatie voor
de gemeenschap geaccentueerd. Het Globel Environment Facility – Small Grants Programme ( GEF SGP
) is een programma dat technische en /of financiële ondersteuning geeft aan projecten voor milieu behoud
en bescherming. De financiële middelen komen van het Globel environment Facility ( GEF ), voor het
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP )
De organisatie werkt niet met individuen, maar met rechtspersonen zoals organisaties, stichtingen,
dorpsbesturen, NGO’s , CBO’s etc.
Deze organisatie kunnen in aanmerking komen voor een Planning Grant van maximaal USD 5.000.
Een organisatie kan in aanmerking komen van maximaal USD.50.000 voor een full grand program en
voor een strategisch grand van USD.150.000
De heer Misikaba beeindigd zijn betoog door aan te geven dat deze gelden niet terugbetaald hoeven te
worden.
Hierna besloot de granman de vergadering met een gebed.

Persberichten
Amerikaanse ‘goudwolven’ bezochten meer dorpen; 20/02/2013 - Astrid van Oosterum

PARAMARIBO - De Amerikanen die in Kwamalasamutu exploratieactiviteiten willen verrichten,
zouden verbonden zijn aan het in Texas gevestigde Guardian Exploration. De directeur van dit olie- en
gasexploratie en ontwikkelingsbedrijf, Daniel Schoen, is persoonlijk aanwezig in het Triodorp om ‘te
zoeken naar concessies’. Dit verklaart Mark Plotkin van het Amazon Conservation Team (ACT) in
Washington die onlangs in Kwamalasamutu was.

Bewoners van Kwamalasamutu buigen zich onder leiding van Granman Alalaparu Asongo, rechts voor in
beeld, over een kaart van het gebied.
Een South Suriname Conservation Corridor (SSCC) moet de unieke ecosystemen en de lokale
gemeenschappen in het ongerepte zuiden van Suriname helpen beschermen.
Goudwinning en houtkap vormen de grootste bedreigingen voor het gebied.
Het zuidelijke deel van Suriname heeft een aanzienlijke hoeveelheid natuurlijke rijkdom in termen van
primair bos, biodiversiteit, zoetwatervoorraden en cultureel erfgoed.
Een groot deel van het zuiden is onontgonnen en geïsoleerd. Dit isolement wordt nu steeds meer bedreigd
door onder meer goudwinning en houtkap.

