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Voorwoord 
 
Dit is de zevende publicatie van het NGO Instituut voor Kaderontwikkeling en Onderzoek in 
Suriname (NIKOS) en de vierde gids van organisaties. Eerder werden een Gids van Inheemse 
Organisaties, een NGO Gids van Nickerie, en een Onderwijsgids uitgegeven. Dit soort gidsen zijn 
bedoeld om de organisaties die er in vermeld worden meer bekendheid te geven. Onze ervaring is 
dat veel organisaties vrij slecht geïnformeerd zijn over het bestaan van anderen, hetgeen leidt tot 
onnodige duplicering, in efficiency, gebrek aan samenwerking, en het missen van 
ontwikkelingskansen. Een district als Coronie met een klein aantal inwoners en daardoor ook een 
klein kader, kan zich eigenlijk geen verspilling van haar schaarse menskracht en 
organisatiecapaciteit veroorloven. Het is daarom te hopen dat men zowel binnen als buiten 
Coronie via deze NGO gids nota neemt van wat anderen doen of willen doen. Doordat er 
contactpersonen en adressen in staan kunnen instanties buiten Coronie de gids gebruiken om in 
contact te treden met Coroniaanse organisaties. Ontwikkeling begint vaak met het uitwisselen van 
informatie en NIKOS hoopt met de publicatie van de NGO gids van Coronie een bijdrage tot de 
informatievoorziening te leveren. 
 
In deze gids vindt u naast de lijst van Niet Gouvernementele Organisaties (kerken, sportclubs, 
coöperaties, stichtingen, e.d.) ook informatie over scholen, de overheidsafdelingen, en bedrijven. 
Als bijzonderheid is een kaart van het centraal deel van Coronie opgenomen, welke op verzoek 
van NIKOS door een lokale deskundige, dhr. L. Tobesari is getekend. Met deze informatie is de 
gids ook een boekje geworden dat door toeristen gebruikt kan worden.   
 
Het lag oorspronkelijk in de bedoeling om de gids onderdeel te doen zijn van een meeromvattend 
boek over Coronie. Dat vergt echter veel meer tijd en (archief)werk, hetgeen de publicatie van 
deze gids enorm zou vertragen. Gezien het belang van de gids en ter voorkoming dat de 
informatie verouderd, is gekozen voor een aparte uitgave.  
Wel is het zo dat een deel van het archiefonderzoek inmiddels geresulteerd heeft in de 
samenstelling van een historisch overzicht van plantages in Coronie welke de periode 1821-1925 
beslaat. Dit overzicht is ter beschikking gesteld van de District Commissaris en de afdeling LVV 
in Coronie. 
 
Het grootste deel van het onderzoek heeft in de periode augustus t/m december 2000 
plaatsgevonden, waarbij de meeste organisaties in Coronie zijn geïnterviewd. Daarna zijn 
verspreid over 2001 nog een aantal veldbezoeken afgelegd om nadere informatie te verkrijgen. 
De doelstelling van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in het organisatieleven van het 
district Coronie. Het ging hier meer om “niet commerciële particuliere organisaties”, waaronder 
formele en informele verenigingen, stichtingen, coöperaties, kerken en belangengroepen (die 
tegenwoordig NGO’s genoemd worden). Een dergelijk inventarisatieonderzoek was eerder ook al 
in Nickerie gedaan.i 
 
Met medewerking van het District Commissariaat kon een eerste lijst van circa 20 organisaties 
worden opgesteld en is het inventarisatieonderzoek van start gaan. Gaandeweg het onderzoek 
bleek dat de initiële schattingii ten aanzien van het aantal organisaties in Coronie aan de lage kant 
was. In totaal zijn van 69 organisaties gegevens verzameld. Dit betreft de meeste formele en een 
groot aantal informele (d.w.z. zonder rechtspersoonlijkheid) organisaties. Hiernaast is er een zeer 
klein aantal organisaties, waarvan de informatie niet kon worden verzameld (bijv. adres 
onbekend, organisatie doodgebloed of opgeheven, of geen reactie op verzoeken om informatie), 
terwijl er wellicht toch enkele organisaties niet bereikt zijn (m.n. informele clubs die niet erg 
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bekend zijn en onderafdelingen van andere organisaties). Er zullen echter zeker niet meer dan 100 
NGO’s in Coronie zijn. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door een team van onderzoekers, bestaande uit Dr. M. Schalkwijk, 
Drs. R. Mohan en Drs. M. Eduards. Gedurende de onderzoeksperiode werd Ing. H. Staphorst 
bereid gevonden om als contactpersoon te fungeren.  
In die hoedanigheid heeft hij het onderzoek enorm geholpen. Hiernaast hebben diverse personen 
in Coronie hun bijzondere medewerking verleend waaronder Districts-secretaris mevr. E. 
Boldewijn, mej. V. Rigters, dhr. M. Blanck, dhr. A. Feller, de gebroeders William en Jacques 
Gefferie, dhr. E. Jasatirta, dhr. M. Lamsberg, en dhr. R. Tolud. 
 
De financiering van het onderzoek en de publicatie is mogelijk gemaakt door de Nederlandse 
mede- financieringsorganisatie CORDAID. 
 
Ondanks alle medewerking van vele Coronianen zullen er toch nog fouten zijn geslopen in de 
gids, waarvoor NIKOS de verantwoordelijkheid draagt.  
 
Dr. Marten Schalkwijk, 
Directeur NIKOS 
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1.  ALGEMENE INLEIDING 
 
Het district Coronie bestaat zo een twee honderd jaar, want tijdens de Engelse periode van 
gouverneur Frederici (1799-1801) werd daar voor het eerst grond uitgegeven. Het district stond 
bekend als Opper-district Nickerie, maar op 10 oktober 1851 werd de naam veranderd in  
Coronie. De plantage eigenaren kwamen vooral uit de Engelse gebieden, hetgeen ook tot 
uitdrukking komt in de naamgeving van de eerste plantages zoals: Waltonhall, Bucklebury, 
Oxford, Hope, Burnside. 
 
Coronie is altijd al een dun bevolkt district geweest. Begin 2001 woonden er nog geen 3000 
personen op een oppervlakte van 3903 km2. Suriname is met 2,6 personen per km2 al dun bevolkt, 
maar in Coronie is de bevolkingsdichtheid niet eens een derde van dit gemiddelde. De 
gezinsomvang in Coronie is ook een stuk kleiner dan in Paramaribo. Coronie kent een 
vergrijzende bevolking, omdat vele jongeren wegtrekken naar Paramaribo. Toch is het 
sterftecijfer nauwelijks hoger dan dat van de rest van Suriname, hetgeen men toeschrijft aan een 
gezond klimaat en een gezonde levenswijze. 
 
Wie door Coronie rijdt valt de lintbebouwing op. Er zijn weinig zijwegen. De bevolking woont 
dus erg verspreid langs de Oost-West verbinding over een afstand van 25 km. Iets meer dan de 
helft van de bevolking is geconcentreerd in het centraal gedeelte rond Totness en Friendship, 
terwijl ongeveer een kwart langs de weg richting Ingikondre uit woont en een ander kwart 
richting Burnside. Van de bevolking is zo een 85% van Creoolse afkomst en 15% van Javaanse 
afkomst. De Javanen wonen vooral te Soemberredjo een dorpje achter Totness. De Javanen zijn 
overwegend Moslim, terwijl de Creolen meestal Christen zijn (vooral RK of EBG).  
Langs de Oost-West verbinding die door Coronie heen loopt is men vooral bezig met wat 
landbouw, tuinbouw, fruitteelt, en veeteelt.  
Van de weg uit richting zee is er weinig bedrijvigheid, vanwege de aanwezige pannen, 
toenemende verzilting en de kleiner wordende afstand tot de zee.  
Aan de andere kant van de weg ligt parallel aan de Oost-West verbinding een grote zwamp, 
welke door een waterkerende dam wordt tegengehouden. Voor de dam zijn grote rijstpercelen 
aangelegd, waarop eind zeventiger jaren de eerste oogsten werden binnengehaald. Het is in deze 
periode dat het filiaal van de Landbouwbank haar deuren opent (1980) en de rijstboeren kredieten 
verstrekt. Na een korte bloeiperiode, waarbij meer dan 200 boeren actief waren, ging de 
rijstsector echter achteruit. De rijstboeren waren verenigd in zgn. belangengroepen (door 
sommigen ook wel coöperaties genoemd), waarvan een aantal inmiddels is omgezet in NV’s. De 
rijstverbouw -en het aantal rijstboeren- is vanwege hoge schuldenlasten en wateroverlast (door 
dambreuken) inmiddels drastisch gereduceerd. De dam wordt inmiddels weer hersteld. Rijst is 
overigens geen nieuw product, want al in 1922 werd er rijst geoogst, terwijl er in 1959 twee 
rijstclubs waren.  
 
Opvallend is dat een groot deel van de Coroniaanse bevolking van de overheid afhankelijk is. In 
1998 waren er 325 landsdienaren, terwijl daarnaast 470 cliënten bij Sociale Zaken waren 
geregistreerd. Van de cliënten was 66% werkloos,  had 27% los werk, en slechts 7% een vaste 
baan. Ruim 90% van de cliënten had hooguit de Lagere School (Staphorst 1999). Het schijnt voor 
velen onmogelijk een redelijk bestaan op te bouwen, zodat men onder de armoedegrens zit. 
Buiten de overheid is er weinig werkgelegenheid, zodat men in de informele of zelfvoorzienende 
sector bezig zijn. Volgens interviews met sleutelfiguren heeft de introductie van de partij- politiek 
in Coronie het district geen goed gedaan, omdat de afhankelijkheid van de overheid sindsdien is 
gegroeid. 
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Het Onderwijs in Coronie gaat tot de MULO school, zodat men voor verder onderwijs naar 
Paramaribo of Nieuw Nickerie moet. Zo een 650 leerlingen bezoeken de vier lagere scholen, 
terwijl een 250 leerlingen de LBGO en MULO bezoeken.  
Een derde deel van de Coroniaanse bevolking is dus nog schoolgaand. 
 
Coronie is lange tijd geïsoleerd geweest en kon alleen via zee bereikt worden. Hier is pas in 1947 
verandering in gekomen door 
het openstellen van de weg tussen Ingikondre en Coppenamepunt. Omdat men eerst via twee 
veerverbindingen -waarbij het Stoepenveer over de Saramaccarivier eind zeventiger jaren wegviel 
en men Saramacca via een brug kon bereiken-  naar Coronie moest, was het wegvervoer toch 
beperkt. Na de opening van de brug over de Coppename rivier in 1999 is het transport met 
Paramaribo merkbaar toegenomen. Er gaat ook veel meer verkeer langs Coronie naar Nickerie. 
Dit betekent voor Coronie meer economische activiteit, hetgeen merkbaar is in het aantal 
verkooppunten met heerlijk fruit langs de weg. Bij sommige stalletjes vindt men kokosnoten, 
kokosolie en de bekende Parwa honing. Ook tuinbouwproducten worden aangeboden, waarbij de 
bijzondere kwaliteit van paprika, peper, en vleestomaten van door de tuinbouwkundige Alex 
Feller inmiddels een begrip is. Zijn bedrijf experimenteert ook met aromatische rijst. Hiernaast 
wordt ook kwie-kwie en andere vis ter verkoop aangeboden door jongeren die dit als een ‘hossel’ 
doen. Er zijn ook nog een aantal zeevissers, die hun boten in het zoetwaterkanaal bij Totness 
hebben liggen, wanneer ze niet op zee zijn.  
 
Toeristen die de zee willen zien en van de frisse wind willen genieten, moeten bij Mary’s Hope 
de Pater de Kort straat inslaan en uitrijden. Men krijgt in die korte rit ook een bijzonder stuk 
polderlandschap te zien met veeteelt. Degenen die het oude Coronie van zandwegen en 
overgroeiende kokosbomen nog eens willen meemaken -Coronie stond bekend als het 
kokosdistrict- moeten de Arthur Flu straat of de Willem Janssen straat inslaan.  
 
Logeergelegenheid is er in het Staatslogeergebouw, Hotel Nibte (Commissarisstraat) en Totness 
Palace. Daarnaast kan men te Friendship een goed onderhouden huisje huren ‘Casa Florentina’. 
Wie een dagje uit gaat hoeft geen eten mee te nemen, want men kan te Coronie bijna van alles 
vinden. Er zijn een aantal Chinese restaurants langs de hoofdweg te Totness en Friendship. Ook 
vindt men te Totness Bar (naast Totness Palace) aan de hoofdweg lekker Creools eten, 
waaronder varkensvlees, kip en ‘groene kip’ (leguaan).  
Wie Javaans lust moet naar de Soemberredjo weg voor saoto en andere lekkernijen. In die weg 
staat ook de eerste supermarkt van Coronie, terwijl er daarnaast genoeg andere winkels zijn voor 
allerhande dagelijkse benodigdheden. Te Friendship vindt men rond het District Commissariaat 
een concentratie van overheidskantoren en -diensten. Ook het postkantoor, de polikliniek van de 
Regionale Gezondheid Dienst en de Landbouwbank zijn in dezelfde omgeving. 
Degenen die van slagbal en voetbal houden komen in Coronie aan hun trekken. In het Rigters 
stadion waarachter kokosbomen naar de toeschouwers wuiven worden regelmatig wedstrijden 
georganiseerd. Andere sporten worden incidenteel beoefend. 
 
Coronie is een kleine gemeenschap, hetgeen o.m. blijkt uit het feit dat de meeste huizen geen 
huisnummers hebben. De weg vinden is niet moeilijk, omdat men elkaar goed kent en snel 
aanwijzingen kan geven indien je een plaats zoekt. Op het District Commissariaat is men ook 
steeds bereid te helpen.  
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2.  ORGANISATIELEVEN IN CORONIE 
 
In dit deel worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Daarbij wordt geprobeerd om 
inzicht te geven in de situatie van het organisatieleven in Coronie. Hier en daar zal een 
vergelijking gemaakt worden met de resultaten van een soortgelijk NIKOS onderzoek in 
Nickerie. Ook zullen de resultaten vergeleken worden met een onderzoek van het Bureau 
Landelijke Opbouw onder Coroniaanse organisaties in 1959. 
 

2.1. Geografische en demografische spreiding 
 
Over het algemeen kan gesteld worden dat mensen zich meer en beter kunnen organiseren 
naarmate de bevolkingsdichtheid in hun woongebied toeneemt. Dit verklaart waarom 71% van de 
organisaties rond Totness, de hoofdplaats van Coronie, te vinden is, terwijl 19% van de 
organisaties zich bevinden in het iets dichter bevolkte westelijke deel, en slechts 10% in het 
dunner bevolkte oostelijke deel (zie tabel 1).iii  Dit patroon was ook al zichtbaar in het onderzoek 
van 1959. Alleen was de verdeling toen minder scheef. Dit heeft blijkbaar te maken met het feit 
dat de bevolking zich in de loop der jaren is gaan concentreren rond Totness en Friendship (het 
Centrum van Coronie). 
Het organisatiesaldo van het Oostelijk deel schommelde niet veel tussen 1959 en 2000 nl. van -6 
naar -8 (12% van de organisaties en 18% van de bevolking in 1959 geeft een negatief saldo van -
6, terwijl 10% van de organisaties en 18% van de bevolking in 2000 een saldo van -8 oplevert).  
Dit is niet vreemd, omdat de bevolking in het Oostelijk deel verder uitwaaierde richting Jenny en 
zich dus niet concentreerde op een of meer plaatsen. Het organisatiesaldo van het centrum steeg 
van 0 naar +12, hetgeen verklaard wordt door de bevolkingstoename van 51% naar 59% met het 
extra effect dat bevolkingsconcentratie met zich mee brengt. De omslag van het organisatiedeel in 
het Westelijk deel nl. van +6 in 1959 naar -4 in 2000 is het meest opmerkelijk en lijkt niet alleen 
het gevolg van de veranderende bevolkingsconcentratie, maar wellicht ook van verlies aan 
organisatiecapaciteit.  
Uit tabel 1 blijkt namelijk dat niet alleen de verdeling van de bevolking is veranderd, maar ook 
het aantal bewoners is verminderd. In totaal woonden er 1203 personen minder in Coronie in 
2000 ten opzichte van 1958. Dat betekent niet alleen minder mensen, maar hoogstwaarschijnlijk 
ook minder kader en dus minder capaciteit. Op het Westelijk deel heeft dit kennelijk meer invloed 
gehad dan op het Oostelijk deel. 
 
 
Tabel 1: Aantal organisaties naar regio in 2000 en 1959 
 

 
 
Geografische  
ligging 

 Aantal   

 organi- 

 saties   

 2000 

 Aantal 
 organi-
 saties   
 1959 

  
  Bevol- 
  king   
  2000 

  
  Bevol- 
  king  
  1958 

Oostelijk deel t.w. van  
Jenny tot en met   
Cadrosspark 

 
7 

(10%) 

 
7  

 (12%) 

 
    512      
  (18%) 

  
   718 
  (18%) 

     
Centrum gedeelte t.w. 
van Bellevue tot en 

 
49  

 
30  

 
   1693 

 
  2093 



 6

met Bantaskine (71%) (51%)   (59%)   (51%) 
      
Westelijk deel t.w.  
van John tot en met 
Burnside 

 
13  

(19%) 

 
22  

(37%) 

 
    668 
  (23%) 

 
  1265 
  (31%) 

     
       Totaal                  
       Coronie 

N=69iv

(100%) 
  N=59   
 (100%)

   2873v 
(100%) 

  4076 
 (100%) 

  Bron bevolkingsstatistieken: BLO 1963, Kiezerslijst 2000, CBB 
 
Een andere benadering van de cijfers is om de organisatiegraad in kaart te brengen. In 1959 zijn 
tijdens het BLO onderzoek, dat werd uitgevoerd door Ir. F.R. Schmidgall, 59 organisaties geteld. 
De NIKOS telling leverde in 2000 een 69 organisaties op. Indien we deze aantallen op elkaar 
delen dan zouden wij kunnen stellen dat de organisatiegraad van Coronie tussen 1959 en 2000 
niet erg veel veranderd is, want 69/59 = 1,2. 
Nu zijn er zowel bij het onderzoek van 1959 als van 2000 een aantal organisaties niet 
meegenomen bijv. in 1959 werden de kerken niet meegeteld, maar wel kransjes, gebedsgroepen 
en verenigingen binnen de kerken. In 2000 zijn de kerken geteld en de afdelingen daarbinnen 
niet, tenzij die een duidelijk eigen entiteit vormden. Afdelingen van politieke partijen zijn ook 
niet geteld, niet in 1959 en niet in 2000. Met alle correcties en toevoegingen zou geschat kunnen 
worden dat er in 1959 maximaal 70 organisaties bestonden, terwijl dit in 2000 maximaal 90 
waren. Indien we deze cijfers hanteren levert dit een ratio van 90/70 = 1,3 op, hetgeen iets hoger 
is dan de eerdere niet gecorrigeerde organisatieaantallen. 
 
Bovenstaande vergelijking is niet helemaal geldig, omdat er een correctie dient plaats te vinden 
voor het aantal inwoners. Er waren in 1958 volgens het BLO 4078 inwoners in Coronie, hetgeen 
dus neerkomt op 1 organisatie per 69 inwoners (want 4078/59 = 69). In 2000 woonden er 2873 
personen in Coronie hetgeen neerkomt op 1 organisatie per 43 inwoners (2873/69 = 43). 
Gebruiken wij deze algemene gemiddelden als indicator dan kunnen wij stellen dat de 
organisatiegraad in Coronie tussen 1959 en 2000 is toegenomen een factor van 1,6 (69/43 = 1,6). 
Indien wij ook hier de iets hogere schattingen van resp. 70 en 90 organisaties hanteren dan komt 
de ratio zelfs op 1,8. Nu is hiermee niet meteen gezegd dat het beter is om meer organisaties per 
inwoners te hebben, want zeker bij kleine aantallen is het soms beter om minder organisaties te 
hebben, die hopelijk wel sterker zijn. Deze discussie kan echter beter gevoerd worden wanneer 
wij het hebben over het aantal leden per organisatie.  Voorlopig wordt met de ratio alleen maar 
aangegeven dat er relatief meer organisaties in Coronie zijn dan veertig jaar geleden -d.w.z. een 
grotere organisatiedichtheid- hetgeen ook verwachtbaar is.    
 
Tenslotte kunnen wij de organisatiedichtheid van Coronie vergelijken met die van Nickerie, waar 
in 1999 een soortgelijk onderzoek was verricht. Het blijkt dat er in Nickerie per 91 volwassenen 
(=kiezers) 1 organisatie is geteld. In Coronie is er per 26 volwassenen 1 organisatie.  
 
Coronie telt dus relatief meer organisaties dan Nickerie. Dit gegeven zegt nog niets over het 
aantal leden per organisatie of over de sterkte van de organisatie. 
 
 

2.2 Sectorale spreiding van de organisaties 
 
In Coronie zijn er veel organisaties (45%) die gerekend worden tot de sociaal-economische 
sector, waar coöperaties en belangengroepen deel van uit maken. Deze zitten voornamelijk in de 
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rijstsector. Vrijwel alle organisaties die ingedeeld zijn in de educatieve sector (32%) behoren tot 
sport- en culturele organisaties. In de sociaal maatschappelijke sector komen we organisaties 
tegen ten behoeve van bejaarden, kinderen en speciale doelgroepen. Zo een 12% van de actieve 
organisaties in Coronie kan als religieus gekwalificeerd worden m.n. Katholiek, Protestants 
(EBG, Volle Evangelie, Zevende dags Adventist) of Islamitisch. 
 
 

Figuur 1. Organisaties naar sector 
 

Religie
12%

Educatief
32%

Sociaal-
maatschappelijk

12%

Sociaal-
economisch

44%

 
 
 
Interessant is om na te gaan in welke mate de verhouding tussen sectoren in de loop der jaren  is 
veranderd. In tabel 2 wordt daarom een vergelijking gemaakt tussen de organisaties naar sector in 
1959 en 2000. Hierbij moet bedacht worden dat er -zoals eerder aangegeven- wel enige 
verschillen bij de verzameling van organisaties zijn opgetreden. Uit tabel 2 blijkt dat het aandeel 
van de religieuze organisaties niet erg verschilt, maar dat bij de andere sectoren wel grote 
verschillen bestaan.  
 
Tabel 2:  Organisaties naar sector in 1959 en 2000 
 

                 Jaar 
Sector 

Organisaties 
in 1959 

Organisaties 
in 2000 

Sociaal 
economisch 

 
     17% 

 
      44% 

Sociaal 
maatschappelijk 

 
     20% 

 
      12% 

Educatief (incl. 
cultuur en sport) 

 
     47% 

 
      32% 

Religieus      15%       12% 
              Totaal 100% (N=59) 100% (N=69) 

 
De rijstbelangengroepen domineren in de economische sector in 2000. Dit zijn groepen van een 
aantal belanghebbenden, die samen een rijstareaal in beheer hebben en vaak ook samen in 
productie gebracht hebben. Een viertal zijn qua rechtspersoon coöperaties en een vijftal zijn 
inmiddels NV’s geworden (die zijn niet meegeteld in dit onderzoek). In totaal waren er zeven 
coöperaties, waaronder de kredietcoöperatie‘De Bijenkorf’, een coöperatie voor huisnijverheid, 
en een coöperatie voor koop en verkoop van vlees en vis. Verder een belangengroep voor knip- 
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en naaiwerk, een actiegroep om de Noordelijke Polders in stand te houden, en een stichting die 
landbouw-, veeteelt en visserijprojekten wil opzetten. In 1959 waren in deze sector vooral de 4-H 
clubs actief. Dit waren clubs die vanuit LVV en de scholen werden gestimuleerd en jongeren 
moesten leren om productief te worden in de landbouw, tuinbouw of veeteelt. Twee van deze 4-H 
clubs waren rijstclubs 
(Burnside en Soemberredjo), verder was er een pindaclub (Clyde), groenteclub (Totness), en 3 
pluimveeclubs (Totness, Inverness en Hamilton). Hiernaast werden de volgende organisaties bij 
de economische sector ingedeeld: ‘Coöperatie Kokosoliepers’, de ‘Coroniaanse Imker 
Vereniging’, en de spaarvereniging ‘Kleine Kracht’. 
 
De sociaal-maatschappelijke sector bestond in 2000 uit drie organisaties die zich voor de jeugd 
inzetten, een bejaarden- en gehandicapten organisatie, een voor sociaal zwakkeren, een sociaal-
cultureel centrum, en twee lijkwassersverenigingen c.q. begrafenisfondsen. In 1959 waren er vijf 
vrouwengroepen, welke kennelijk ook vanuit het 4-H programma (LVV) werden gestimuleerd. 
Hiernaast nog zeven begrafenisfondsen, die tot deze sector zijn gerekend, omdat ze gezien 
kunnen worden als een sociale verzekering. Het grote aantal begrafenisfondsen is in de loop der 
tijd gesaneerd.  
 
De educatieve sector bestond in 2000 uit 16 sportorganisaties m.n. voetbal en slagbal, maar ook 
fietsen en gymnastiek. Daarnaast  4 zang- en culturele groepen, en 2 cultuur bevorderende 
organisaties. In 1959 zien wij ook 18 sportorganisaties, maar toen ging het om voetbal, cricket en 
korfbal. Daarnaast opvallend veel gezelligheidsverenigingen, waarvan de meesten 
dansverenigingen en een enkele muziekvereniging. De ontspanning wordt -buiten de sport- thans 
duidelijk veel minder in verenigingsverband gedaan. 
 
De religieuze sector werd in 1959 vooral uitgemaakt door clubs van gelovigen die bijeen kwamen 
om het geloofsleven te bevorderen. Het ging hierbij om 55Rooms Katholieke verenigingen 
(Heilige Familie voor mannen en vrouwen apart, Patronaat, Fatima, Maria Congregatie, allen te 
Mary’s Hope) en 4 van de Evangelische Broeder Gemeente (Winniman te Burnside en Salem, 
Lydia te Totness, en Bethaniel te Hamilton).  De kerken zelf zijn toen niet meegeteld. In 2000 
zijn alleen de religieuze organisaties geteld en niet de verenigingen daarbinnen. Dit leverde drie 
gemeentebesturen van de EBG op (Salem, Totness en Hamilton), een RK kerkbestuur, de 
Zevende Dags Adventisten, twee Volle Evangelie gemeenten 
 
(‘Herstellen van Bressen’ en ‘Charisma Ministries’), plus een Moslim gemeente ‘Tabi Atul 
Islam’ (te Soemberredjo). Indien alle mannen- en vrouwenorganisaties, kinderclubs, e.d. zouden 
worden meegeteld zou het totaal aantal religieuze organisaties veel groter zijn dan in 1959.  
 
Tabel 3: Organisaties naar sector in Nickerie en Coronie  
 

                 District 
Sector 

Coronie 
in 2000 

Nickerie in 
1999 

Sociaal 
economisch 

 
     44% 

 
      11% 

Sociaal 
maatschappelijk 

 
     12% 

 
      16% 

Educatief (incl. 
cultuur en sport) 

 
     32% 

 
      37% 

Religieus      12%       36% 
              Totaal    100%  

  (N=69) 
    100%     
   (N=230) 
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Opvallend is het verschil in sectorindeling in Coronie t.o.v. Nickerie (tabel 3). Dit geldt niet 
zozeer voor de sociaal-maatschappelijke en de educatieve sector, maar vooral voor de sociaal-
economische en religieuze sector. In Coronie zijn meer sociaal-economische organisaties, hetgeen 
vooral komt door het grote aantal belangengroepen in de rijstsector. Nickerie -dat bekend staat als 
rijstdistrict- heeft haar rijstsector veel individualistischer georganiseerd en er zijn maar een 
handjevol rijstorganisaties. Vele rijstbelangengroepen in Coronie zijn echter zwak en er is een 
tendens naar meer individualisering van de sector te bespeuren. Een ander groot verschil is te zien 
in de religieuze sector, welke vrij omvangrijk is in Nickerie vanwege het grote aantal tempels, 
moskees en kerken. Dit komt door de meer heterogene bevolking van Nickerie met Hindoes, 
Moslims en Christenen, terwijl er in Coronie een meer homogene bevolking is nl. dominant 
Christelijk, met een Moslim minderheid. 
 

2.3 Doelstelling en activiteiten 
 
Een organisatie wordt vooral gekarakteriseerd door de doelstelling die men nastreeft en de 
activiteiten die men ontplooit. De inhoud van de doelstelling is in feite al verwerkt in de 
sectorindeling. Nagegaan is ook of een organisatie een doel of meerdere doelen nastreeft. 
Driekwart van de organisaties in Coronie heeft een eenduidig doel, terwijl de rest meerdere 
doelen nastreeft.  
De activiteit is gemeten door het bestuur te vragen hoe actief ze de organisaties zelf vinden, maar 
ook door te kijken naar de regelmaat- en aanwezigheid van (terugkerende) vaste activiteitenvi. 
Het laatste is gebruikt om als onderzoekers op een meer objectieve manier de mate van activiteit 
vast te stellen. Tabel 4 laat de vergelijking zien, waaruit duidelijke verschillen blijken. 
Bestuursleden blijken de eigen organisatie slechts zelden het stempel van ‘zeer actief’ mee te 
geven, zelfs wanneer dat op basis van de vaste activiteiten wel het geval is. Men is dus meer 
bescheiden door het gewoon ‘actief’ te noemen. De organisaties die ‘actief’ of ‘zeer actief’ zijn 
maken samen 43% van het geheel uit, zowel bij de eigen evaluatie als bij die op basis van de 
activiteiten. Dat betekent dat 57% van de organisaties minder actief of zelfs inactief is. 
Bestuursleden vellen hier een minder hard oordeel over de organisatie dan de onderzoekers, die 
de activiteiten als richtlijn voor beoordeling nemen.   
 
 
Tabel 4:  Organisaties naar activiteit in Coronie 
 

             Beoordeling 
             op basis van 
 
 Kwalificatie 

Eigen 
evaluatie 
bestuur 

 Vaste  
 activi- 
 teiten 

 
 
Verschil

 Zeer actief 6% 22% +16% 
 Actief 37% 21% -16% 
 Niet meer zo actief 33% 12% -21% 
 Niet actief, onduidelijk  
 of onbekend 

24% 45% +21% 

                  Totaal    100%   100%  
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Wanneer we de activiteiten per sector bekijken dan blijkt dat de inactieve en minder actieve 

organisaties vooral in de sociaal-economische sector voorkomen. Dit is weer terug te voeren naar 

de schuldenproblematiek van vele belangengroepen in de rijstsector.   

2.4 Oprichting en organisatievorm 

 
De meeste organisaties in Coronie kunnen getypeerd worden als vrij jong. Uit figuur 2 blijkt dat 
bijna driekwart van de organisaties na 1980 is opgericht. Christelijke organisaties, waaronder de 
E.B.G. en de R.K. behoren tot de oudste  in Coronie en bestaan langer dan een eeuw.   
 

Figuur 2: Organisaties naar oprichtingsjaar (N= 64) 
 

7%
3% 2%

5%

12%

34%
38%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

voor
1930

1930
t/m1949

1950 t/m
1959

1960 t/m
1969

1970 t/m
1979

1980 t/m
1989

1990 t/m
heden

 
 
Van de 59 organisaties die in 1959 werden geteld bestonden niet meer dan 5 nog in 2000, dus 
minder dan 10% had het overleefd. Aan de andere kant gaf  slechts 12% van de in 2000 bestaande 
organisaties op dat ze voor 1960 waren opgericht. In Nickerie was 26% van de organisaties voor 
1960 opgericht, zodat er daar relatief meer oudere organisaties bestaan.  Opmerkelijk is het groot 
aantal nog bestaande organisaties dat in Coronie in de tachtiger jaren is opgericht (38%), terwijl 
dat in Nickerie juist erg laag lag (12%). Het verschil kan voor wat Coronie betreft worden 
verklaard door de grote hoeveelheid belangengroepen in de rijstsector die in de tachtiger jaren 
zijn opgericht. Een derde deel van de bestaande organisaties zijn zowel in Coronie als in Nickerie 
in de negentiger jaren opgericht.  
 

Figuur 3:  Organisaties in Coronie naar organisatievorm 
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Vereniging 
24.6%

Cooperatie 
11.6%

Informele 
organisatie

40.6%

Stichting 
11.6%

Afdeling
11.6%

 
Elke organisatie moet een bepaalde interne organisatievorm kiezen en ook een keuze maken of 
men al dan niet rechtspersoon wil worden. Organisaties zonder veel interne structuren noemen 
wij informele organisaties en die met structuren formele organisaties. In Coronie was 41% van de 
organisaties informeel en dus als organisatie minder gestructureerd. De meesten hiervan bestaan 
uit belangengroepen, welke voornamelijk in de rijstsector actief zijn.  Dit heeft zich onder meer 
geuit in de opmerkelijk toegenomen economische bedrijvigheid begin 80’er jaren. Mede door een 
prijsdaling voor natte padie op de wereldmarkt, dambreuken, hoge financieringskosten en 
onvoldoende financieel-administratieve capaciteiten is deze sector  sterk achteruit gegaan.  
Formalisering van de organisaties had misschien enigszins kunnen helpen om de rijstsector in 
Coronie een betere basis te geven, maar ook om de leden van de belangengroepen persoonlijk 
beter in te dekken tegen risico’s. 
Qua organisatievorm is verder 25% van de organisaties een vereniging, 12% een coöperatie, 12% 
een stichting, en 12% een afdeling van een andere organisatie.  
Dit betekent niet dat elk van deze organisaties ook eigen statuten heeft, want slechts minder dan 
een kwart van alle organisaties beschikt over statuten. De meeste belangengroepen en 
verschillende verenigingen hebben geen statuten.  
 
Van de organisaties heeft verder: 
- 75% een bestuur 
- 15% een voorlopig bestuur, coördinatiegroep, e.a. 
-   4% heeft een adviesraad  
-   7% een commissie van toezicht 
- 33% heeft een algemene leden vergadering 
- 14% kent ook werkgroepen of commissies 
 
 

2.5 Trainingen 
 
Organisaties kunnen zichzelf versterken door het bestuur, kader en leden te trainen. Van de 51 
organisaties die op de vraag naar behoefte aan trainingen antwoord gaven was de interesse als 
volgt: 
 - Projectontwikkeling  55% 
 - Organisatie en Management 53% 
 - Fondswerving   49%  
 - Financien en beheer   37%  
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 - Ontwikkelingsvraagstukken 35% 
 - Gendervraagstukken  24% 
 
Deze behoeften kunnen echter niet zomaar bevredigd worden door de trainingen te verzorgen, 
want de toepassing er van hangt samen met hetgeen de organisatie werkelijk aankan en wil. Het 
bestuur behoort een visie te hebben op trainingen, men moet zelf al wat geprobeerd hebben in 
deze richting. Indien wij deze factoren meenemen dan blijkt dat de werkelijke behoefte aan 
trainingen een stuk lager te liggen: bij 27% van de organisaties blijkt dan een redelijke tot sterke 
behoefte aan trainingen te bestaan, bij 40% een zwakke behoefte en bij 33% weinig of geen 
behoefte. 
Bij de begeleiding van organisaties en het verzorgen van trainingen dient rekening met 
het bovenstaande gehouden te worden.  

2.6 Het bestuur 
 
Een bestuur heeft geen gemakkelijke taak; zij dient bij het ontwikkelen van beleid, rekening te 
houden met het spanningsveld tussen de behoeften van haar doelgroep en de capaciteiten van de 
eigen organisatie. Vergaderen, afstemmen en coördineren nemen hier een voorname plaats in. Via 
een aantal vragen is een indicatie gekregen over het functioneren van het bestuur.  
 
Organisaties in Coronie vergaderen minder dan die in Nickerie, want 28% vergadert tenminste 1 
keer per maand (Nickerie 53%) en 27% naar behoefte (Nickerie 15%). De overige 45% zaten hier 
tussenin en vergaderden eens per kwartaal of enkele keren per jaar (Nickerie 31%). 
     
Bestuurswisselingen komen in Coronie minder vaak voor dan in Nickerie.vii Dit betekent dat 
besturen vrij lang aanzitten en er weinig doorstroming is. Voor de continuïteit van beleid is dit 
aan de ene kant goed, maar aan de andere kant is er blijkbaar te weinig ruimte voor leden om 
bestuurservaring op te doen. Het betekent ook dat het democratisch gehalte van zo een organisatie 
lager is dan van organisaties waar de doorstroming op tijd plaats vindt. Nu dient voor Coronie 
vermeld te worden dat er een aantal heel kleine organisaties zijn -zoals de belangengroepen- 
waarbij er vaak geen andere leden zijn buiten het bestuur zelf, zodat er geen wisseling van de 
wacht is. Dit wordt versterkt wanneer de organisaties inactief zijn. 

 
De Overheid (73%) en landbouw (15%) zijn de twee grootste sectoren, waarin bestuursleden 
werkzaam zijn. Het resterend gedeelte (12%) werkt in een ambacht, is bij het bedrijfsleven in 
dienst, is onderwijzer of is zelf ondernemer.  
Indien naar de gemiddelde opleiding van bestuursleden gekeken wordt, valt op dat van de 
organisaties waarvan de gegevens bekend zijn, 37% laag geschoold (GLO of lager niveau), 32% 
redelijk geschoold (ULO of lager niveau), 21% goed geschoold (VOJ of hoger niveau) en 10% 
hoog geschoold is (VWO of hoger niveau). Normaliter mag er van worden uitgegaan dat 
organisaties vooral kader proberen aan te trekken voor bestuursfuncties. In Nickerie is dit beter 
gelukt of is meer kader aanwezig, want daar was 57% van de bestuursleden goed tot hoog 
geschoold, terwijl dit in Coronie 31% was. 
 
Vergeleken met het district Nickerie verkeren vrouwen in Coronie in een betere positie 
beslissingen te nemen en het beleid van de organisatie mee te bepalen. Het bestuur van de 
organisaties in Coronie bestaat voor 40% alleen uit mannen (Nickerie 68%), 46% heeft een 
gemengd bestuur (Nickerie 20%) en 10% heeft een bestuur met uitsluitend vrouwen (Nickerie  
9%). De vrouwenemancipatie in Coronie lijkt dus verder te zijn dan die in Nickerie. 
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Een zelfevaluatie van het bestuur in Coronie (N=48) wijst uit dat men wel ruimte voor 
verbeteringen ziet, want men geeft de volgende meningen: 
  - 54% tevreden is met de participatie van de doelgroep 
  - 70% vindt dat de bestuursleden meer moeten presteren 
  - 81% vindt dat de organisatie meer activiteiten dient te  
    ontplooien 
  - 46% vindt dat er meer gedelegeerd dient te worden 
De bovenstaande meningen verschillen niet zoveel van de meningen van de besturen in Nickerie. 
Alleen was daar een groter percentage (68%) tevreden met de participatie van de doelgroep.viii  
 
 

2.7 Samenwerking en Netwerken 
 
Tegenwoordig is het voor een organisatie niet zinvol om alleen te staan en te werken. In de 
moderne wereld moet je informatie uitwisselen, samen activiteiten ontplooien, contact zoeken en 
onderhouden. Organisaties moeten zelf ook relaties opbouwen, met andere NGO’s, met 
bedrijven, met donoren en met de overheid. In Coronie werken organisaties veel te weinig aan dit 
soort externe relaties en lijkt men te veel naar binnen gericht. Dit blijkt uit het feit dat 40% van de 
organisaties weinig of niet samenwerkt; 25% heeft een zwak ontwikkeld netwerk en slechts 13% 
van de organisaties heeft een redelijk tot goed ontwikkeld netwerk van relaties. Van 22% van de 
organisaties was het netwerk niet bekend of onduidelijk.  
Voor zover men wel relaties onderhield gebeurde dat vooral met andere NGO’s (46%), en in 
mindere mate met de overheid (29%), het bedrijfsleven (28%), of een donororganisatie (19%). 
 
In tegenstelling tot Coronie kwam in Nickerie bij 90% van de organisaties een zekere mate van 
samenwerking voor. De vraag moet gesteld worden waarom de organisaties in Coronie zo op 
zichzelf gericht zijn en weinig samenwerken. Een deel van de verklaring ligt waarschijnlijk in de 
lintbebouwing, waardoor personen, maar ook organisaties, toch relatief ver uit elkaar wonen. Een 
ander deel heeft wellicht te maken met het grote aantal inactieve organisaties, waarbij men ook 
inactief is t.a.v. de samenwerking. Verder is het mogelijk dat veel contacten in Coronie een 
informeel karakter hebben en men dus wel van elkaar bestaan en activiteiten kennis draagt, maar 
geen formele uitwisseling van informatie pleegt. Ondanks al deze mogelijke verklaringen is er 
zeker ruimte voor meer samenwerking en zelfs voor bundeling van krachten.   
 

2.8    Doelgroep en lidmaatschap 
 
Een indeling van organisaties naar aantal leden, laat zien dat ruim een derde deel van de 
organisaties heel klein was (nog geen 10 leden) en dat ruim driekwart klein was (minder dan 50 
leden). Zo een 16% van de organisaties was middelgroot en 8% kan groot genoemd worden (zie 
tabel 4). Uit data m.b.t. het aantal leden van Coroniaanse organisaties in 1959 valt af te leiden dat 
er toch wat meer middelgrote en grote organisaties in Coronie zijn bijgekomen. Aan de andere 
kant zijn er ook juist meer hele kleine organisaties (1 t/m 9 leden) bijgekomen. In 1959 waren er 
veel organisaties met 10 tot en met 24 leden. 
In Nickerie zijn de organisaties over het algemeen iets groter, hetgeen wellicht te maken heeft 
met de grotere bevolking aldaar. Toch is ook in Nickerie 61% van de organisaties klein te 
noemen.  
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Tabel 5:   Organisaties naar aantal leden 
 
 
Aantal leden 

Coronie 
in 1959 

Coronie 
in 2000 

Nickerie 
in 1999 

Kleine organisatie 
1 t/m 9 
10 t/m 24 
25 t/m 49 

       89,8% 
13,6 
47,5 
28,8 

76,2% 
34,9 
19,0 
22,2 

       60,8% 
  9,4 
25,5 
25,9 

Middelgrote organisatie 
50 t/m 74 
75 t/m 99 
100 t/m 199 

8,5% 
 3,4 
 3,4 
 1,7 

15,9% 
  3,2 
  1,6 
11,1 

       23,6% 
10,4 
  4,2 
  9,0 

Grote organisatie 
200 t/m 299 
300 t/m 499 
500 t/m 999 
1000 of meer 

1,7% 
 1,7 
 0 
 0 
 0 

8,0% 
  1,6 
  1,6 
  0 
  4,8 

       15,5% 
  4,2 
  3,8 
  4,7 
  2,8 

Totaal 100% 
(N=59) 

100% 
 (N=63) 

100% 
(N=212) 

 
 
Indien wij de leden en doelgroep naar leeftijd bekijken dan zien wij dat de organisaties opgaven 
dat de grootste groep leden zich in de volgende leeftijdscategorie bevond (N=57): 
 - 19% minder dan 21 jaar   (Nickerie 16%) 
 - 33% tussen 21 en 39  (Nickerie 52%) 
 - 35%  tussen 40 en 59  (Nickerie 25%) 
 - 12% ouder dan 60 jaar (Nickerie   6%) 
Naar leeftijdsgroep blijkt er in Coronie een grotere spreiding te zijn van de leden dan in Nickerie. 
Opvallend is dat in Nickerie liefst 52% van de leden tussen de 21 en 39 jaar oud was en in 
Coronie 33%. Deze leeftijdsgroep is normaliter het meest actief in verenigingsverband, maar in 
Coronie wordt zij overtroffen door de leeftijdsgroep van 40 tot en met 59 jarigen. Ook is 
opvallend dat in Coronie zo een 12% van de organisaties vooral uit oudere leden bestond (60 
plussers), terwijl dit in Nickerie slechts 6% was. Dit heeft wellicht enerzijds te maken met de 
demografische samenstelling van Coronie, waarbij de bevolking iets ouder is, maar anderzijds 
met een vergrijzing van het ledenbestand.  
 
Het bestuur van de organisaties werd ook gevraagd een inschatting te maken t.a.v. de situatie van 
hun leden/doelgroep, in vergelijking met 5 jaar geleden. Volgens de besturen die deze vraag 
beantwoord hadden (N=52) ging het in 54% van de gevallen slechter met de doelgroep. Hiernaast 
vond 15% dat de situatie hetzelfde was gebleven en 19% dat het beter ging. Daarnaast gaf 12% 
geen antwoord. In Nickerie was men in 1999 iets optimistischer over de situatie van de 
doelgroep, want toen vond 29% dat het beter ging dan 5 jaar geleden en 42% dat het slechter 
ging.  
 

2.9 Institutionele Capaciteiten 
 
De mate waarin een organisatie haar doelstelling kan realiseren wordt in sterke mate bepaald door 
de beschikbaarheid van faciliteiten. Van de 59 organisaties, waarvan de informatie beschikbaar is, 
blijkt dat  
-   2% over een typemachine beschikt  
-   2% over een computer beschikt  
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- 11% beschikt over eigen personeel 
- 23% kan over een gebouw beschikken 
-   9% kan over een sportveld beschikken 
- 40% beschikt over grond  
Deze distributie lijkt op het eerste gezicht niet zo slecht m.n. wanneer wij letten op de 
beschikbaarheid over grond en gebouwen, maar moet toch gerelativeerd worden, omdat bijv. de 
belangengroepen in de rijstsector wel grond ter beschikking hebben, maar meestal geen machines 
of financiële middelen.  
Een ander beeld op de beschikbaarheid over faciliteiten wordt verkregen door na te gaan over 
hoeveel van de genoemde faciliteiten (typemachine, computer, kopieer apparaat, vervoermiddel, 
personeel, gebouw, sportveld of recreatieterrein, grond, en andere zaken) een organisatie 
beschikte. Uit de antwoorden valt af te leiden dat 39% over geen enkel van de bovengenoemde 
faciliteiten beschikte, 56% over 1 of 2 van de faciliteiten kon beschikken, en slechts 5% de 
beschikking had over 3 tot 4 faciliteiten.            
 
 

2.10 Financiële positie 
 
Organisaties hebben naast andere faciliteiten ook geldmiddelen nodig om activiteiten te kunnen 
ontplooien. Uit figuur 5 blijkt dat bijna de helft van de organisaties geen bestedingen heeft, 
waaruit afgeleid kan worden dat zij in de afgelopen jaar geen of vrijwel geen activiteiten voor de 
doelgroep hebben ontplooid. 
 
 

Fig. 4  Omzet van organisaties 
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De belangrijkste inkomstenbronnen die de organisaties zelf hebben opgegeven zijn: 
 - contributie van leden  40% 
 - fundraisingactiviteiten 40% 
 - donaties van particulieren 15% 
 - andere   15% 
De categorie “andere” omvat merendeels verkoopopbrengsten van diensten en goederen, 
waaronder muziekoptreden, rijstverkopen, etc.. Geen van de organisaties had in deze periode 
inkomsten uit projectmiddelen en internationale donaties. Ook in financieel opzicht zijn de 
organisaties in Coronie dus vrij sterk naar binnen gericht en niet afhankelijk van allerlei donoren. 
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Dit betekent echter  niet dat er helemaal geen organisaties zijn die bezig zijn met lokale en/of 
internationale donororganisaties en -fondsen. Dat valt af te leiden uit het feit dat van de 56 
organisaties: 
 - 85% nooit een projectvoorstel heeft ingediend 
 - 2% bezig was het op te stellen 
 - 2% het al had opgesteld, maar nog moest indienen 
 - 6% al had ingediend, maar had nog geen reactie  
   ontvangen 
 - en 5% had reeds een project goedgekeurd gekregen 
 
Organisaties die een behoorlijke goederen en geld verkeer hebben, dienen een goede financiële 
administratie te hebben. Deze behoort een actuele stand van zaken m.b.t. voorraden, kas uitgaven, 
contributies, schenkingen en verkoop- en inkoop transacties te geven. Van deze zaken houdt 11% 
van de organisaties niets bij, 20% minder dan de helft, 27% de helft, 20% meer dan de helft en 
22% alles in de administratie bij. 
 
Indien gekeken wordt naar de trainingsbehoefte op het gebied van “financiën en beheer”, valt op 
dat deze 37% is, terwijl bij 58% van de organisaties de administratie verder verbeterd kan 
worden.     
 

2.11 Conclusies en Aanbevelingen 
 
Het NIKOS onderzoek heeft het organisatieleven in Coronie aan het begin van de 21e eeuw 
beschreven en geanalyseerd. Het is duidelijk dat Coronie relatief veel organisaties telt. Het gaat in 
het algemeen om vrij jonge organisaties, omdat veel van de organisaties die in 1959 nog 
bestonden zijn opgeheven. Helaas zijn vele organisaties vrij klein en hebben daardoor beperkte 
capaciteit. De kleine bevolking van Coronie en de geografische uitgestrektheid door de 
lintbebouwing werken dit patroon in de hand. Het traditionele vertrek uit Coronie van jongeren en 
kader beperkt zowel de groei en versterking van de bevolking, alsook van de organisaties. Het is 
aan te bevelen dat bestaande organisaties dit feit gaan onderkennen en gaan proberen meer samen 
te werken of samen te bundelen. Hierdoor kunnen de organisaties toch groeien, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. De Coroniaanse organisaties hebben tot nu toe nauwelijks de 
mogelijkheden benut die ontwikkelingsfondsen bieden. Hierdoor is de potentie die Coronie m.n. 
op het gebied van landbouw, tuinbouw, veeteelt, visserij en toerisme heeft nog onvoldoende 
gerealiseerd. Meer interne samenwerking en betere benutting van externe mogelijkheden lijken 
het devies voor een sterkere NGO sector in Coronie en voor een sterkere rol van de NGO’s in de 
ontwikkeling van Coronie. 
 
Dr. Marten Schalkwijk en Drs. Roy Mohan 
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Noten                  
 
1 Niet-Commerciele Particuliere Organisaties in Nickerie, schets van een sector (NIKOS publicatie no. 2, 
1999). Gids van NGO’s in Nickerie (NIKOS publicatie no. 3, 1999). 
2 Bij het Nickerie onderzoek bleek dat de verhouding tussen het aantal organisaties en het inwoners aantal 
1:100 was. Met een inwonersaantal van 3.000 lagen de schattingen wat betreft het aantal organisaties in 
Coronie rond de 30. 
3 De organisaties zijn gecodeerd naar de plaats van vestiging. Een aantal organisaties zoals de Coronie 
Sport Bond is natuurlijk t.b.v. het hele district actief. Dit soort organisaties vormt echter een minderheid 
(ca. 5), omdat de meeste organisaties toch wel lokaal dan wel regionaal opereren. De afstand van het meest 
Oostelijke punt Ingikondre naar Totness is met 13 km langer dan de afstand van het meest westelijke punt 
Burnside naar Totness (10 km). Tussen Ingikondre en Jenny aan de Coppenamerivier (bijna 35 km) is er 
nog wel enige bewoning, maar zijn er geen echte woonplaatsen en plaatsnamen. Hetzelfde geldt voor het 
deel vanaf Burnside tot aan Wageningen in het district Nickerie (iets meer dan 30 km).  
4 N geeft het aantal organisaties die de vraag heeft beantwoordt. In de tekst komen verschillende waarden 
van N voor, aangezien niet alle vragen door evenveel organisaties beantwoord zijn. 
5 Het CBB Coronie gaf aan dat er 2873 personen in Coronie woonden in 2000 (gegevens H. Staphorst). Om 
de regionale spreiding te achterhalen is gewerkt met de ongecorrigeerde kiezerslijst, waarvan de 
geografische indeling is gemaakt aan de hand van het adres dat op de lijst werd aangegeven. Hier stonden 
1777 kiezers op. Uitgaande van de veronderstelling dat de distributie van de kiezers ook de distributie van 
de hele bevolking aangaf kon m.b.v. de CBB cijfers de omrekening gemaakt worden. 
6 De onderzoekers rekenen tot de zeer actieve organisaties, zij die naast vaste en terugkerende- ook 
incidentele activiteiten uitvoeren.  De categorie actieve organisaties behoren zij die alleen vaste en 
terugkerende activiteiten ontplooien. Bekijken we de activiteiten zelf, dan blijkt dat in de afgelopen twee 
jaar 25% van de organisaties geen activiteiten heeft ontplooid. Daarnaast heeft 27% één activiteit gehad, 
25% twee, 15% drie, 6% vier en 2% vijf of meer (N=48). Verder geeft 4% van de organisaties aan dat zij in 
de komende periode geen enkele activiteit zal ontplooien, terwijl 52% één activiteit wil uitvoeren, 24% 
twee, 13% drie en 7% vier activiteiten in de planning heeft. 
7 48% van de besturen in Coronie zat al 5 jaar of langer aan (Nickerie 39%), 16% zat 3 tot 4 jaar aan 
(Nickerie 17%) en 23% zat 2 jaar of korter aan (Nickerie 41%). Daarnaast kende 6% (nog) geen bestuur 
(Nickerie 1%) en was de vraag door 7% niet beantwoord (Nickerie 2%). Het aantal organisaties in Coronie 
bedroeg 69 en in Nickerie 235.    
875% in Nickerie vond dat het bestuur meer moest presteren, 79% vond dat er meer activiteiten ontplooid 
moesten worden en 50% vond dat er onvoldoende gedelegeerd werd. 
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 Sport Onderwijs en cultuur 

 VOETBALVERENIGING FLAMINGO CULTUREEL CENTRUM CORONIE 

 Adres: Voorstraat Adres: Voorstraat 
 Plaats: Ingi kondre Plaats: Totness 
 Telefoon: 235055 Fax: Telefoon: 235335 Fax: 235335 
 Oprichtingsjaar: 1973 Oprichtingsjaar: 1999 

 Initiatiefnemers: De heer Arnold Verwey Initiatiefnemers: De heer Remie Tarnadi en Mevrouw Bernadette Rozenblad 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Arnold Verwey voorzitter De heer Remie Tarnadi voorzitter 
 De heer Henkie Mase ondervoorzitter Mevrouw Bernadette Rozenblad ondervoorzitter 
 Mevrouw Agnes Felter-Riedewald secretaris De heer Marlon Blanck secretaris 
 De heer Armand Felter penningmeester Mevrouw Marion Lagerhorst 1ste penningmeester 
 De heer Stanley Bruyning commissaris Mevrouw Agnes Sastroredjo 2de penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Voetbalvereniging Flamingo heeft als doelstelling het bevorderen van de voetbalsport. Cultureel Centrum Coronie heeft als doel de gemeenschap te ondersteunen bij culturele- en  
 educatieve activiteiten. Zij beheert een bibliotheek en organiseert regelmatig sport- en spel  
 activiteiten. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: minder dan 20% vrouw en is: 
 De organisatie richt zich op: buurtbewoners en jongeren De organisatie richt zich op: buurtbewoners, jongeren, vrouwen, sporters en  
 religie 
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 Sport Onderwijs en cultuur 

 VOETBAL- EN LANDBOUWCOÖPERATIE  GHETTO PROMOTION I.O. 
 CORONIE 
 Adres: Voorstraat 
 Adres: Koffimakastraat Plaats: Totness 
 Plaats: Totness Telefoon: 235117 235000 Fax: 
 Telefoon: 235091 Fax: Oprichtingsjaar: 1997 
 Oprichtingsjaar: 1990 

 Initiatiefnemers: De heer William Ledes 
 Initiatiefnemers: De heer Robby Riedewald en de heer Herman Vriesde De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De heer William Ledes voorzitter 
 De heer Herman Vriesde voorzitter Mevrouw Wendy Daniels secretaris 
 De heer Lucien Soesman ondervoorzitter Mevrouw Helga Fonseca penningmeester 
 Mevrouw Magtild Wielzen secretaris 
 De heer Franklin Faerber commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: 
 Doelstellingen en activiteiten: Ghetto Promotion zet zich in amusement, educatie en sport binnen het bereik van de jongeren te  
 brengen. 
 Voetbal- en landbouw coöperatie Coronie zet zich in jongeren, zowel aan sport- als  
 economische activiteiten deel te laten nemen. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 
 Organisatievorm: coöperatie zonder statuten 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden 
 De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar en is: 
 en is: minder dan 20% vrouw De organisatie richt zich op: 
 De organisatie richt zich op: jongeren 
 De organisatie richt zich op: alle Coronianen 
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 Sport Onderwijs en cultuur 

 SPORTVERENIGING ZWALUW SOCIAAL- EN SPORTVERENIGING OSOS`93 

 Adres: Jozef Schoenmanstraat/ Commissarisstraat Adres: Cocoslaan 
 Plaats: Totness Plaats: Totness 
 Telefoon: 235078 235214 Fax: Telefoon: 235030 Fax: 235000 
 Oprichtingsjaar: 1970 Oprichtingsjaar: 1970 

 Initiatiefnemers: De heer Max Davids en de heer Leo Emanuel Initiatiefnemers: De heer Ramon Kameron en de heer Marcel Pengel 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Stanley Davids voorzitter De heer Mohamed Khodabaks voorzitter 
 De heer Maikel Davids ondervoorzitter Mevrouw Anita Cornett secretaris 
 De heer Edmund Tay secretaris De heer Alwien Krolis commissaris 
 De heer Imro Rigters penningmeester De heer August Feller commissaris 
 De heer Guno Wijntuin commissaris De heer Evert Boldewijn commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Sportvereniging Zwaluw heeft als doel het bevorderen van de voetbalsport. Sociaal en sport vereniging OSOS`93 heeft als doel het beoefenen van de sport in het algemeen  
 en de voetbalsport in het bijzonder. Verder organiseert zijn sociale activiteiten voor haar leden  
 in de ruimste zin des woord. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden De organisatie heeft: tussen de 50 en 99 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: minder dan 20% vrouw en is: tussen de 21 en 40% vrouw 
 De organisatie richt zich op: sporters De organisatie richt zich op: buurtbewoners, jongeren, vrouwen en sporters 
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 Sport Onderwijs en cultuur 

 SPORTVERENIGING CORONA BOYS THE MOVERS 

 Adres: Commissarisstraat Adres: Voorstraat 
 Plaats: Totness Plaats: Totness 
 Telefoon: 235207 Fax: Telefoon: 235118 Fax: 235000 
 Oprichtingsjaar: 1983 Oprichtingsjaar: 1997 

 Initiatiefnemers: De heer Paul Slagveer en de heer Etnel Davids Initiatiefnemers: Mevrouw Aida Cruden-Zeefuik 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw Yvonne Gefferie Mevrouw Silta Middelijn voorzitter 
 Mevrouw Lilian Rodrigues-Pelgrim secretaris 
 Mevrouw Myra Cruden penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Sportvereniging Corona Boys heeft als doel het bevorderen van de voetbalsport. The Movers heeft als doel sport- en gemeenschapsontwikkeling te bevorderen voor alle  
 Coronianen. 

 Organisatievorm: vereniging met statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: minder dan 20% vrouw en is: meer dan 80% vrouw 
 De organisatie richt zich op: jongeren De organisatie richt zich op: vrouwen 
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 Sport Religie 

 SLAGBALVERENIGING HET CENTRUM GEMEENTEBESTUUR EBG HAMILTON 

 Adres: Commissarisstraat Adres: Voorstraat 
 Plaats: Totness Plaats: Hamilton 
 Telefoon: 235135 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1995 Oprichtingsjaar: 1899 

 Initiatiefnemers: Mevrouw Merlijn Gefferie en mevrouw Gisela Windzak Initiatiefnemers: Provinciaal Bestuur EBG 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw Brenda Alvares voorzitter De heer Rudolf Riedewald voorzitter 
 Mevrouw Silvia Mettendaf penningmeester 
 De heer William Boldewijn 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Slagbalvereniging Het Centrum heeft als doel het stimuleren van de slagbalsport onder  Gemeentebestuur EBG Hamilton zet zich in haar leden te laten handelen en leven volgens  
 vrouwen. bijbelse- waarden en normen. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: afdeling van een andere organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden De organisatie heeft: tussen de 50 en 99 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar 
 en is: meer dan 80% vrouw en is: tussen de 61 en 80% vrouw 
 De organisatie richt zich op: sporters De organisatie richt zich op: religie 
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 Sport Religie 

 GENTLE WOMEN GEMEENTEBESTUUR EBG TOTNESS 

 Adres: Lodewijk Nibtestraat Adres: Voorstraat 
 Plaats: Friendship Plaats: Totness 
 Telefoon: 235389 Fax: 235000 Telefoon: 235028 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1997 Oprichtingsjaar: 1898 

 Initiatiefnemers: Mevrouw Judith Riedewald Initiatiefnemers: Provinciaal Bestuur EBG 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Eric Boldewijn voorzitter De heer Harry Gefferie 
 Mevrouw Joan Wielzen ondervoorzitter Mevrouw Ennies Beeldstro 
 Mevrouw Ultra Baumgard secretarispenningmeester Mevrouw Hermiene Gefferie 
 Mevrouw Judith Riedewald penningmeester Mevrouw Adeleide Rozenblad 
 De heer Franklin Faerber commissaris Mevrouw Wilma Rozenblad 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Gentle Women heeft als doel middels sportactiviteiten vrouwen van Ressort Welgelegen te  Het gemeentebestuur EBG Totness zet zich in haar leden te laten handelen en leven volgens  
 organiseren. Zij begeleid ook een vrouwengroep, die aan tuinbouw wil doen. bijbelse- waarden en normen. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: afdeling van een andere organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden De organisatie heeft: meer dan 100 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar 
 en is: meer dan 80% vrouw en is: tussen de 61 en 80% vrouw 
 De organisatie richt zich op: buurtbewoners, jongeren, vrouwen en sporters De organisatie richt zich op: religie 
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 Sport Religie 

 CORONIE SPORTBOND R.K. KERKBESTUUR 

 Adres: Voorstraat Adres: Voorstraat 
 Plaats: Totness Plaats: Mary's Hope 
 Telefoon: 235121 Fax: 235195 Telefoon: 235021 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1932 Oprichtingsjaar: 1990 

 Initiatiefnemers: De heer Bert Rigters Initiatiefnemers: De heer Gerard van Kempen 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Reinier Nibte voorzitter De heer Gerard van Kempen voorzitter 
 De heer Marlon Blanck ondervoorzitter De heer Cornelius Trustfull ondervoorzitter 
 Mevrouw Anunciata Rigters secretaris Mevrouw Bernadette Rozenblad secretaris 
 De heer Freddy Hardjodikromo penningmeester Mevrouw Ligia Vriesde penningmeester 
 De heer Kenneth Panka commissaris Mevrouw Urmie Janssen commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Coronie Sportbond heeft als doel de voetbalsport en andere takken van sport tot ontwikkeling  Het Rooms Katholiek kerkbestuur heeft als doel haar leden geestelijk te vormen en het  
 brengen. Katholicisme te verspreiden. 

 Organisatievorm: afdeling van een andere organisatie Organisatievorm: afdeling van een andere organisatie 

 De organisatie heeft: minder dan 10 lidverenigingen De organisatie heeft: meer dan 1000 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: tussen de 21 en 40% vrouw en is: tussen de 41 en 60% vrouw 
 De organisatie richt zich op: sporters De organisatie richt zich op: religie 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Religie 

 STICHTING SKRAKI ZANGVERENIGING ARIA 

 Adres: Gouverneurstraat Adres: Voorstraat 
 Plaats: Totness Plaats: Belladrum 
 Telefoon: 235033 Fax: 235033 Telefoon: 235219 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1997 Oprichtingsjaar: 1960 

 Initiatiefnemers: Mevrouw Anna Lieveld-Steffens en mevrouw Joan Wielzen Initiatiefnemers: De heer Frits Boldewijn en de heer Lodewijk Tolud 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw Anna Lieveld-Steffens voorzitter Mevrouw Elisabeth Rozenblad voorzitter 
 Mevrouw Joan Wielzen secretaris Mevrouw Wilhelmina Boldewijn penningmeester 
 Mevrouw Ultra Baumgard penningmeester Mevrouw Anita Tolud secretaris 
 Mevrouw Juliette Geffery penningmeester 
 De heer Jacques Gefferie commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Stichting SKRAKI heeft als doelstelling het bundelen van hulp- en steunactiviteiten aan  Zangvereniging Aria luistert kerkdiensten op met gezang. 
 kansarme jongeren van het district Coronie. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar 
 en is: en is: tussen de 61 en 80% vrouw 
 De organisatie richt zich op: jongeren De organisatie richt zich op: religie 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Sociaal-economische sector 

 STICHTING KOSU BELANGENGROEP ARBEID 

 Adres: Voorstraat Adres: Soemberedjostraat 33 
 Plaats: Friendship Plaats: Soemberedjo 
 Telefoon: 235030 Fax: 235000 Telefoon: 235043 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1998 Oprichtingsjaar: 1990 

 Initiatiefnemers: Bestuur K.C. De Bijenkorf Initiatiefnemers: De heer Misran Samiran en de heer Henkie Samiran 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Mohamed Khodabaks voorzitter De heer Misran Samiran leider 
 Mevrouw Ligia Vriesde penningmeester De heer Henkie Samiran 
 De heer Harvey Rigters commissaris De heer Maikel Pontjoprajitno 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Stichting Kosu zet zich in voor het instellen en instand houden van een sociaal-, cultureel- en  Belangengroep Arbeid zet zich in het welvaartsniveau van haar leden te verhogen door  
 educatiecentrum en het verrichten van alles wat dienstbaar is aan de Coroniaanse gemeenschap.  landbouwgronden in cultuur te brengen. 
 op sociaal-, cultureel- en educatiegebied en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings  
 verband houdt. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep De organisatie heeft: minder dan 10 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: en is: minder dan 20% vrouw 
 De organisatie richt zich op: alle Coronianen De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Sociaal-economische sector 

 LIJKWASSERSVERENIGING PETRA BELANGENGROEP BANGUN REDJO 

 Adres: Voorstraat Adres: Commissarisstraat 
 Plaats: Belladrum Plaats: Totness 
 Telefoon: 235219 235188 Fax: Telefoon: 235163 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1982 Oprichtingsjaar: 1980 

 Initiatiefnemers: Mevrouw Wilhelmina Wartes en mevrouw Elisabeth Rozenblad Initiatiefnemers: De heer Egbert Giersthove en mevrouw Jeanne Chester 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Harry Gefferie voorzitter De heer Egbert Giersthove voorzitter 
 Mevrouw Josephine Winter-Kolf ondervoorzitter Mevrouw Jeanne Chester secretaris 
 Mevrouw Hermiene Gefferie secretaris De heer Toimin Sakrama 
 Mevrouw Esseline Tjon Affo penningmeester 
 De heer August Esajas commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Lijkwassersvereniging Petra heeft als doel de sociale noden onder haar leden te verlichten. Belangengroep Bangun Redjo heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen. De  
 leden doen vooral aan rijstbouw. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden De organisatie heeft: minder dan 10 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: meer dan 80% vrouw en is: tussen de 21 en 40% vrouw 
 De organisatie richt zich op: alle Coronianen De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Sociaal-economische sector 

 CORONIE JEUGDBELEID BELANGENGROEP BANTASKIN 

 Adres: Lodewijk Nibtestraat Adres: Gouverneurstraat 
 Plaats: Friendship Plaats: Totness 
 Telefoon: 235389 Fax: Telefoon: 235074 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1998 Oprichtingsjaar: 1981 

 Initiatiefnemers: Mevrouw Joan Wielzen en mevrouw Manon Spieker Initiatiefnemers: De heer Albrecht Vroom en de heer Joan Tolud 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw Joan Wielzen Coordinator De heer Albrecht Vroom voorzitter 
 Mevrouw Joan Tolud secretaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Coronie Jeugdbeleid heeft als doel jongeren binnen Coronie te bundelen en ze samen te laten  Belangengroep Bantaskin heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen. De  
 werken aan de opbouw van hun district. leden doen vooral aan rijstbouw. 

 Organisatievorm: afdeling van een andere organisatie Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: De organisatie heeft: minder dan 10 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: en is: tussen de 41 en 60% vrouw 
 De organisatie richt zich op: jongeren De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
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 Sociaal-maatschappelijke sector Sociaal-economische sector 

 AKTIE COMITÉ HERSTEL NOORD-CORONIE  BELANGENGROEP BETHEL 
 POLDERS 
 Adres: Voorstraat 
 Adres: Voorstraat Plaats: Ingi Kondre 
 Plaats: Mary's Hope Telefoon: Fax: 
 Telefoon: 235053 Fax: 235053 Oprichtingsjaar: 1982 
 Oprichtingsjaar: 1999 

 Initiatiefnemers: De heer Harold Riedewald 
 Initiatiefnemers: De heer Richard Maarbach en de heer Alexander Cornett De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De heer Sigfried Riedewald 
 De heer Alexander Feller voorzitter De heer Harold Riedewald 
 Mevrouw Gwendoline Panka ondervoorzitter De heer Otmar Riedwald 
 De heer Richard Maarbach secretaris 
 De heer Hugo Limon secretaris 
 De heer Alexander Cornett penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: 
 Doelstellingen en activiteiten: Belangengroep Bethel heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen. De leden  
 doen vooral aan rijstbouw. 
 Aktie comité herstel Noord-Coronie polders heeft als doel herstel en instandhouden van de  
 polders, zodat kleine Coroniaanse landbouwers een duurzaam agrarisch bestaan op kunnen  
 bouwen. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 
 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden 
 De organisatie heeft: meer dan 100 leden Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar en is: minder dan 20% vrouw 
 en is: tussen de 21 en 40% vrouw De organisatie richt zich op: 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
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 Sociaal-economische sector Sociaal-economische sector 

 SPAAR EN KREDIET COÖPERATIE DE  BELANGENGROEP BURNSIDE-WEST 
 BIJENKORF G.A. 
 Adres: Voorstraat 
 Adres: Voorstraat Plaats: John 
 Plaats: Totness Telefoon: 235221 Fax: 
 Telefoon: 235015 Fax: 235000 Oprichtingsjaar: 1982 
 Oprichtingsjaar: 1983 

 Initiatiefnemers: Mevrouw Virginia Rigters en de heer Walther Windzak 
 Initiatiefnemers: De heer Rudolf Tolud en de heer Orlando Blackson De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De heer Walther Windzak voorzitter 
 De heer Rudolf Tolud voorzitter Mevrouw Virginia Rigters penningmeester 
 De heer Edo Cruden penningmeester De heer Clifton Tolud secretaris 
 De heer Mohamed Khodabaks secretaris 
 Mevrouw Theresia Blijd commissaris 
 De heer Dirk Kromodirijo commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: 
 Doelstellingen en activiteiten: Belangengroep Burnside-west heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen. De 
  leden doen vooral aan rijstbouw. 
 Spaar- en Krediet coöperatie de Bijenkorf G.A. heeft als doel de spaarzin en verstandig beheer  
 van financiën onder haar leden te bevorderen. Zij werkt samen met buitenlandse- en lokale  
 krediet coöperaties. Verder verstrekt zij kredieten aan haar leden. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 
 Organisatievorm: coöperatie met statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden 
 De organisatie heeft: meer dan 1000 leden Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar en is: minder dan 20% vrouw 
 en is: De organisatie richt zich op: 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
 De organisatie richt zich op: alle Coronianen 
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 Sociaal-economische sector Sociaal-economische sector 

 COÖPERATIE VAN CORONIAANSE BOEREN BELANGENGROEP CORONA 

 Adres: Voorstraat Adres: Voorstraat 
 Plaats: Totness Plaats: Ingi kondre 
 Telefoon: 235044 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1980 Oprichtingsjaar: 1981 

 Initiatiefnemers: De heer Imro Rigters en de heer Johannis Hooplot Initiatiefnemers: De heer William Boldewijn 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Ewald Blankendal voorzitter De heer William Boldewijn voorzitter 
 De heer Johannis Hooplot ondervoorzitter De heer Rudolf Riedewald 
 De heer Kenneth Panka penningmeester De heer Stuart Boldewijn 
 De heer Iwan Lieveld secretaris De heer Herbert Vroom penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Coöperatie van Coroniaanse Boeren heeft als doel bevordering, uitbreiding en modernisering  Belangengroep Corona heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen. De leden  
 van de landbouw in Coronie. Verder probeert zij een bijdrage te leveren in een evenwichtige  doen vooral aan rijstbouw. 
 spreiding van de welvaart, welke het resultaat is van de agrarische ontwikkelingen in het  
 district. 

 Organisatievorm: coöperatie met statuten Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden De organisatie heeft: minder dan 10 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar Van de doelgroep of leden zijn: 
 en is: minder dan 20% vrouw en is: minder dan 20% vrouw 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
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 Sociaal-economische sector Sociaal-economische sector 

 COÖPERATIE HANDICRAFTS I.O. BELANGENGROEP JOHANNA MARIA 

 Adres: p/a Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij Adres: Voorstraat 
 Plaats: Friendship Plaats: Johanna Maria 
 Telefoon: 235120 Fax: Telefoon: 235107 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1999 Oprichtingsjaar: 1981 

 Initiatiefnemers: De heer Rudolf Tolud en de heer Mohamed Khodabaks Initiatiefnemers: De heer Eugene Esajas 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw Gisela Windzak voorzitter De heer Robert Boldewijn 
 Mevrouw Yvonne Etnel commissaris De heer Harold Gefferie 
 Mevrouw Treesje Tarnadi penningmeester De heer Gerard Irion 
 Mevrouw Sonja MacAndrew secretaris De heer Johan Tolud 
 Mevrouw Judith Riedewald commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Coöperatie Handicrafts heeft als doel de productie en afzet van huisnijverheid te verhogen. Belangengroep Johanna Maria heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen. De  
 leden doen vooral aan rijstbouw. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden De organisatie heeft: minder dan 10 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: meer dan 80% vrouw en is: minder dan 20% vrouw 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
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 Sociaal-economische sector Sociaal-economische sector 

 COÖPERATIE CORONIE VOORUIT BELANGENGROEP JOHN WEST 

 Adres: Voorstraat Adres: Voorstraat 
 Plaats: Burnside Plaats: Totness 
 Telefoon: 235309 Fax: Telefoon: 235028 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1978 Oprichtingsjaar: 1979 

 Initiatiefnemers: De heer August Esajas en de heer Robby Rechards Initiatiefnemers: De heer Harry Gefferie en de heer Eugene Marbach 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer August Esajas ondervoorzitter De heer Harry Gefferie voorzitter 
 De heer Emelius Holwijn De heer Ronald Monkou secretaris 
 De heer Robert Rechards De heer Eugene Marbach penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Coöperatie Coronie Vooruit heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen. De  Landbouw Coöperatie John West zet zich in voor het bevorderen van inkomensgenererende  
 leden doen vooral aan rijstbouw. activiteiten voor haar leden. De leden zijn vooral actief in de rijstbouw. 

 Organisatievorm: coöperatie met statuten Organisatievorm: coöperatie zonder statuten 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden De organisatie heeft: minder dan 10 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: minder dan 20% vrouw en is: minder dan 20% vrouw 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
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 Sociaal-economische sector Sociaal-economische sector 

 BELANGENGROEP WELGELEGEN BELANGENGROEP NOVAR 

 Adres: Winkel Vriesde Adres: Voorstraat 
 Plaats: Welgelegen Plaats: Novar 
 Telefoon: Fax: Telefoon: 235228 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1980 Oprichtingsjaar: 1980 

 Initiatiefnemers: De heer August Vriesde en de heer Paul Monkou Initiatiefnemers: De heer Richenel Irion en de heer John Cameron 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer August Vriesde voorzitter De heer Alfred Sylvester voorzitter 
 De heer Johan Kolf ondervoorzitter 
 De heer Harvey Rigters secretaris 
 De heer Imro Doorson penningmeester 
 De heer Alexander Tevreden commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Belangengroep Welgelegen heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen. De  Belangengroep Novar heeft als doel het exploiteren van landbouw-, tuinbouw- en veeteelt  
 leden doen vooral aan rijstbouw. bedrijven in het algemeen en in het bijzonder de rijstbouw. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden De organisatie heeft: minder dan 10 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar 
 en is: minder dan 20% vrouw en is: minder dan 20% vrouw 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
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 Sociaal-economische sector Sociaal-economische sector 

 BELANGENGROEP OOST MOY BELANGENGROEP SPAN MAKANDRA 

 Adres: Voorstraat Adres: Kofimakastraat 22 
 Plaats: Friendship Plaats: Totness 
 Telefoon: 235120 Fax: Telefoon: 235236 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1981 Oprichtingsjaar: 1983 

 Initiatiefnemers: De heer David Etnel Initiatiefnemers: De heer Alexander Cornett en de heer Alwat Bear 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer David Etnel De heer Alexander Cornett voorzitter 
 De heer Eugene Sang A Jong De heer Egbert Plato secretaris 
 De heer Kenneth Panka De heer Alwat Bear penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Belangengroep Oost Moy heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen. De  Belangengroep Span Makandra zet zich in het welvaartsniveau van haar leden te verhogen. Dit  
 leden doen vooral aan rijstbouw. doet zij door het aanvragen van landbouwarealen bij de overheid, waarop rijst verbouwd wordt. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden De organisatie heeft: minder dan 10 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: minder dan 20% vrouw en is: minder dan 20% vrouw 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
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 37

 Sociaal-economische sector Sociaal-economische sector 

 BELANGENGROEP NJU LIBI BELANGENGROEP WROKO MAKANDRA 

 Adres: Voorstraat Adres: Soemberedjostraat 
 Plaats: Burnside Plaats: Totness 
 Telefoon: 235162 Fax: Telefoon: 235352 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1987 Oprichtingsjaar: 1991 

 Initiatiefnemers: De heer Vincent Creton en de heer Arnold Wartes Initiatiefnemers: De heer Vijai Persaud 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Arnold Wartes voorzitter De heer Vijai Persaud voorzitter 
 De heer Roy Sedoc penningmeester Mevrouw Legijem Wirdjosentono- secretaris 
 De heer Vincent Creton secretaris 
 Mevrouw Elizabeth Mac Andrew commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Belangengroep Nju Libi heeft als doel de verdiencapaciteit van haar leden te verhogen. Zij is  Belangengroep Wroko Makandra heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen.  
 vooral in de rijstbouw actief. De leden doen vooral aan rijstbouw. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden De organisatie heeft: minder dan 10 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: minder dan 20% vrouw en is: tussen de 41 en 60% vrouw 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
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 Sociaal-economische sector Sociaal-economische sector 

 BELANGENGROEP JOHN OOST COÖPERATIE DE EENHEID 

 Adres: Voorstraat Adres: Koffimakastraat 5 
 Plaats: Totness Plaats: Friendship 
 Telefoon: 235118 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1982 Oprichtingsjaar: 1981 

 Initiatiefnemers: De heer Cyril Jurgens en de heer Neddy Wartes Initiatiefnemers: De heer Iwan Lieveld en de heer Remiel Davids 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Cyril Jurgens De heer Ronald Blackson voorzitter 
 De heer Neddy Wartes De heer Iwan Lieveld ondervoorzitter 
 De heer Remiel Davids secretaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Belangengroep John Oost heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen. De  Coöperatie De eenheid zet zich in de materiële belangen van haar leden te behartigen. 
 leden doen vooral aan rijstbouw. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie Organisatievorm: coöperatie met statuten 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden De organisatie heeft: minder dan 10 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: minder dan 20% vrouw en is: minder dan 20% vrouw 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
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 Sociaal-economische sector Sociaal-economische sector 

 BELANGENGROEP INGI KONDRE 2 COÖPERATIE KOOP-VERKOOP EN  
 VERWERKINGSVERENIGING 
 Adres: Voorstraat 
 Plaats: Ingi Kondre Adres: Winkel markt zuid 
 Telefoon: Fax: Plaats: Friendship 
 Oprichtingsjaar: 1985 Telefoon: 420466 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1970 

 Initiatiefnemers: De heer Albrecht Dors 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: Initiatiefnemers: De heer David Etnel en de heer Arnold Wartes 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Ronald Naarden voorzitter 
 De heer Frits Godeken penningmeester De heer Arnold Wartes voorzitter 
 De heer Adriaan Slagveer secretaris 
 De heer Julius Tolud commissaris 
 De heer August Esajas commissaris 
 De heer Constant Gefferie commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: 
 Belangengroep Ingi kondre 2 heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen. De  Doelstellingen en activiteiten: 
 leden doen vooral aan rijstbouw. 
 Coöperatie koop-verkoop en verwerkings vereniging heeft als doel het behartigen en  
 bevorderen van stoffelijke belangen van de leden via meer doelgericht en economisch  
 verantwoorde methoden, ten aanzien van het fokken, verwerken en afzet van vlees en vis. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 
 Organisatievorm: coöperatie met statuten 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden 
 en is: minder dan 20% vrouw Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar 
 en is: minder dan 20% vrouw 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
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 Sociaal-economische sector Sociaal-economische sector 

 BELANGENGROEP CLYNO LANDBOUW COÖPERATIE CORONIE (LACOCO) 

 Adres: Voorstraat Adres: Voorstraat 
 Plaats: Friendship Plaats: Friendship 
 Telefoon: 235161 Fax: Telefoon: 235161 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1981 Oprichtingsjaar: 1984 

 Initiatiefnemers: De heer Jacques Gefferie en de heer Constant Gefferie Initiatiefnemers: De heer Rene Esajas en de heer Jacques Gefferie 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Jacques Gefferie voorzitter De heer Rene Esajas voorzitter 
 De heer Wielfred Bendt secretaris De heer Hendrik Tolud ondervoorzitter 
 De heer Ewald Bendt penningmeester De heer Jacques Gefferie secretaris 
 De heer August Doorson commissaris De heer Harry Gefferie penningmeester 
 De heer Humro Walker commissaris De heer Alexander Cornett commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Belangengroep Clyno heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen. De leden  Landbouw Coöperatie Coronie heeft als doel de rijstbouw in Coronie middels het verbeteren  
 doen vooral aan rijstbouw. van faciliteiten te stimuleren. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie Organisatievorm: coöperatie met statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden De organisatie heeft: meer dan 100 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: minder dan 20% vrouw en is: minder dan 20% vrouw 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan De organisatie richt zich op: rijstboeren 
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 Sociaal-economische sector Sociaal-economische sector 

 BELANGENGROEP BURNSIDE-OOST STICHTING DE STAM 

 Adres: Voorstraat km. 149 Adres: Friendship 
 Plaats: Burnside Plaats: Friendship 
 Telefoon: 235162 Fax: Telefoon: 235161 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1980 Oprichtingsjaar: 1994 

 Initiatiefnemers: De heer Arnold Rozenblad en de heer Kenneth Creton Initiatiefnemers: De heer Gilbert Gefferie en de heer Hendrik Verwey 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Kenneth Creton voorzitter De heer John Hasselbank voorzitter 
 De heer Arnold Rozenblad ondervoorzitter De heer Gilbert Gefferie ondervoorzitter 
 De heer Eugene Windzak penningmeester De heer Hendrik Verwey secretaris 
 De heer Roel Felter penningmeester 
 De heer Albert Hasselbank commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Belangengroep Burnside-Oost heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen. De Stichting De Stam heeft als doel landbouw-, veeteelt- en visserij projecten op te zetten met het  
  leden doen vooral aan rijstbouw. oogmerk een bijdrage te leveren aan de welvaart en welzijn van de Coroniaanse bevolking. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: minder dan 20% vrouw en is: minder dan 20% vrouw 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan De organisatie richt zich op: jongeren 
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 Sociaal-economische sector Sociaal-maatschappelijke sector 

 BELANGENGROEP BELLADRUM BELANGENGROEP DE MAATLINT 

 Adres: Voorstraat Adres: Koffimakastraat 
 Plaats: Belladrum Plaats: Totness 
 Telefoon: 235219 Fax: Telefoon: 235127 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1982 Oprichtingsjaar: 2000 

 Initiatiefnemers: Mevrouw Elisabeth Rozenblad en de heer Vincent Rozenblad Initiatiefnemers: Mevrouw Gwendoline Panka en mevrouw Ligia Bouterse 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 Mevrouw Elisabeth Rozenblad Mevrouw Esther Sang a Jong voorzitter 
 De heer Iwan Rozenblad Mevrouw Brenda Alvares-Edwards secretaris 
 De heer Albert Vincent Rozenblad Mevrouw Lusette Lauwerends penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Belangengroep Belladrum heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen. De  Belangengroep De Maatlint verzorgt kniplessen, lessen in handenarbeid en kook- en  
 leden doen vooral aan rijstbouw. kapsterkursussen. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie Organisatievorm: stichting zonder statuten 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: minder dan 20% vrouw en is: meer dan 80% vrouw 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
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 Sociaal-economische sector Sociaal-maatschappelijke sector 

 BELANGENGROEP BANGUNMULJO LIJKWASSERSVERENIGING EMANUEL FONDS 

 Adres: Soemberedjostraat 12 Adres: Voorstraat 
 Plaats: Soemberedjo Plaats: Totness 
 Telefoon: 235119 Fax: Telefoon: 235387 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1982 Oprichtingsjaar: 1941 

 Initiatiefnemers: De heer Hendrik Hardjodikromo en de heer Pardjo Doelahmarsidi Initiatiefnemers: Marius Cameron 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Pardjo Doelahmarsidi voorzitter De heer Adriaan Slagveer voorzitter 
 De heer Hendrik Hardjodikromo penningmeester De heer Emile Zunder penningmeester 
 De heer Bandol Sakrama commissaris Mevrouw Magtild Wielzen secretaris 
 De heer Wilfried Lieveld onder voorzitter 
 De heer Marius Lamsberg commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Belangengroep Bangoenmoelio heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen.  Lijkwassersvereniging Emanuel Fonds zorgt voor een waardige begrafenis van haar leden. De  
 De leden doen vooral aan rijstbouw. leden betalen hiervoor contributie. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie Organisatievorm: vereniging met statuten 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden De organisatie heeft: meer dan 100 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: minder dan 20% vrouw en is: tussen de 41 en 60% vrouw 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan De organisatie richt zich op: haar leden 
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 Sociaal-economische sector Sociaal-maatschappelijke sector 

 BELANGENGROEP BAMBOERIJST STICHTING ALGEMEEN BEJAARDEN-,  
 BEHOEFTIGEN- EN JEUGDZORG 
 Adres: Voorstraat 
 Plaats: Totness Adres: Geraniumstraat 10 
 Telefoon: 235360 Fax: Plaats: Friendship 
 Oprichtingsjaar: 1982 Telefoon: 235244 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1998 

 Initiatiefnemers: De heer Marnicks Jurgens en de heer Stanley Faria 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: Initiatiefnemers: De heer Drs. Jules Cruden en mevrouw Norine Gefferie-Bendanon 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Stanley Faria leider 
 De heer Clifton Faria De heer Alfred Trustfull voorzitter 
 De heer Rudolf Tolud penningmeester 
 Mevrouw Elsita Boldewijn secretaris 
 Mevrouw Norine Gefferie-Bendanon commissaris 
 De heer Ewald Bendt commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: 
 Belangengroep Bamboerijst heeft als doel het welvaartsniveau van haar leden te verhogen. De  Doelstellingen en activiteiten: 
 leden doen vooral aan rijstbouw. 
 Stichting Algemeen Bejaarden-, behoeftigen- en jeugdzorg heeft als doel het instellen,  
 instandhouden en beschermen van de algemene- en maatschappelijke zorg van bejaarden,  
 behoeftigen en de jeugd in het district Coronie en voorts al hetgeen met een en ander  
 rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 
 Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep 
 en is: minder dan 20% vrouw Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar 
 en is: 
 De organisatie richt zich op: middelen van bestaan 
 De organisatie richt zich op: buurtbewoners 
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 Religie ociaal-maatschappelijke sector 

 ZEVENDE DAGS ADVENTISTEN STICHTING NEHEMIA 

 Adres: Voorstraat Adres: Ingikondre km 126,5 
 Plaats: John Plaats: Ingikondre 
 Telefoon: 235285 Fax: Telefoon: Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1956 Oprichtingsjaar: 1984 

 Initiatiefnemers: De heer Jacobus Winter en mevrouw Helena Vroom Initiatiefnemers: De heer Alfred Lieveld en mevrouw Elisabeth Lieveld-Pinas 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Reinier Roseval voorzitter De heer Alfred Lieveld voorzitter 
 De heer Ronald Monkou ondervoorzitter Mevrouw Elisabeth Lieveld-Pinas secretaris 
 De heer Jacobus Winter De heer Charles Cairo penningmeester 
 Mevrouw Esther San A Jong penningmeester Mevrouw Y. Cairo-Pinas commissaris 
 De heer P. Kenzenhuis commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Zevende Dags Adventisten heeft als doel het Evangelie te verspreiden. Het kindertehuis Nehemia vangt kinderen vanaf 12 jaar op, die in maatschappelijke nood  
 verkeren. Verder verzorgt zij opleidingen en begeleidt zij kinderen. 

 Organisatievorm: afdeling van een andere organisatie Organisatievorm: stichting met statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar 
 en is: tussen de 61 en 80% vrouw en is: tussen de 21 en 40% vrouw 
 De organisatie richt zich op: religie De organisatie richt zich op: jongeren 
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 Religie Sociaal-maatschappelijke sector 

 TABI ATUL ISLAM WIJ DOEN ONS BEST 

 Adres: Soemberedjostraat Adres: Friendship 
 Plaats: Totness Plaats: Friendship 
 Telefoon: 235030 Fax: Telefoon: 235161 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1950 Oprichtingsjaar: 1997 

 Initiatiefnemers: Amatradjoet Moertabat en mevrouw  Sienarsih Karman Initiatiefnemers: De heer Max Hasselbank en mevrouw Elfriede Rechards-Boldewijn 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Eugene Jasatirta voorzitter De heer Jacques Gefferie voorzitter 
 De heer Mohamed Khodabaks secretaris De heer Etienne Williams commissaris 
 De heer Hendrik Hardjodikromo penningmeester Mevrouw Anita Tolud penningmeester 
 Mevrouw Rantie Pawirotaroeno voorzitter Mevrouw Wilhelmina Wartes secretaris 
 Mevrouw Esselien Kromoredjo secretaris Mevrouw Elfriede Rechards commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Tabi Atul Islam heeft als doel de godsdienstige, culturele en sociale belangen van de moslim in  Wij Doen Ons Best biedt in het algemeen ondersteuning aan sociaal-zwakkeren in Coronie en  
 het algemeen en van de leden in het bijzonder te behartigen. in het bijzonder bejaarden. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden De organisatie heeft: meer dan 100 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar 
 en is: tussen de 41 en 60% vrouw en is: tussen de 41 en 60% vrouw 
 De organisatie richt zich op: buurtbewoners en religie De organisatie richt zich op: ouderen 
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 47

 Religie Sport 

 HERSTELLEN VAN BRESSEN DAMES VOETBAL VERENIGING ADJOEMA 

 Adres: Voorstraat Adres: Voorstraat 
 Plaats: Novar Plaats: Totness 
 Telefoon: 235369 Fax: Telefoon: 235359 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1996 Oprichtingsjaar: 1999 

 Initiatiefnemers: De heer Dennis Grootfaam en de heer Edo Cruden Initiatiefnemers: Mevrouw Anunciata Rigters en mevrouw Doris Rigters 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Dennis Grootfaam voorzitter Mevrouw Virginia Rigters voorzitter 
 De heer Edo Cruden penningmeester De heer Ricardo Walker secretaris 
 De heer Armand Rozenblad secretaris Mevrouw Anunciata Rigters penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Herstellen van Bressen bouwt kerkgebouwen, organiseert erediensten, bijbelstudies,  Dames Voetbal Vereniging Adjoema heeft als doel dames zoveel mogelijk te interesseren voor de 
 kinderdiensten en evangelisatiecampagnes. Verder verzorgt zij radio- en televisie uitzendingen   voetbalsport, zodat deze tak van sport meer gestalte en bekendheid onder hen kan krijgen. 
 en beheert een bijbelschool voor de opleiding van predikers en evangelisten. 

 Organisatievorm: stichting met statuten Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: een bestuur dat zich richt op de doelgroep De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: tussen de 41 en 60% vrouw en is: meer dan 80% vrouw 
 De organisatie richt zich op: de gehele gemeenschap De organisatie richt zich op: vrouwen en sporters 
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 48

 Religie Onderwijs en cultuur 

 GEMEENTEBESTUUR EBG SALEM LOESOE SKIN 

 Adres: Voorstraat Adres: ST. Theresia school 
 Plaats: Johanna Maria Plaats: Mary's Hope 
 Telefoon: 235204 Fax: Telefoon: 235148 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1872 Oprichtingsjaar: 1997 

 Initiatiefnemers: Provinciaal Bestuur EBG Initiatiefnemers: De heer Ro Trustfull 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Edmund Hok A Hing De heer Ronald Aarden voorzitter 
 De heer August Esajas Mevrouw Marlene van Daal ondervoorzitter 
 Mevrouw Marianne Felter-Gefferie Mevrouw Gielda Ost secretaris 
 Mevrouw Elsila Boldewijn De heer Aloysius van Daal penningmeester 
 Mevrouw Lusette Lauwerends commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Gemeentebestuur EBG SALEM heeft als doel haar leden te laten handelen en leven volgens  Loesoe Skin heeft als doel de bevolking te stimuleren lichamelijk in goede conditie te blijven. 
 bijbelse- waarden en normen. 

 Organisatievorm: afdeling van een andere organisatie Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie 

 De organisatie heeft: meer dan 100 leden De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: tussen de 61 en 80% vrouw en is: tussen de 41 en 60% vrouw 
 De organisatie richt zich op: religie De organisatie richt zich op: alle Coronianen 
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 49

 Religie Sport 

 CHARISMA MINISTRIES CORONIE SLAGBALVERENIGING RESIDA 

 Adres: Boonweg 15, Paramaribo Adres: Gouverneurstraat 
 Plaats: Mary's Hope Plaats: Totness 
 Telefoon: 404149 Fax: Telefoon: 235427 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1998 Oprichtingsjaar: 1996 

 Initiatiefnemers: Initiatiefnemers: Mevrouw Laetitia Bobson 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer H. Emanuel pastor Mevrouw Laetitia Bobson voorzitter 
 Mevrouw Joan Esajas ondervoorzitter 
 Mevrouw Kitty Bendt secretaris 
 Mevrouw Magtild Wielzen penningmeester 
 Mevrouw Hilliante Rigters commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Charisma Ministries Coronie heeft als doel het Evangelie te verkondigen. Slagbalvereniging Resida zet zich in de slagbalsport onder vrouwen te stimuleren. 

 Organisatievorm: afdeling van een andere organisatie Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: minder dan 10 leden De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar 
 en is: meer dan 80% vrouw en is: meer dan 80% vrouw 
 De organisatie richt zich op: alle Coronianen De organisatie richt zich op: jongeren en sporters 
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 50

 Onderwijs en cultuur Sport 

 THE MELODY TRAVELLERS SPORTVERENIGING LOBI 

 Adres: Voorstraat Adres: Friendship 
 Plaats: Totness Plaats: Friendship 
 Telefoon: 235125 Fax: Telefoon: 235052 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1966 Oprichtingsjaar: 1987 

 Initiatiefnemers: De heer Lodewijk Nicolsen en de heer Antonius Plato Initiatiefnemers: De heer Sonny Esajas 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Fredricus Ost De heer Kenneth Mettendaf voorzitter 
 De heer Ronald Ost De heer Harry Gefferie secretaris 
 De heer Gustaaf Ost Mevrouw Sandra Gefferie secretaris 
 De heer Randy Boldewijn penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 The Melody Travellers verzorgt muziek optredens in Coronie. Sportvereniging Lobi heeft als doel het bevorderen van de voetbalsport in het algemeen, met  
 name onder de jeugd. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar 
 en is: minder dan 20% vrouw en is: minder dan 20% vrouw 
 De organisatie richt zich op: alle Coronianen De organisatie richt zich op: jongeren 
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 51

 Onderwijs en cultuur Sport 

 KAWINA GROEP PIKING KRIORO VETERANEN VOETBALVERENIGING SAPATIA 

 Adres: Voorstraat Adres: Voorstraat 
 Plaats: Mary's Hope Plaats: Friendship 
 Telefoon: 235484 Fax: Telefoon: 235123 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1980 Oprichtingsjaar: 1996 

 Initiatiefnemers: De heer Alwin Sylester en de heer George Felter Initiatiefnemers: De heer Ricardo Walker en de heer Robby Riedewald 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer William Ledes voorzitter De heer Lesley Kortram voorzitter 
 De heer Laurens Esajas ondervoorzitter De heer Ricardo Walker ondervoorzitter 
 De heer Clifton Creton penningmeester De heer Harvey Rigters penningmeester 
 Mevrouw Nolan Rozenblad commissaris Mevrouw Joan Esajas commissaris 
 De heer Sonny Esajas commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Kawina groep Piking Krioro heeft als doel de Creoolse cultuur te behouden middels het maken  Veteranen voetbalvereniging Sapatia heeft als doel de voetbalsport onder de veteranen te  
 van kawina-muziek. stimuleren. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 40 en 59 jaar 
 en is: minder dan 20% vrouw en is: minder dan 20% vrouw 
 De organisatie richt zich op: alle Coronianen De organisatie richt zich op: sporters 
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 52

 Onderwijs en cultuur Sport 

 EMANCIPATIE COMITÉ VOETBALVERENIGING ARSENAL 

 Adres: Voorstraat Adres: Voorstraat 
 Plaats: Friendship Plaats: John 
 Telefoon: 235161 235020 Fax: Telefoon: 235370 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1913 Oprichtingsjaar: 1978 

 Initiatiefnemers: De heer Arnold Bendt en de heer Leo Wilsterman Initiatiefnemers: De heer August Esajas en mevrouw Elsita Boldewijn 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer August Esajas voorzitter De heer August Esajas voorzitter 
 De heer Jacques Gefferie secretaris Mevrouw Elsita Boldewijn secretaris 
 De heer Emile Zunder penningmeester Mevrouw Virginia Rigters penningmeester 
 De heer Richard Maarbach commissaris De heer Humro Walker commissaris 
 De heer Alexander Tevreden commissaris De heer Murwien Doorson commissaris 

 Doelstellingen en activiteiten: Doelstellingen en activiteiten: 
 Emancipatie comité organiseert jaarlijks activiteiten ter herdenking van de emancipatie-dag. Voetbalvereniging Arsenal heeft als doel het bevorderen van de voetbalsport, met name onder  
 jongeren en vrouwen. 

 Organisatievorm: informele club, comité, werkgroep of tijdelijke organisatie Organisatievorm: vereniging met statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 50 en 99 leden De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten ouder dan 60 jaar Van de doelgroep of leden zijn: de meesten tussen de 21 en 39 jaar 
 en is: tussen de 41 en 60% vrouw en is: minder dan 20% vrouw 
 De organisatie richt zich op: de hele bevolking De organisatie richt zich op: jongeren 
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 53

 Sport 

 VOETBALVERENIGING SOEMBERREDJO 

 Adres: Soemberedjostraat 
 Plaats: Totness 
 Telefoon: 235172 Fax: 
 Oprichtingsjaar: 1983 

 Initiatiefnemers: De heer Kliemen Amattarmoedji en de heer Ponimen Amattarmoedji 
 De huidige leiding bestaat uit de volgende personen: 
 De heer Eugene Jasatirta voorzitter 
 De heer Dirk Kromodirijo secretaris 
 De heer Kliemen Amattarmoedji penningmeester 

 Doelstellingen en activiteiten: 
 Voetbalvereniging Soemberredjo heeft als doel de sport in de ruimte zin des woord te stimuleren, 
  in het bijzonder de voetbalsport. 

 Organisatievorm: vereniging zonder statuten 

 De organisatie heeft: tussen de 10 en 49 leden 
 Van de doelgroep of leden zijn: de meesten jonger dan 21 jaar 
 en is: minder dan 20% vrouw 

 De organisatie richt zich op: jongeren en sporters 
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Bedrijven en Ondernemingen 
 
 

Service stations Coronie 
 
Eigenaar Adres Product assortiment Telefoon
W. Tjon A loi Totness-Voorstaat Brandstof en smeermiddelen 235185
S. Nadiman Totness-Voorstaat Brandstof en smeermiddelen 235054
R. Zorg Belladrum Brandstof en smeermiddelen 235046
 
 

Barhouders 
 
Eigenaar Adres Product assortiment Telefoon
Chan Moon Tai Totness-Voorstraat Eet en drinkgelagen 235183
Spenny Snack Friendship Eet en drinkgelagen 235252
Hew A Kee Totness-Voorstraat Eet en drinkgelagen 235137
Patricia Snack Totness Eet en drinkgelagen 235251
Totness Palace Totness Eet en drinkgelagen 235134
Angela's snackbar Totness Eet en drinkgelagen 235079
W. Udenhout Totness Eet en drinkgelagen 235491
 
 

Bushouders 
 
Eigenaar/Naam Adres Product assortiment Telefoon
G. Cruden Bantaskine Transport Coronie-Paramaribo 235155
H. Irion Johanna-Maria Transport Coronie-Paramaribo 235008
R. Bischop Mary's Hope Transport Coronie-Paramaribo 235060
Staatsbus Totness Transport binnen Coronie 235073
 
 

Houtmarkt 
 
Eigenaar/Naam Adres Product assortiment Telefoon
Houtmarkt Lamsberg Friendship bouwmaterialen 235065
 

Winkeliers 
 
Eigenaar/Naam Adres Product assortiment Telefoon 
R. Limon Totness-Voorstraat Levensmiddelen en provisiewaren 235224 
C. Gonsalves Friendship Levensmiddelen en provisiewaren 235111 
Coronie store Friendship Kledingstukken 235389 
Savishop Friendship Levensmiddelen en provisiewaren 235184 
Zeng Win Xin Friendship Levensmiddelen en provisiewaren 235124 
N. Rozenblad-Windzak Burnside Levensmiddelen en provisiewaren  
E. Holwijn Burnside Levensmiddelen en provisiewaren  
O. Riedewald Ingikondre Levensmiddelen en provisiewaren  
F. Gefferie Clyde Levensmiddelen en provisiewaren 235108 
R. Boldewijn Novar Levensmiddelen en provisiewaren 235107 
H. Limon Novar Levensmiddelen en provisiewaren 235181 
A. Beeldstro John Levensmiddelen en provisiewaren 235370 
E. Boldewijn Totness Levensmiddelen en provisiewaren 235232 
H. Boldewijn Totness Levensmiddelen en provisiewaren  
Hardjodikromo & Sons Totness Levensmiddelen en provisiewaren  
P. Doelahmarsidi Totness Levensmiddelen en provisiewaren 235119 
S.Y. Chan Totness Levensmiddelen en provisiewaren 235177 
A. Vriesde Welgelegen Levensmiddelen en provisiewaren  
M. Kempes Hamilton Levensmiddelen en provisiewaren  
O. Felter Ingikondre Levensmiddelen en provisiewaren 8804939 
H. Boldewijn Ingikondre Levensmiddelen en provisiewaren  
S. Verwey Coppenameweg Levensmiddelen en provisiewaren  
T. Sandvliet Coppenameweg Levensmiddelen en provisiewaren 8804940 
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Visserijbedrijven 
 
Eigenaar/Naam Adres Product assortiment Telefoon
Never Sleep Totness vis 235247
Wie Na Wan Totness vis 235430
 
 
 

Transportbedrijven 
 
Eigenaar/Naam Adres Product assortiment Telefoon
Zorg & Sons Belladrum Materieel en goederen 235046
Zorg & Sons Friendship Materieel en goederen 235065
 
 

Logeerfaciliteiten 
 

Eigenaar Adres Telefoon 
Totness Palace Totness 235134
Hotel Nibte Totness 235175
Staatslogeergebouw Totness 235154
Casa Florentina Friendship 235374
A. Vroom Bantaskine 235074
B. Lamsberg Totness 235216
E. Rozenblad Belladrum 235146
 
 

Publieke sector 
 
Organisatie Manager adres Telefoon
Landbouwbank dhr. S. Karoinangoen Friendship 235121

Telesur dhr. C. Jurgens Totness 235118
Bijenkorf dhr. R. Tolud Totness 235015
Surpost dhr. E. Cruden Friendship 235024
EBS dhr. O. Prior Friendship 235037
Bakkerij dhr. P. Birdja Totness 235016
De Palm dhr. I. Rigters Friendship 235393
 
 
 
 
 
 
 
 

Overheidsinstellingen 
 
 

Ministerie van Justitie en Politie 
 
Afdeling Naam Afdelingshoofd Adres Telefoon
Politie dhr. K. Bruyning Friendship 235123
Brandweer dhr. E. Henry Friendship 235444
 
 

Ministerie van Regionale Ontwikkeling 
 
Afdeling Naam Afdelingshoofd Adres Telefoon 
Commisariaat dhr. I. Walden (D.C.) Friendship 235131 
Radio Boskopoe (Voorlichting) Mevr.B. Sedoc Totness, Voorstraat 235197 
Bestuursdienst dhr. W. Winter Friendship 235170 
Staats Logeerbouw Dhr. E. Melcherts Totness, Voorstraat 235154 
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Ministerie van Sociale Zaken en 
Volkshuisvesting 
 
Afdeling Naam Afdelingshoofd Adres Telefoon
Sociale Zaken Mevr. R. Balak Friendship 235142
 
 

Ministerie van Onderwijs en 
Volksontwikkeling 
 
Afdeling Naam Afdelingshoofd Adres Telefoon
Sportzaken Dhr. A. Felter Friendship 235055
Tata Colinschool (LBGO) dhr. Jassatirta Totness 235055
Tata Colinschool (MULO) dhr. Jassatirta Totness 235100
O.S. Totness (GLO) mevr. M. Tjon Affo Totness 235133
Salemschool (GLO) dhr. R. Tarnadi Clyde 235171
Gerhardtschool (GLO) dhr. F. Riedewald Hamilton 8804939
 
 
 

Ministerie van Financien 
 
Afdeling Naam Afdelingshoofd Adres Telefoon
Betaaldienst Mevr. M. Wielzen Friendship 235195
 
 

Ministerie van Openbare Werken 
 
Afdeling Naam Afdelingshoofd Adres Telefoon
Ontwateringswerken Dhr. G. Reyme Friendship, Petuniastraat 235162
Landsgebouwen Dhr.A. Pengel Friendship, Petuniastraat 235487
 
 

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en 
Visserij 
 
Afdeling Naam Afdelingshoofd Adres Telefoon
Ressort LVV Dhr. R Tolud  Friendship 235138
Bijenteelt Dhr. Kodabaks Totness 235196
Slachtvee Dhr. R. Asmoredjo Friendship 8844245
 
 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
 
Afdeling Naam Afdelingshoofd Adres Telefoon
Burgerzaken mevr. I. Etnel Friendship, Petuniastraat 235113
 
 

Ministerie van Economische Zaken 
 
Afdeling Naam Afdelingshoofd Adres Telefoon
Marktinterventie Dhr. J. Doelbakir Totness 235209
 
 
 
 
 
 
Ministerie van Volksgezondheid. 
 
Afdeling Naam Afdelingshoofd Adres Telefoon
Medische Dienst Dhr. J. Cruden (Arts) Friendship 235143
Mileubeheer Dhr. D. Wielzen Friendship, Petuniastraat  
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Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen 
 
Afdeling Naam Afdelingshoofd Adres Telefoon
Watervoorziening Dhr. S. Beeldstroo Totness, R. Slorystraat 235128
Elektrificatie Dhr. H. Riedewald Friendship (D.C.)  
Busdienst mev. I. Vriesde Totness, Voorstraat 8825019
 
 

Ministerie van Toerisme,Communicatie en Toerisme 
 
Afdeling Naam Afdelingshoofd Adres Telefoon
Busdienst Dhr. L. Tobesari Totness, Voorstraat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionale Organen in Coronie 
 
D.N.A. 
 

Naam Voornamen Adres Telefoon Partij 
Bendt Harold. L Geraniumstraat 235009 Nieuw 

Front 
Paal Anton Novar 235035 PALU 
 
 

Districtsraad 
 
Naam Voornamen Adres Telefoon Partij 
Rigters Imro. O Bantaskine 235220 PALU 
Wielzen Dennis. D Pater de Kort straat  Nieuw 

Front 
Verwey Jules. H Totness Voorstraat 235220 PALU 
Creton Vincent. M Burnside  Nieuw 

Front 
Doorson Hortence. 

B 
Belladrum  Nieuw 

Front 
Panka Kenneth. 

Ch. M 
Koffiemakkastraat 235127 PALU 

Riedewald Frederik. 
W 

Ingikondre  Nieuw 
Front 

 
 
 

Resortraad 
 

Johanna Maria 
 
Naam Voornamen Adres Telefoon Partij 
Esajas August. C. Burnisde  Nieuw Front 
Rechards Madzy Johanna Maria 235476 Nieuw Front 
Young Ursula. A. Novar  Nieuw Front 
Doorson Lesley Novar  Nieuw Front 
Cruden Martha. L Johanna Maria  Nieuw Front 
Esajas Adolphina. 

M 
Novar 235484 Nieuw Front 

Hasselbank Remiel. G Johanna Maria 235416 Nieuw Front 
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Welgelegen 
 
Naam Voornamen Adres Telefoon Partij 
Riedewald Harold Ingikondre  Nieuw Front 
Dors Helene Ingikondre  Nieuw Front 
Bruyning Etiene Hamilton  Nieuw Front 
Bruyning Alwien Ingikondre  Nieuw Front 
Doorson Marceline Hamilton  Nieuw Front 
Bruyning Henna Coppenameweg  Nieuw Front 
Felter Armand Inverness  Nieuw Front 
 
 

Totness 
 
Naam Voornamen Adres Telefoon Partij 
Amattarmoedjie  Klimen Soemberedjo 235284 PALU 
Karman Tarmidjan L. Nibtestraat 2354243 PALU 
Rigters Hiliante Gouverneurstraat 235330 PALU 
Sinester Astrid Commissarisstraat 235064 PALU 
Nibte Jenefer Gouverneurstraat 235249 PALU 
Mase Kenneth Koffiemakastraat 235318 PALU 
Gonsalves Oswald Koffiemakastraat 235259 PALU 
Slory Leonardus  Gouverneurstraat 235011 PALU 
Wirjanom Ali Cocoslaan  PALU 
 
 

 
                                                 
i Niet-Commerciele Particuliere Organisaties in Nickerie, schets van een 
sector (NIKOS publicatie no. 2, 1999). Gids van NGO’s in Nickerie 
(NIKOS publicatie no. 3, 1999). 
ii Bij het Nickerie onderzoek bleek dat de verhouding tussen het aantal 
organisaties en het inwoners aantal 1:100 was. Met een inwonersaantal van 
3.000 lagen de schattingen wat betreft het aantal organisaties in Coronie 
rond de 30. 
iii De organisaties zijn gecodeerd naar de plaats van vestiging. Een aantal 
organisaties zoals de Coronie Sport Bond is natuurlijk t.b.v. het hele 
district actief. Dit soort organisaties vormt echter een minderheid (ca. 5), 
omdat de meeste organisaties toch wel lokaal dan wel regionaal opereren. 

                                                                                                      
De afstand van het meest Oostelijke punt Ingikondre naar Totness is met 
13 km langer dan de afstand van het meest westelijke punt Burnside naar 
Totness (10 km). Tussen Ingikondre en Jenny aan de Coppenamerivier 
(bijna 35 km) is er nog wel enige bewoning, maar zijn er geen echte 
woonplaatsen en plaatsnamen. Hetzelfde geldt voor het deel vanaf 
Burnside tot aan Wageningen in het district Nickerie (iets meer dan 30 
km).  
iv N geeft het aantal organisaties die de vraag heeft beantwoordt. In de 
tekst komen verschillende waarden van N voor, aangezien niet alle vragen 
door evenveel organisaties beantwoord zijn. 
v Het CBB Coronie gaf aan dat er 2873 personen in Coronie woonden in 
2000 (gegevens H. Staphorst). Om de regionale spreiding te achterhalen is 
gewerkt met de ongecorrigeerde kiezerslijst, waarvan de geografische 
indeling is gemaakt aan de hand van het adres dat op de lijst werd 
aangegeven. Hier stonden 1777 kiezers op. Uitgaande van de 
veronderstelling dat de distributie van de kiezers ook de distributie van de 
hele bevolking aangaf kon m.b.v. de CBB cijfers de omrekening gemaakt 
worden. 
vi De onderzoekers rekenen tot de zeer actieve organisaties, zij die naast 
vaste en terugkerende- ook incidentele activiteiten uitvoeren.  De categorie 
actieve organisaties behoren zij die alleen vaste en terugkerende 
activiteiten ontplooien. Bekijken we de activiteiten zelf, dan blijkt dat in de 
afgelopen twee jaar 25% van de organisaties geen activiteiten heeft 
ontplooid. Daarnaast heeft 27% één activiteit gehad, 25% twee, 15% drie, 
6% vier en 2% vijf of meer (N=48). Verder geeft 4% van de organisaties 
aan dat zij in de komende periode geen enkele activiteit zal ontplooien, 
terwijl 52% één activiteit wil uitvoeren, 24% twee, 13% drie en 7% vier 
activiteiten in de planning heeft. 
vii 48% van de besturen in Coronie zat al 5 jaar of langer aan (Nickerie 
39%), 16% zat 3 tot 4 jaar aan (Nickerie 17%) en 23% zat 2 jaar of korter 
aan (Nickerie 41%). Daarnaast kende 6% (nog) geen bestuur (Nickerie 1%) 
en was de vraag door 7% niet beantwoord (Nickerie 2%). Het aantal 
organisaties in Coronie bedroeg 69 en in Nickerie 235.    
viii 75% in Nickerie vond dat het bestuur meer moest presteren, 79% vond 
dat er meer aktiviteiten ontplooid moesten 
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 worden en 50% vond dat er onvoldoende gedelegeerd werd. 


