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1. Inleiding 

In 2021 werd de stichting Paatu Palumeu Nederland opgericht. 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode maart 2021- januari 2024  
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de 
gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.  
 
1.1. Algemene gegevens en bestuur  
 
Algemene gegevens  
 
Statutaire naam   : Stichting Paatu Palumeu Nederland  
Organisatietype   : Stichting  
Opgericht    : 18-03-2021 
ANBI status 
KvK nummer    : 82228434 
Banknummer (IBAN)   : NL 77 INGB 0009 5659 38 
Fiscaal nummer (RSIN)  : 862384977  
Bezoekadres    : Birkhoven 6, 1187 JX Amstelveen 
Telefoonnummer   : 023 - 202 01 53  
Website    : https://www.paatu-palumeu.com/ 
E-mail     : info@paatupalumeu.com  
 
Werkgebied    : Palumeu – Suriname 
Doelgroep(en)    : Kinderen, Jongeren, Ouderen, Vrouwen, Mannen  
 
Bestuur  
 
Naam     : Bijl, J.F.   
Geboortedatum en -plaats  : 01-04-1974, Bogota, Colombia 
Titel    : Voorzitter 
Bevoegdheid    : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)  
 
Naam     : Deira, Sandra Geneviève  
Geboortedatum en -plaats  : 23-01-1964, Paramaribo, Suriname 
Titel    : Penningmeester 
Bevoegdheid    : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)  
 
 
Naam     : G. Mesman 
Geboortedatum en -plaats  : 17-07-1944, Haarlemmermeer, Nederland 
Titel     : Secretaris  
Bevoegdheid    : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
  
 

https://www.paatu-palumeu.com/
mailto:info@paatupalumeu.com
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Visie en Missie 
 
2.1 Visie 
Het bestuur van stichting Paatu Palumeu Nederland vindt dat het voortbestaan, de levenswijze in 
harmonie met de natuur, traditionele kennis en cultuur van de inheemse bewoners van Palumeu moet 
worden behouden en gegarandeerd.  
 
 
2.2. Missie 
Onze missie is het behouden van onze leefgebieden, de medische, maatschappelijke en economische 
elementen verbeteren en ontwikkelen. Deze ontwikkeling zal met en door de bevolking van Palumeu 
gerealiseerd worden Deze missie is vertaald naar korte en lange termijn doelen gericht op het leveren 
van een bijdrage aan de totale duurzame ontwikkeling en bescherming van het gebied gelegen aan 
Tapanahony rivier en de stroomgebieden in het algemeen en die van de Trio, Wajana en Aikoeri 
inheemsen van Palumeu in het bijzonder. 

 
 
Ambities 
 
Onze stichting Paatu Palumeu Nederland wilt in periode 2021 – 2024 voorzien in een aantal 
basisbehoeften die behoren bij een gemeenschap. 
 

• 24/7 duurzame energie voor het dorp Palumeu 
• schoon drinkwater voor het dorp Palumeu  
• duurzaam voedsel  
• scholing en werkgelegenheid 

 
 
3.1 Doelstelling  

 
De stichting tracht haar doelen te bereiken door: 
 

• Het initiëren en coördineren van projecten, workshops en trainingen op het gebied van 
duurzame energie, landbouw, educatie, milieu, werkgelegenheid, toerisme 

• Het werven en beheren van fondsen, studie beurzen voor leerlingen die de capaciteit en 
motivatie hebben om een studie te volgen aan een. Hogeschool of universiteit in binnen of 
buitenland.  

• Samenwerkingsverbanden met nationale en internationale organisaties/instellingen die de 
doelen van de stichting onderschrijven. 

 
Projecten  
 
Duurzame energie voor het dorp Palumeu 
 
Op dit moment heeft Palumeu een generator in haar bezit echter men heeft te kampen met weinig of 
geen brandstof Palumeu. De overheid dient te zorgen voor de generator en de brandstoftoevoer maar 
de afgelopen 3 jaar is de overheid in gebreke gebleven. Gezien de hoge brandstof prijzen is levering 
nihil.  
 
De bewoners van Palumeu willen niet afhankelijk zijn van de overheid met betrekking tot de levering 
van brandstoftoevoer en de hoge kosten die met deze diensten gepaard gaan. 
 

In de komende drie jaar gaan wij zonne-energie panelen installeren, indien mogelijk, gecombineerd 

met water energie.  Als we de ontwikkeling van levensonderhoud de komende jaren willen 

ondersteunen, is er veel meer energie nodig. We streven naar 100% energie-autonomie. Tevens 
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wordt er vanuit de bewoners een technisch team samengesteld voor onderhoud en reparatie van de 

zonnepanelen en water installatie.  

Foodfarm – voedsel bos 
De afgelopen jaren zijn er door onder andere klimaatverandering, voedseltekorten ontstaan.  Het 
traditionele voedsel dat wordt verkregen door cassave, vis en wild is niet meer toereikend voor de 
bewoners van Palumeu.  
 
Wij willen een foodfarm project starten met het resultaat om een duurzaam zelfverdienende productie 
locatie te installeren. De foodfarm zal door gebouwd worden door B4Agro&FoodSystems en een team 
samengesteld vanuit de dorpelingen.  
Het team van max 12 deelnemers wordt getraind zodat zij volledig zelfstandig en operationeel het 
teeltplan op maximaal 4.000 bladgewas plantjes kunnen implementeren.  Met het resultaat; 
zelfstandig inzaai tot verkoopbare oogst op basis van het hybrid hydroponics systeem.  
 
Schoon drinkwater 
Water is een fundamenteel mensenrecht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er 
tussen de 50 en 100 liter water per persoon per dag nodig om te drinken, koken, persoonlijke en 
huishoudelijke hygiëne. De Verenigde Naties beschouwt universele toegang tot schoon water als een 
fundamenteel mensenrecht en een essentiële stap om de levensstandaard wereldwijd te verbeteren. 

In Palumeu halen we onbehandeld oppervlaktewater uit de rivier en in de kampen gebruiken ze 
zonder enige behandeling water uit een nabijgelegen kreek. Door de uitbreiding van de (illegale) 
goudwinning in de omgeving van de kampen neemt de waterkwaliteit af er is schoon en voldoende 
drinkwater nodig voor Palumeu. 

In de komende 3 jaar willen we een waterzuiveringsinstallatie installeren in het dorp Palumeu.  
Tevens wordt er vanuit de bewoners een technisch team samengesteld voor onderhoud en reparative 
van de waterzuiveringsinstallatie. 

Werkgelegenheid 
Ecotoerisme is een belangrijke onderdeel geworden voor economische ontwikkeling en de culturele 
overleving van inheemse volkeren. Er is al een eco resort op Palumeu waar een aantal bewoners van 
Palumeu werkzaam zijn, echter worden deze werkzaamheden op oproepbasis vervuld.  
 
In de komende 3 jaar zullen de bewoners van Palumeu zelf een toeristische faciliteit aan bieden. Een 
camping met tipis in de traditionele inheemse stijl. Ook een souvenirswinkel met handgemaakte 
inheemse artikelen is een onderdeel van het creeren van werkgelegenheid voor de bewoners, met 
name de vrouwen, van Palumueu.  
 
Onderwijs 
Een van de structurele langdurige projecten is een Educatie en trainingscentrum voor Palumeu op te 
richten om de bewoners Palumeu te helpen bij het verbeteren van arbeidsvaardigheden en 
zelfvoorzienend en onafhankelijk te worden. Echter door de Covid-19 pandemie is nu de het reguliere 
onderwijs in gevaar en  
 
Sinds het uitbreken van de Covid-19 pandemie en het sluiten van het luchtruim  is er sinds maart 2020 
geen of gering onderwijs geweest in Palumeu. Onderdeel van het onderwijssysteem/ opleiding in 
Suriname is dat afgestudeerde docenten van de kweekschool eerst 5 jaren in het binnenland dienen 
te werken voordat ze werk vinden in de stad (Paramaribo). Er dient dus een oplossing te komen om 
stilstand, dus achteruitgang van het onderwijs in Palumeu te voorkomen.  
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Door online onderwijs te implementeren kunnen de kinderen (65) adequaat onderwijs krijgen en 
aansluiting houden tot het basis en eventueel vervolgonderwijs. Er is in Palumeu een zendmast wat 
online onderwijs mogelijk maakt. Wat ontbreekt zijn; zonnepanelen, laptops en data nodig.  
De stichting voorziet in trainers om de kinderen computerles te geven.   
 
3.2 Verantwoording 
 
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt 
gepubliceerd op onze website. 
 
Daarnaast rapporteren de dorpsoudsten en bewoners over hoe en er gebruik wordt gemaakt van de 
water en energie voorzieningen.  Zij sturen beeldmateriaal, foto’s video’s.  
 
De rapportages worden gepubliceerd op onze website.  Wij streven ernaar bewoners te laten vertellen 
over hoe de aanwezigheid van zonne energie het leven van de gezinnen heeft veranderd. 
Rapportages en interview worden geplaatst op onze website. Ook streven we ernaar ons project te 
publiceren op social media.  
 
in de komende jaren werken wij toe naar een CBF Erkenning voor onze stichting waarmee wij ons 
conformeren aan de normen die door en voor de fondsenwervende sector is vastgesteld.  
 
 
3.3 Fondsenwerving 
 
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij: 

• onze bestaande donateurs aanschrijven,  

• een crowdfunding-actie starten,  

• lezingen geven, 

• vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven,  

• een suppletie aanvragen bij Wilde Ganzen   
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2. Kansen & Bedreigingen 

 
Kansen 
Het sterke punt onze stichting is dat bij het realiseren van onze doelstellingen wij samenwerken met 
capabele lokale leveranciers met wie wij al jaren samenwerken ten behoeve van de projecten.  
 
Bedreigingen 
In de komende 4 jaren zullen wij een oplossing moeten vinden voor het uitbreiden van de donateurs 
en sponsoren. Via social media kanalen zullen wij deze voor het dorp Palumeu proberen te 
financieren via crowdfundingsacties en samenwerkingen met goede doelen organisaties. 
 
Het is gebleken dat de bewoners van Palumeu nog niet volledig bekend zijn met aspecten als 
technisch onderhoud en ondernemen. Daar dienen we aandacht aan te geven door middel van 
training en coaching.  Dit geldt ook voor bewustwording en zelfverantwoordelijkheid daar zullen we 
trainings en coachingsessies voor gaan faciliteren.  
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3. Strategisch stappenplan 

 
Fondsenwerving 

1. Bestuurder S.G. Deira zal zich de komende 4 jaar gaan richten de inzet van sociale media ten 
behoeve van onze fondsenwerving. In het jaar 2021 zal hij/zij een cursus crowdfunding volgen 
en een cursus Fondsenwerving. 

2. Ook zal er gebruik gemaakt worden van de (gratis) webinars die Nederland Filantropieland 
(NLFL) op regelmatige (gratis) aanbiedt. 

3. Bestuurder J. Bijl met connecties in de installatie&aannemerswereld zal onder collega’s 
onderzoeken of zij bereid zijn een deel van de kosten van zonnepanelen op zich te nemen.  
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Projectvoortgang en verantwoording 
1. Bestuurslid S.G. Deira zal in de periode 2021 – 2024 (de looptijd van het beleidsplan) naar 

Paramaribo en Palumeu reizen om het foodfarming/ voedselbos project te begeleiden.  
2. Bestuurslid J. Bijl zal in de periode 2021- 2024 naar Paramaribo - Palumeu reizen om de 

medeverantwoordelijkheid voor de waterzuiveringsproject/ zonnepanelen te regelen. Het 
onderhoud wordt besproken en er wordt een eenvoudige onderhoudshandleiding opgesteld. 

 
Bestuurlijke zaken 
 
Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website. 
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een  
 
In het kader van de AVG (zie www.kleinegoededoelen.nl/avg-voor-kleine-stichtingen zullen wij in 
2021. Beginnen met het opstellen van een privacyprotocol zodat wij in 2021 voldoen aan de wettelijke 
regelgeving. 
 
  

http://www.kleinegoededoelen.nl/avg-voor-kleine-stichtingen
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4. Slot 

 
Kernwaarden 
Kernwaarden van onze stichting zijn:  
 
Kernwaarden van onze stichting zijn: compassie met de lokale bevolking, respect voor de lokale 
omstandigheden en samenwerking met lokale bestuurders. Bij alles wat wij doen verliezen wij onze 
kernwaarden niet uit het oog. Onze vrijwilligers vragen wij een VOG te overleggen. 
Zie ook: https://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/ 
 
Samenwerkingen en lidmaatschappen 
Onze stichting werkt samen met Mulokot op het gebied van uitvoeren van gezamenlijke Wajana 
projecten  
Onze stichting werkt samen met AMIK op het gebied van data gathering project.  
Onze stichting werkt samen met B4Agro&FoodSystems op het gebied van food farming.   
 
Voorbeeld Begroting nog in te vullen  
Begroting 2021  

Naam Stichting Naam Stichting Naam Stichting 
 

2020 Begroting  2019 Begroting  2019 realisatie  

BATEN 
      

 
  

    

 
  

    

 
  

    

Totaal baten 
  

    
   

    

LASTEN 
  

    

 
  

    

 
  

    

 
  

    

 
  

    

Kosten  
  

    
   

    

RESULTAAT 
  

    
   

    

RESULTAATSBESTEMMING 
  

    

Toevoeging/onttrekking aan: 
  

    

Overige reserves 
  

    

Totaal 
  

    

 
 
 
 
 

https://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/
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