
Project studiefonds Galibi  
 
 

Doel 
 

Instellen van een studiefonds ten einde leerlingen/studenten van de Carib-
indianen-gemeenschap van Galibi toe te laten verder te studeren in Paramaribo 
(Suriname). 
 
 
 

Situatie 
 

Op dit ogenblik volgen ongeveer 150 leerlingen basisonderwijs in Galibi zelf. 
Een aantal studenten volgen middelbare studies in Albina (1 tot 2 uur varen met de 
‘schoolboot’, afhankelijk van het tij). 
Enkele mensen kunnen hun kinderen laten verder studeren in Paramaribo (een 
dagreis van uit Galibi). 
De meeste kinderen krijgen echter de kans niet om verder te studeren gezien de 
zeer beperkte financiële middelen van de ouders en eigenlijk ook van de ganse 
Carib-indianen –gemeenschap. 
Gezien het merendeel van de bewoners leeft van de visvangst, kunnen zij zeker in 
hun eigen behoeften voorzien qua voedsel, maar voor de verkoop van hun vangst 
zijn ze aangewezen op hun contacten met Frans-Guyana (markt in Saint-Laurent-
de-Maronie; op 1 tot 2 uur varen afhankelijk van het tij). De toekomst van deze 
handel is erg onzeker, waardoor nog minder financiële middelen gegenereerd 
worden.  
 
 
 

Noodzaak 
 

Een gevolg van deze ontwikkeling is dat langzaam maar zeker het bestaan van de 
gemeenschap in gevaar komt. 
Enerzijds omdat er weinig inkomsten zijn, en anderzijds omdat de jonge mensen 
die dan toch de kans krijgen zich verder te ontwikkelen niet in Galibi blijven, maar 
wegtrekken naar Paramaribo… 
 

De kapiteins van Galibi spreken over een ‘vijf voor twaalf-‘situatie. Wanneer nu 
niets duurzaams ondernomen wordt verdwijnt Galibi van de kaart binnen 1 à 2 
generaties. 
 

De leefgemeenscahp in Galibi bestaat bijna volledig uit Carib-indianen; een van de 
oudst aanwezige etnische groepen in Surname. Galibi is daarenboven het enige 
dorp met Carib-indianen in Suriname. 
Een eerste noodzaak kan dus gevonden worden in het behouden van de diversiteit 
aan etnische groepen in Suriname. 
 

Een tweede, nog belangrijker reden heeft te maken met  de cruciale taak die deze 
gemeenschap op zich neemt: het mee helpen beschermen van de populatie 
reuzenschildpadden die op hun strand over een 10-tal kilometer komen eieren 
leggen. 
Het verdwijnen van deze stam zou ontegensprekelijk de piraterij vrij spel geven en 
in korte tijd zou er geen sprake meer zijn van deze unieke broedplaats voor deze 
beschermde dieren. 



 
 

Visie studiefonds 
 

Uitgangspunt is dat de gemeenschap duurzame oplossingen moet kunnen 
aangereikt worden ten einde het voortbestaan van de stam te waarborgen. 
In die zin zou, naast andere steunmaatregelen, een studiefonds kunnen ingesteld 
worden dat jaarlijks enkele beloftevolle leerlingen kan helpen om te gaan studeren 
in Paramaribo. 
Daar zou dan wel de voorwaarde aan gekoppeld worden dat de kennis die zij daar 
opdoen terugvloeit naar het dorp. 
Er wordt gedacht om leerlingen een opleiding  te laten volgen die op verschillende 
vlakken kan bijdragen aan de ontwikkeling van het dorp. 
Voor die ontwikkeling van het dorp ziet het lokale bestuur veel heil in het 
ontwikkelen van eco-toerisme rond het fenomeen van de schilpadden (uitbouwen 
van enkele eco-lodges) en het starten van een visverwerkend bedrijfje. 
 

In die optiek zijn de volgende voorbeelden van opleidingen zeer relevant,: 
Diverse technische opleidingen in de bouwsector (ruwbouw, installaties,…) 
Opleidingen in horeca 
Opleidingen in bedrijfsbeheer, management 
 

Indien een dergelijke return van kennis plaatsgrijpt, is de kans reëel dat het 
opzetten van eco-toerisme en visverwerking twee pijlers kunnen worden waar het 
dorp kan op steunen voor haar voortbestaan tijdens de volgende decennia. 
 
 
 

Raming 
 

Indien een jaarlijks studiefonds zou kunnen ingesteld worden van ongeveer 3000 €, 
kunnen hiermee enkele studenten uitgestuurd worden naar de stad. 
Welke leerlingen en welke specifieke opleidingen hiervoor in aanmerking zouden 
kunnen komen is uiteraard een verantwoordelijkheid die berust bij de 
dorpsgemeenschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


