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Voorwoord
In mei 2017 is het 18 maanden durend project ‘Participatieve kartering, assessment van ecosysteem diensten,
en veerkracht tegen klimaatverandering’ ondertekend tussen de financierder UNDP - Global Climate Change
Alliance + en de uitvoerder Tropenbos International (TBI) Suriname. Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) is project partner en het project wordt uitgevoerd ten behoeve van het dorp Pikin
Slee.
De drie fasen van het project zijn:
1.
Het plaatsen van additionele informatie op de Participatory 3-Dimensionale (P3DM) kaart van het
dorpsgebied en het verzamelen van informatie op het gebied van Geschiedenis, Socio-Economie,
Bodem, Vegetatie, Landbouw en Non-timber Forest Products (NTFP).
2.
Het gezamenlijk nagaan met de lokale bewoners op welke manier de landbouw verbeterd kan
worden met in achtneming van de klimaatverandering en het duurzaam genereren van inkomsten.
3.
Het uitvoeren van een zeven maanden durend experiment, ook met aandacht hoe de lokale bewoners
kunnen samenwerken om een lokaal bedrijf op te zetten.
Van 03 tot en met 08 september 2017 is er een training gehouden te Republiek, district Para, als voorbereiding
voor het uitvoeren van een Multidisciplinary Landscape Assessment (MLA) waarbij samen met de lokale
bevolking een karakterisatie wordt gemaakt van hun oordelen, behoeften, cultuur en organisatie in relatie
tot het lokale boslandschap. Er wordt ook een karakterisering gemaakt van de bodem en de vegetatie. De
verkregen informatie wordt verwerkt in een gebiedsomschrijving met kaartmateriaal, voorkomende
vegetatietypen, en details van planten en bodem en het traditioneel gebruik hiervan door de lokale bewoners.
Het zal als input dienen voor de vervolgfase van het project.
Het beoogde resultaat is een versterkte gemeenschap die beter geïnformeerde beslissingen kan nemen over
beleid en landgebruik. Dit zal bijdragen tot het behoud en de bescherming van bossen, de voorziening in de
behoeften van de lokale gemeenschap, en het bevorderen van een goed beheer van tropische bossen.
De training werd gevolgd door 5 vrouwen en 9 mannen van Pikin Slee, en 2 ambtenaren van het ministerie van
Regionale Ontwikkeling. Enkele sessies werden ook bijgewoond door een vertegenwoordiger van,
respectievelijk, de afdeling Natuurbeheer – LBB, en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).
Dit verslag over de trainingsworkshop is tot stand gekomen met bijdragen van de trainers en participanten.
Dank gaat uit naar een ieder die de training mogelijk heeft gemaakt: De trainers en assistenten van het CELOS,
TBI Suriname en het Nationaal Herbarium van Suriname (BBS); de participanten die 7 dagen lang moesten
vertoeven buiten hun dorp; en de organisatoren die met improvisatie en offers de training tot een goed einde
hebben weten te brengen. De participanten hebben elkaar beter leren kennen, waardoor er een basis is
gelegd voor het uitvoeren van de MLA.

Dr. Rudi F. van Kanten, directeur Tropenbos Suriname
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Introductie

De training Multidisciplinary Landscape Assessment (MLA) voor participanten uit Pikin Slee werd gehouden van
03 tot en met 08 september 2017 in Eco Park Tours and Lodges te Republiek, district Para.
De coördinator was Rudi van Kanten, directeur Tropenbos Suriname en de project assistenten Richella
Parker en Bindia-Roy Jaddoe. Het overgrote deel van het MLA trainingsprogramma werd verzorgd door het
CELOS. Het trainers team bestond voor elk onderdeel uit een hoofdverantwoordelijke die werd bijgestaan
door een of meerdere personen uit het technisch personeel. Ook de coördinatiegroep van TBI Suriname heeft
ondersteuning verleend aan het team van het CELOS.
De hoofdverantwoordelijken van het CELOS waren Sharona Jurgens (gebruik van GPS en kompas) en haar
assistenten Danny Ramlal en Merdy Sewotaroeno, Ansmarie Soetosenojo (bodem) en haar assistenten Soerin
Khemai en Vishal Sewpersad, Verginia Wortel (landschap) en haar assistenten Anil Sookhlal en Jurgen
Sabajo, Paul Prika (veldwerk vegetatie training) en zijn assistenten Anil Sookhlal en Jurgen Sabajo,
Anwar Helstone (landbouw) en zijn assistenten Ajaysingh Gangabisoensingh en Devina Laigsing, en Maureen
Playfair (socio-economie). De introductie van de de MLA workshop werd gegeven door Rudi van Kanten en
Maureen Playfair. Dorothy Traag van het Nationaal Herbarium Suriname (BBS) met haar assistenten Angela
Grant en Gunoviano Marjanom gaven een uitleg over het herbarium en een training in plantenverzameling.
Het thema voor deze MLA training was: ‘Kenki Prakseri’. In het kader van kennis is macht, maar kennisdeling is
kracht, werd er tijdens deze training gevraagd van de participanten te luisteren naar de verschillende
presentaties en actief deel te nemen aan elke sessie. Het aantal trainees uit Pikin Slee bedroeg 13 waarvan
5 vrouwen. Het open laten van ruimte voor inbreng van ideeën en eventuele vragen stond centraal gedurende
de hele trainingsweek, zodat op een productieve manier kennis gedeeld kon worden en er tot een gezamenlijk
leerproces kon worden gekomen waarbij de deelnemers elkaar inspireren.
De doelen van de workshop waren:
• De deelnemers een goed begrip te geven wat een MLA inhoudt en in staat te stellen deze zelf te kunnen
• uitvoeren en uit te kunnen leggen aan anderen.
• De deelnemers op een participatieve manier de MLA methoden te laten zien.
• De geschikte periode afspreken voor het verrichten van veldwerk in Pikin Slee met hieraan gekoppeld
• een duidelijke planning voor vervolg activiteiten als ook een duidelijke taak verdeling.
• De deelnemers elkaar beter te laten leren kennen en een draagvlak te creëren voor een goede
• samenwerking gedurende de uitvoering van de MLA in het dorp Pikin Slee en de vervolg activiteiten
• daarna.

Foto1: Overzicht van de participanten

4

2. Training programma
Zondag 03 september,
Ochtend
Aankomst participanten trainingslocatie Republiek
Middag
Opening training (R. van Kanten en M. Playfair)
Maandag 04 september,
Ochtend
Inleiding MLA (R. van Kanten)
		
Kennismaking-zelf portret (R. van Kanten)
		
Pebble Distribution Methode (R. van Kanten, R. Parker en B. Jaddoe)
Middag
Participatief karteren (S. Jurgens, D. Ramlal en M. Sewotaroeno)
Avond		
Film over de MLA in het Carolina Resort
Dinsdag 05 september,
Ochtend
GPS en kompas instructies en oefenen (S. Jurgens, D. Ramlal en M. Sewotaroeno)
		
Uitleg Bodem protocol (A. Soetosenojo, V. Sewpersad en S. Khemai )
Middag
Veldwerkzaamheden: Nemen van bodemmonsters en bodem beoordeling (A. Soetosenojo, V.
		
Sewpersad en S. Khemai)
Avond		
Recap van het verloop van de dag (R. Parker en B. Jaddoe)
Woensdag 06 september,
Ochtend
Introductie Landbouw (A. Helstone, A. Gangabisoensingh, en D. Laigsing)
		
Opstellen landbouw teeltkalender (A. Helstone, A. Gangabisoensingh, en D. Laigsing)
Middag
Uitleg protocol plotbeschrijving en protocol vegetatie (V. Wortel en P. Prika)
Avond		
Recap en teambuilding sessie (R. Parker en B. Jaddoe)
Donderdag 07 september,
		
Vegetatie veldwerk: Gebruik kompas, clinometer en hoekspiegel, uitzetten lijnen en sjaloneren,
		
meten van de boomdiameter, hoogtemeting en stamkwaliteit (P. Prika, J. Sabajo en
		A. Sookhlal)
Vrijdag 08 september,
Ochtend
Presentatie Herbarium en bosbijproducten (D. Traag, A. Grant en G. Marjanom)
Middag
Veldwerk: Verzamelen planten soorten (struiken, bomen, heesters, grassen, varens) (D. Traag,
		
A. Grant en G. Marjanom)
		
Planning (A. Helstone)
		
Presentatie socio-economische diagrammen (M. Playfair)
		
Dankwoord en uitreiking certificaten (R. van Kanten)
Zaterdag 09 september,
Ochtend
Terugkeer Pikin Slee
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3 Training dagen
Dag 1- Zondag 03 september
Om drie uur in de middag arriveerden de participanten uit Pikin Slee te Republiek. Na een korte rust periode
vond de opening van de training plaats door middel van een welkomstwoord door Rudi van Kanten. Hij gaf in
zijn introductie aan dat de Multidisciplinary Landscape Assessment (MLA) een methode is waarbij lokale mensen
in teamverband werken met Organisaties, Instituten, en Ministeries. De alfabetisatie graad van de deelnemers
is hierbij geen belemmering. Het programma werd aan elke participant overhandigd. Vervolgens werd het
programma van de rest van de week gezamenlijk doorgenomen en werd er nogmaals aangegeven dat de
training een participatief karakter zal hebben.
Het MLA filmpje van een eerder gehouden MLA te Carolina Resort was vanwege technische problemen
uitgesteld naar dag 2.

Foto 2: Welkomstwoord door Rudi van Kanten

Foto 3: Doornemen van het programma

Dag 2- Maandag 04 september
Zelfportretten
De dag begon met zelfportretten van de deelnemers. Elke deelnemer kreeg 15 minuten de tijd om op een dik A-4
vel een schets te maken van zijn of haar gezicht (zonder de naam erbij te zetten), met daaronder drie persoonlijke
karakter eigenschappen. Daarna mocht de groep raden van wie het portret was. Nadat de juiste persoon was
geraden, kreeg die de gelegenheid zich (haar) zelf kort voor te stellen. De zelfportretten bleven de hele week aan
de muur hangen. Als er participanten bij kwamen, kregen ook zij een dik A-4 papier en een stift om een zelfportret
op te maken. Dit gaf een ontspannen sfeer en functioneerde tevens als een ijsbreker en motivatie voor de groep.
Gedurende deze activiteit sloten Valdano Cadogan van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) en Romeo
Ramdjiawan van de Dienst Natuurbeheer zich aan bij de groep. R. Ramdijawan vertelde kort over het werk van
de Dienst Natuurbeheer en V. Cadogan over de aspiraties van de afdeling Landbouw van het Ministerie van RO.

Foto 4: Basja Josafath Liefde bezig met zijn zelfportret

Foto 5: Participanten maken een zelfportret
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Foto 6 en Foto 7: De gemaakte zelfportretten

PDM methode
Nadat een ieder zichzelf had voorgesteld werd er vervolgens aandacht besteed aan de Pebble stone
Distribution Methode (PDM). In plaats van zaden zijn er snoepjes gebruikt voor de PDM maar de uitleg wordt
wel gegeven met zaden. Een korte uitleg over deze methode werd gevolgd door de uitvoering in vorm van
drie groepen, te weten, vrouwen en mannen uit Pikin Slee en overige ‘mensen uit stad’. Elk van de drie groepen
kreeg zes kaarten met daarop de categorieën:
1.
Planten uit het bos
2.
Gekweekte planten (“prani gron”)
3.
Gekochte planten
4.
Busi-meti en vis uit het bos
5.
Gekweekt vlees (“kweki meti-fisi”)
6.
Gekocht vlees (“bai meti-fisi”)

Foto 8 en Foto 9: Oefenen met de PDM methode
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Elke groep kreeg de opdracht om vijftig zaden te verdelen over de zes kaarten, om aan te geven hoe
belangrijk de bovenstaande categorieën zijn in hun levensbehoefte. Hoe belangrijker de categorie, des
te meer zaden worden toegekend aan de desbetreffende categorie op de kaart. Elk aantal zaden moest
verantwoord worden. Binnen elke groep werd er gediscussieerd over de waarde die men aan welke categorie
hecht. Elke groep gaf aan hoeveel zaden ze waar hebben neergelegd en waarom ze bij een bepaalde
categorie meer zaden dan op een andere categorie hebben gelegd.
Het was duidelijk dat de groep ‘mensen uit de stad’ de grootste waarde hechten aan de categorie gekocht
vlees en gekochte planten om te voorzien in hun levensonderhoud. Daarentegen hechten de mannen en
vrouwen van Pikin Slee meer waarde aan vlees, vis, en planten uit het bos (Tabel 1). De mensen uit Pikin Slee
zijn dus sterk afhankelijk van het bos.
Tabel 1: PDM methode voor zes categorieën uitgevoerd door drie groepen, t.w., vrouwen en mannen van
Pikin Slee en ‘stad’

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Categorie		Vrouwen
Bos Planten		
12		
Prani Gron		
13		
Gekochte Planten
7		
Busi Meti/Fisi		
13		
Kweki Meti/Fisi
0		
Bai Meti/Fisi		
5		
Totaal aantal zaden
50		

Mannen
12		
20		
5		
6		
2		
5		
50		

‘Stad’
4
8
15
5
2
16
50

Kartering
In de middag behandelde Sharona Jurgens (CELOS) het laatste training onderdeel voor de dag. De
participatieve 3D kaart (P3DM), met daarop detail informatie van het Pikin Slee landschap zoals
jachtplekken, kreken, grenzen en verboden plekken, werd voor dit trainingsonderdeel als basis kaart
gebruikt. Het doel van deze kartering sessie was om in kaart te brengen van wat er aanwezig is en wat er nog
op de kaart moet komen.
De participanten deden de volgende voorstellen wat nog op de kaart kan worden aangegeven:
•
De paden die door het dorp lopen
•
De verschillende typen vegetatie
•
Bodem typen
•
Kwetsbare plekken
De volgende landschappen zijn geïdentificeerd gedurende deze training:
1.
Kuwakiiki gebied: In dit gebied worden onder andere pomtayer, gember en bomen waar onder Ceder
en Mahony geplant. Dit om er zorg voor te dragen dat de komende generaties ook deze bomen tot hun
beschikking hebben. Om het gebied te bezoeken moet men drie uur lopen. In dit gebied moet de bodem
onderzocht worden, vanwege de belangrijkheid van de landbouw. Ook werd aangehaald dat in het bos
diverse NTFP’s waarmee men bv. thee kan maken voorkomen. Aan de rand van het primair bos is de
palmsoort palepu te vinden.
2.
Sedoekiiki gebied: In dit gebied doet men ook aan landbouw. Het primair bos dat in de buurt
gelegen is (meer naar boven richting het Noordwesten), wordt gedeeld met het dorp Gujaba. In
het bos komen de volgende houtsoorten voor: Sumaruba, Wanakwarie (voor woningen),
Bosmahony, Wanjii (kaw udu), Basralocus (voor huizen en boten) en Ceder. Op te merken is dat bij
het vellen van de Wanjii deze veel melk bevat, vandaar de naam kaw udu. De Wanjii wordt
gebruikt voor culturele doeleinden (kromanti fanowdoe).
3.
Langa Mau gebied: In dit gebied wordt er ook aan landbouw gedaan. Er stroomt een kreek door het
gebied genaamd de Langa Mau kreek, aan weerszijde van de kreek zijn er kostgrondjes.
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4.
5.
6.

7.
8.

Ketekeepulaku kiiki gebied: Dit gebied bevat secundair bos en is interessant voor landbouw.
Kule Pasi kiiki: Dit gebied bevat ook secundair bos en is wederom interessant voor de landbouw.
Baaka wata gebied: dit gebied staat ook wel bekend als lala busi gebied. Het bevat ongerept primair
bos waar men alleen gaat om te jagen. Om het gebied te bezoeken dient men vier tot zes uren te
lopen. In het verleden heeft men er Balata geoogst. De boomsoorten die daar gevonden worden
zijn: Ceder, Bruinhart en Letterhout. Het gebied ligt aan de voet van een berg. Hoe dieper men het bos
in gaat hoe hoger het reliëf. Veel mensen kennen dit gebied niet. Een (cultureel gebruik) voorwaarde
volgens de locale bewoners is dat vrouwen tijdens hun menstruatie periode het bos vermijden.
Sabana: Dit gebied is ongerept savannagebied met steenachtige bodem. Het kan als een toeristische
trekpleister dienen. Van hun voorouders hebben de lokale bewoners van Pikin Slee vernomen dat
niemand in dat gebied mag werken. In het gebied komt de bosguave (busi gujaba) en ananas voor.
Sandu gebied: Ligt aan de overzijde van de rivier. Het gebied is grotendeels ongerept. In dit gebied
komen onder ander Basralokus, Ceder, Sali en Apisi voor.

Tegen half negen in de avond kon de groep gezamenlijk naar de MLA film kijken van de vorige MLA training
te Carolina Resort. Sharona Jurgens gaf hierbij uitleg bij de verschillende onderdelen van het filmpje.
•
•
•
•
•
•
•
•

De volgende lessen worden getrokken uit deze training: De namen van wegen, rivieren, en andere
punten die op de kaart worden opgenomen moeten in het Saamaka geschreven worden.
Voor de participanten uit Pikin Slee is het belangrijk dat niet alleen hun kinderen, maar ook hun
kleinkinderen en achterkleinkinderen kunnen profiteren van de kaart.
Het filmpje had hun aandacht en zorgde voor verduidelijking over wat hun te wachten stond de rest
van de week en in het veld.
Het filmpje zou naar het Saamaka vertaald moeten worden om zodoende meer begrip bij de
participanten te creëren.

Dag 3- Dinsdag 05 september
GPS gebruik oefenen
De ochtend begon met een training over GPS en kompas. De participanten maakten kennis met het gebruik
van een GPS (Global Positioning System) en een kompas. Sharona Jurgens leidde dit gedeelte in door
middel van een PowerPoint presentatie. Er werd voornamelijk aandacht besteed aan:
•
Wat een GPS is
•
Hoe het GPS systeem werkt
•
Hoe een GPS gebruikt moet worden
•
Het opnemen van een markeerpunt in het veld.
De participanten gaven ook
kon worden.
•
Saka liba
>
•
Krin liba
>
•
Ebba top
>
•
Sanda Kiiki >

de lokale namen voor richtingen door zodat de presentatie in context geplaatst
Noord
Zuid
West
Oost
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Vervolgens werd er in twee groepen het kompas en GPS gebruik uitgelegd en geoefend in de omgeving.
Duidelijk is dat de participanten graag meer training voor GPS gebruik zouden willen hebben.

Foto 10: S. Jurgens geeft de GPS en kompas instructies

Foto 11: Er wordt geoefend met de GPS

Bodem
Ansmarie Soetosenojo (CELOS) gaf een interactieve sessie over verschillende bodemprofielen, bodemtextuur,
bodemstructuur en de economische en ecologische functies van de bodem. Door middel van eerder genomen
bodem monsters te Pikin Slee konden de participanten zelf zien wat er werd bedoeld met bodemtextuur en
bodemstructuur. Vervolgens werd uitgelegd dat de bodem ook een bepaalde zuurgraad (pH) heeft, en dat
deze gemeten kan worden. De methode van de pH meting werd uitgelegd en er werd met pH papier gewerkt
om van de verschillende bodemtypen de zuurgraad te bepalen; simultaan werd de kleuren gradatie van de
zuurgraad uitgelegd. Enkele participanten mochten deelnemen aan de pH meting.
Het bodemformulier dat zal worden gebruikt voor de veld opnames, werd gezamenlijk met de participanten
doorgenomen. Tenslotte werden bodem micro-organismen ook behandeld.

Foto 12: Ansmarie Soetosenojo verteld over de verschillende
bodemtypes

Foto 13: Enkele participanten doen een zuurgraad (pH) meting

Na het behandelen van de theorie, werd er in het veld met een edelmanboor een demonstratie gegeven hoe
men een bodemprofiel kan beschrijven. Bij het beschrijven van een bodemprofiel is er uitleg gegeven over de
verschillende bodemhorizonten. Gelet werd op vlekking, structuur en textuur van de bodem. De kleur van de
horizonten werd met behulp van een munsellkleurenboek bepaald. Hoe het munsellkleurenboek te gebruiken
werd aan de participanten uitgelegd. Van de verschillende horizonten is een bodemmonster genomen om de
pH te bepalen. De participanten mochten de pH van de genomen bodemmonsters zelf analyseren.
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Foto 14 en Foto 15: Demonstratie edelmanboor

Foto 16: Ansmarie Soetosenojo legt het gebruik van het munsellkleurenboek uit

Dag 4- Woensdag 06 september
Landbouw
Op deze dag begint Rudi van Kanten met het introduceren van de afgevaardigde participanten. Het gaat om
meneer Humphrey Diko van het ministerie van RO en meneer Ritesh Panchoe van het ministerie van Landbouw,
Veeteelt en Visserij.
Anwar Helstone (CELOS) en zijn assistenten Devina Laigsing en Ajaysingh Gangabisoensingh gingen over tot
het behandelen van het landbouw gedeelte van de training. Landbouw is een essentieel onderdeel van het
leven. Tijdens de discussie kwam naar voren dat de landbouw productie op Pikin Slee goed is, maar dat het
probleem de afzet van de producten is. Tijdens de sessie geeft Anwar Helstone aan wat er allemaal
behandeld zal worden. Hij vertelt eerst dat landbouw een belangrijk onderdeel is van de MLA en dat het
volgende gezamenlijk nagegaan zal worden:
11

-

Systeem hoe er geplant wordt
Oplossingen zoeken, maar ook de problemen nagaan die opgelost moeten worden.

Een opdracht dient uitgevoerd te worden waarbij elke participant voor zichzelf in één woord op een stuk
karton moet opschrijven hoe belangrijk landbouw voor hem / haar is. Vervolgens worden al de
kernwoorden gecategoriseerd in een schema per onderwerp. Als resultaat zijn er drie onderwerpen naar
voren gekomen namelijk: kennis, economie (inkomen) en leven (“libi”). Daarna worden de participanten in drie
groepen verdeeld die zich moeten buigen moeten over het verband van het onderwerp met de landbouw. De
groepen waren als volgt:
Vrouwengroep: praten over leven (“libi”) en landbouw
Mannengroep 1: praten over kennis en landbouw
Mannengroep 2: praten over economie (inkomen) en landbouw.
De groepen kregen de gelegenheid om in twee minuten hun resultaten te presenteren.

Foto 17 en Foto 18: De resultaten van de verschillende thema’s
worden gepresenteerd

Na een korte pauze wordt de teeltkalender uitgelegd door A. Helstone. Een teeltkalender geeft aan
wanneer een bepaald gewas gezaaid, geplant en geoogst kan worden, en welke activiteiten er verder plaats
vinden zoals onderhoud, en onkruid-, ziekten- en plagenbestrijding. De participanten worden in drie groepen
verdeeld en gaan uiteen om per groep een teeltkalender op te stellen. De drie teeltkalenders worden aan het
eind van de oefening door A. Helstone in groepsverband besproken.

Foto 19 en Foto 20: Opstellen teeltkalenders

Landschappen
Trainer Verginia Wortel (CELOS) introduceert landschappen en bespreekt het protocol van plotbeschrijvingen.
Tevens gaat zij in op het vegetatie protocol, die met name de metingen van bomen en lagere planten beschrijft.
Voor de participanten is het nog een beetje onduidelijk, dus maakt Verginia Wortel gebruik van de omgeving
om de protocollen beter uit te leggen.
De participanten word nogmaals uitgelegd en bijgebracht hoe ze een GPS en kompas moeten gebruiken bij
het bepalen van de richting. Verder leren ze het meten van de boom diameter op borsthoogte (1,3 m) en het
schatten van de boomhoogte.
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Foto 21 en Foto 22: Uitzetten transecten

Foto 23: Gebruik van een Clinometer

Teambuilding
In de avond volgde een teambuilding sessie met als doel gemotiveerde participanten met een goed
teamgevoel onderling. Er werden hoeden (11 stuks) van Tropenbos International Suriname verloot onder
de participanten. Dat de participanten gemotiveerd raakten door deze teambuilding activiteit was
duidelijk kenbaar aan de ontspannen informele sfeer die ontstond. De participanten die de hoeden gewonnen
hadden zetten deze meteen op en beloofde hem op te houden gedurende de resterende trainingsdagen.

Dag 5 – Donderdag 07 september
Vegetatie veldwerkzaamheden
In de ochtend begeeft de groep van zeventien personen zich naar een stuk bos aan de Ferdinand Cairoweg,
2,5 km verwijderd van de trainingslocatie, en worden ze verdeeld in drie groepen, respectievelijk onder
13

leiding van, Paul Prika (bomen evaluatie), Jurgen Sabajo (plot opname en het verzamelen van vegetatie) en
Anil Sookhlal (plot uitzetten). Op deze manier maakt iedereen kennis met het uitzetten van de plot, en het
opmeten van bomen en het verzamelen van vegetatie.
In het bos wordt de transect methode uitgelegd waarbij er een oriëntatie lijn wordt uitgezet van 40 m. Deze
lijn wordt onderverdeeld in 8 vakken (4 vakken van elk 10 m, respectievelijk links en rechts van de oriëntatie
lijn zodat er over de afstand van 40 m in totaal 8 rechthoeken ontstaan) voor inventarisatie van vijf bomen per
vak.
Gedurende de veldwerkdag is het enthousiasme van de lokale deelnemers duidelijk merkbaar. Vele vragen
worden gesteld en een ieder doet actief mee. P. Prika geeft ook aan dat er de volgende dag een gedeelte
verzorgd zal worden door het Herbarium dat zich zal richten op het identificeren van planten.

Foto 24 en Foto 25: Vegetatie veldwerkzaamheden

Dag 6- Vrijdag 08 september
Herbarium
De ochtend training sessie stond in het kader van plantenverzameling. Dorothy Traag van het Nationaal
Herbarium van Suriname (BBS) geeft een korte inleiding over bosbijproducten (NTFP’s) en de manier waarop
planten verzameld kunnen worden. De nadruk wordt vooral gelegd op het zoveel mogelijk opnemen van
kenmerken van de plant, de kleur, de bloemen, de knoppen, de bladeren en de vruchten. Twee participanten,
Edje Doekoe en Mando Doekoe, gaven aan in het verleden reeds een bezoek gebracht te hebben aan BBS.

Foto 26 en Foto 27 Dorothy Traag geeft een inleiding over het Herbarium
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Na de presentatie werden er twee groepen gemaakt onder leiding van, respectievelijk, Gunoviano
Marjanom en Angela Grant die in de omgeving van de trainingslocatie delen verzamelen van diverse planten
soorten (struiken, bomen, heesters, grassen en varens). Tijdens het verzamelen wordt geleerd hoe de planten te
labelen. Op het label moet komen te staan de datum van verzameling, volgnummer, adres (GPS coördinaten),
groeiplaats, beschrijving van de bodem en beschrijving van de plant, waaronder kleur, lengte en bloeiwijze.

Foto 28 en Foto 29: Verzamelen van diverse planten soorten

Na het verzamelen keert de groep terug naar de trainingslocatie waar er wordt uitgelegd hoe het inleggen
van de verzamelde planten plaatsvindt. Enkele participanten helpen mee bij het inleggen van de verzamelde
planten. Bij het inleggen van een plant met bloemen en of vruchten in een planten pers moet de krant voorzien
worden van nummer en afkorting van de naam van de verzamelaar, van de bladeren moet de rug en
bovenzijde goed zichtbaar zijn en het specimen moet van een label voorzien zijn.
Een mogelijke output uit de MLA assessment kan een boek zijn over de verschillende planten soorten van het
gebied, waarbij er regels open worden gelaten zodat de bewoners informatie van de planten in hun eigen
exemplaar kunnen invullen. Dit naar voorbeeld van een productie van het CELOS in 2011 samen met de mensen
van Marchallkreek.

Foto 30: Tentoonstellen van de verzamelde planten
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Foto 31 en Foto 32: Inleggen van verzamelde planten

Landbouw en planning
Tegen twee uur in de middag maakt Anwar Helstone een evaluatie van de landbouw planning en de stappen
vooruit. Ervan uitgaande dat als er ongeveer 300 landbouwgronden zijn, er dan 75 huishoudens zullen worden
geïnterviewd en ongeveer twintig landbouwgronden van deze huishoudens worden bezocht. Er zullen ook tien
focusgroep discussies worden gehouden.
De participant, basja Edje Doekoe, geeft aan dat de mensen plantsoenen van fruitbomen nodig hebben en dat
ze graag willen leren hoe te oculeren en duurzamer te kunnen planten. Rudi van Kanten geeft aan dat dit in
een verder stadium van het project kan worden ingepland.
Sociaal-Economisch Onderzoek
Het doel van deze sessie was de trainees te laten zien hoe men de sociaal-economische situatie van het dorp
Pikin Slee, voornamelijk de beschikbare sociale en natuurlijke hulpbronnen van de bevolking, in kaart kan
brengen. Vanwege de tijd is alleen het Venndiagram opgesteld. Een Venndiagram is een voorstelling van
logische relaties tussen meerdere elementen. De elementen die dit Venndiagram belicht zijn de beschikbare
sociale hulpbronnen in het bijzonder de organisaties en instituten waar de bevolking van Pikin Slee bekend mee
is en enige ondersteuning van krijgt.
In een interactieve sessie zijn verschillende organisaties opgenoemd. De organisaties zijn daarna gerangschikt
naar belangrijkheid en aangeduid door de grootte van het rondje (groot, middel en klein). Steeds werd door
een persoon het rondje, afhankelijk van de mate van de betrokkenheid van de organisatie bij het dorp of de
verwachting die men heeft van deze organisatie, op afstand van het centraal geplaatste teken voor het dorp
op een vel papier geplaatst.
Uitreiking certificaten
Aan het einde van de middag worden de certificaten van de MLA training uitgereikt door Rudi van Kanten,
Maureen Playfair en Richella Parker aan de 16 deelnemers.

Foto 33: A. Bodji neemt zijn certificaat in ontvangst

Foto 34: J. Doekoe neemt zijn certificaat in ontvangst
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Foto 35: L. Josafath neemt zijn certificaat in ontvangst

4.

Foto 36: J. Doekoe neemt haar certificaat in ontvangst

Resultaten

De MLA methode wordt uitgevoerd op aanvraag van de mensen van Pikin Slee die aangeven wat ze willen,
waarna organisaties kijken of zij samen met de lokale bewoners invulling kunnen geven aan de vraag.
Een MLA bestaat uit diverse stadia:
Consultaties met de lokale bevolking voor het verkrijgen van acceptatie en het opbouwen van een
gedeeld begrip met de lokale bevolking,
Het trainen van lokale bewoners en overige participanten,
Het gezamenlijk plannen van de MLA,
De uitvoering hiervan in multidisciplinaire teams,
Interpretatie en documentatie van de resultaten,
Het gezamenlijk bespreken van de resultaten, en
Het omzetten van deze resultaten in doelgerichte acties.
De zes trainingsdagen zijn door de participanten als ook de trainers als kort ervaren, maar hebben gezorgd
dat de participanten nu weten wat een MLA inhoudt. Ze zijn zich ervan bewust dat de MLA deel uitmaakt van
een lange termijn strategie, wil er een goede kans op impact zijn.
Naar voren kwam, tijdens deze MLA training, dat de lokale bewoners van Pikin Slee vooral vragen omtrent
landbouw beantwoord willen hebben tijdens de MLA studie en het verder verloop van het project. Voor de
locale bewoners is bestrijding van plagen in de landbouw en de afzet van hun producten een belangrijk vraagstuk die zij graag opgelost zien. Verder kwam ook naar voren dat er meerdere malen trainingen verzorgd
moeten worden, zodat de kennis niet vergeten wordt.
De volgende stap na het trainen van de lokale bewoners is het uitvoeren van de multidisciplinary landscape
assessment te Pikin Slee. Tijdens de training zijn er enkele afspraken gemaakt omtrent de werkelijke uitvoering
van de MLA. De getrainde personen uit Pikin Slee zullen actief deelnemen aan de uitvoering. Gepland is om in
de periode 10 tot en met 17 oktober 2017 de eerste MLA activiteiten uit te voeren te Pikin Slee.
Basja Josafath Liefde gaf aan dat ook de dorpen om Pikin Slee heen op het gebied van landbouw tot
ontwikkeling moeten worden gebracht. Het project zal als voorbeeld dienen voor andere gemeenschappen in
het Boven-Suriname gebied.
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Bijlage 1 Lijst van participanten
		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		

Naam			
Bodji			
Cadogan		
Diko			
Doekoe		
Doekoe		
Doekoe		
Doekoe		
Doekoe		
Doekoe		
Doekoe		
Gangabisoensingh
Geddeman		
Grant			
Haabo			
Helstone		
Jabini			
Jaddoe		
JosafathLaigsing
Josafath		
Jurgens			
Khemai		
Laigsing		
Madi			
Marjanom		
Panchoe		
Parker			
Playfair		
Prika			
Ramdjiawen		
Ramlal			
Sabajo			
Sewotaroeno		
Sewpersad		
Soetosenojo		
Sookhlal		
Traag			
van Kanten		

Voornaam
Akontoe		
Valdano		
Humphrey		
Jellow			
Zube			
Opodena		
Alingo			
Jacky			
Mando			
Abentini		
Ajaysingh		
Betsy			
Angela			
Miliella			
Anwar			
Maikel			
Bindia-Roy		
Alimantando		
Liefde
		
Sharona		
Soerin			
Devina			
Sefanjon		
Gunoviano		
Ritesh			
Richella		
Maureen		
Paul			
Romeo			
Danny			
Jurgen			
Merdy			
Vishal			
Ansmarie		
Anil			
Dorothy 		
Rudi			

Pikin Slee
Ministerie van Regionale Ontwikkeling
Ministerie van Regionale Ontwikkeling
Pikin Slee
Pikin Slee
Pikin Slee
Pikin Slee
Pikin Slee
Pikin Slee
Pikin Slee
Student, Assistent Landbouw
Pikin Slee
Nationaal Herbarium van Suriname
Pikin Slee
CELOS
Pikin Slee
Tropenbos International Suriname
Pikin Slee
Pikin Slee
Pikin Slee
CELOS
Student, Assistent Landbouw
Pikin Slee
Nationaal Herbarium van Suriname
Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij
Tropenbos International Suriname
CELOS
CELOS
Natuurbeheer
CELOS
CELOS
CELOS
CELOS
CELOS
CELOS
CELOS
CELOS
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Bijlage 2 Powerpoint presentaties
GPS gebruik 9 slides

Plantenverzamelen 42 slides

Bodem 19 slides
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