
 



 

 

Goededag, ik groet jullie allen.  

 

Ik wil vertellen over de productie van Tuhka olie, ons werk en 

hoe we dat hier doen, zodat jullie het weten.  

Het werk dat we doen, de Tuhka olie productie, is goed voor 

ons. Ik zie dat alles goed gaat sinds de opstart in 2017. Ik 

wil dat het zo door blijft gaan. Ik ga vaak kijken in de 

productie faciliteit en motiveer de mensen ook om het werk 

goed te blijven doen in de krutu’s die ik organiseer met alle 

mensen van Alalapadu. Ik vertel dan alles over het werk aan 

de mensen die de noten rapen, de mensen die in de productie 

faciliteit werken en de mensen die het bos monitoren. Ik vraag de 

mensen dan ook hoe ze dit jaar willen werken, want ik wil geen problemen krijgen van 

mijn mensen, want ze hebben gezegd dat ze geen problemen willen. 

De mensen van Alalapadu willen gewoon doorwerken, dus vragen ze hulp van jullie door 

Tuhka olie te kopen. We willen constant olie verkopen, zodat we niet hoeven te stoppen 

met werken. De mensen van Alalapadu willen doorwerken met Stichting Tuhka. Alalapadu 

en CI zijn overeengekomen om samen te werken en we willen doorgaan daarmee als het 

goed blijft gaan.  

Ik wil ook hulp voor het versterken van Stichting Tuhka, zodat we het werk nog beter 

kunnen maken.  

Dat was alles van mijn kant.  

 

 

 

Jitashe Shede 

Kapitein van Alalapadu 

  



 

Beste lezers,  

 

Door dit jaarverslag willen we graag ons dorp en onze nieuwe Brazilnotenoliefabriek aan 

jullie voorstellen.  

 

 

Ons dorp heet Alalapadu en ligt in het district Sipaliwini, in Zuid 

Suriname. Het ligt langs de Wiumikreek die uitmondt in de 

Sipaliwinirivier. We zijn een Trio dorp, waarin er ongeveer 110 

mensen wonen. Wij van Alalapadu hebben besloten om in 2016 

samen te werken met CI en we willen doorgaan daarmee als 

het goed blijft gaan. 

  

Afbeelding 1: Dit is een kaart van Suriname waarop ons leefgebied en dorp is 
afgebeeld.  

Afbeelding 2: Dit is een luchtfoto van ons dorp Alalapadu. 



 

Alvorens we onze fabriek verder aan jullie introduceren willen we eerst praten over de 

declaratie die we op 5 maart 2015 hebben getekend, waarin we beloven om ons bos, 

water en de bevolking van Zuid-Suriname te beschermen. Na lange periodes van 

informatie- en engagement sessies hebben wij van Alalapadu en de overige 8 dorpen 

van Zuid Suriname, gezamenlijk besloten om de declaratie te tekenen.  De verklaring 

werd ook getekend door verschillende organisaties zoals Conservation International 

Suriname (CI-S), World Wildlife Fund (WWF), de Organisatie van Inheemsen in 

Suriname (OIS), het Nationaal Herbarium Suriname (BBS), en de ESAV (Inheemse 

platformen).  

 

 

 

 

Afbeelding 3: De vertegenwoordigers van onze dorpen tekenen de declaratie voor het Zuiden van Suriname.  



 

 

 

We hebben de declaratie getekend, omdat we 

allemaal ons leefgebied, het Zuiden van Suriname 

willen beschermen. We hebben ons daarom 

gebundeld en een naam gekozen, zodat men 

weet wie wij zijn. We hebben ervoor gekozen om 

onze organisatie TWTIS te noemen, dit is een 

afkorting van Tarëno Wajana Tïnonokon 

Ikurumane Soire Weinje, en dat betekent “Trio en  

Wajana Natuurbescherming in Zuid Suriname in 

ontwikkeling.” 

 

In een krutu op Tepu hebben alle dorpen verteld welke activiteiten zij belangrijk vinden 

voor hun dorp. Wij van Alalapadu hebben verteld dat we graag iets willen doen met de 

Braziliaanse noten die in duizenden aantallen voorkomen in ons dorp. Een jaar later 

hebben we besloten om samen met Conservation International Suriname te werken die 

ons heeft geholpen met het opzetten van onze eigen Brazilnoten (Tuhka) project.  

Afbeelding 4: Dit is ons logo waaraan wij, de 
Inheemsen van Zuid Suriname, te herkennen 
zijn.  

Afbeelding 5: In juli 2015 hebben we allemaal op een krutu in Tepu verteld  
wat we allemaal voor onze dorpen willen doen. 



 

Afbeelding 6: Onze kapitein van het dorp Alalapadu, Shedde Jitashi,  
ondertekent de Conservation Agreement samen met de direkteur van CI – Suriname, John Goedschalk. 

 

 



Wij van Alalapadu vinden het belangrijk om ons dorp te beschermen tegen de negatieve 

effecten van goudwinning en waterverontreiniging die in een TWTIS dorp al een impact 

hadden. We hebben daarom besloten om een samenwerkingsovereenkomst of 

‘conservation agreement’ met CI-Suriname aan te gaan om het gebied te beschermen.  

Voor ons betekent het dat wij: 

1. In de toekomst geen armoede willen lijden zoals in andere dorpen waar het bos 

wel vernietigd is en de mensen van het dorp geen gebruik meer kunnen maken 

van het bos en het water voor een gezond leven. 

2. De Tuhkaproductie voor een lange termijn willen gebruiken voor de ontwikkeling 

van ons dorp. 

3. Gebruik maken van het bos, omdat het ons voorziet in producten zoals: tassi, 

water, dieren (vlees+vis), hout (bouwen + brandhout), vruchten (koemboe, 

podosirie, wereke, maripa, swiet bontji, cashew, mope, aimare), wurami (pijlgif), 

medicijnen, hout voor korjaalbouw, klei voor potten, matapi en spari. 

4. Altijd schoon water willen hebben. 

5. Ons cultuur willen behouden. 

Naar aanleiding hiervan zijn wij het volgende overeengekomen: 

1. We de jacht op de op de agouti zullen reguleren en monitoren. (We zullen niet 

jagen op agouti’s in de notentrosclusters /oogstgebieden). 

2. We zullen een afstand van 115 m handteren tussen de Tuhkabomen en nieuwe 

kostgrondjes.  

3. We zullen het branden bij de aanleg van kostgrondjes beheren, vooral tijdens het 

droge seizoen (augustus – november). 

4. We zullen geen illegale dierenhandel drijven en we zullen dit controleren.  

5. We zullen geen goudwinningsactiviteiten verrichten en zullen dit ook controleren. 

6. We zullen het bos tegen houtkapactiviteiten beschermen en bewaken. 

7. We zullen een landgebruikskaart van Alalapadu maken. 

 

 

 

Afbeelding 7: De agouti is de verspreider van de Tuhkanoten. 



Nadat we CI-Suriname hebben gevraagd om ons te helpen met ons Brazilnoten projekt, 

hebben ze ons geadviseerd om olie te maken van de noten, omdat ze een 

duurzaamheidsonderzoek hadden gedaan om te weten of dit project jaren stand kon 

houden en er geld mee te verdienen valt, zonder het bos te vernietigen. Wij vonden dit 

goed en waren heel blij dat we onze eigen Brazilnotenfabriek zouden opzetten. Maar we 

moesten een goede naam zoeken voor ons bedrijf.  

We wonen op de grens van Brazilië, waar er een heleboel van deze Brazilnotenbomen 

voorkomen en daarom komen er ook duizenden Brazilnotenbomen in groepen voor in 

ons dorp. We zijn met deze bomen opgegroeid, we eten de vruchten en gebruiken ze 

voor andere dingen en in onze Trio taal noemen we het Tuhka. Daarom hebben we 

ervoor gekozen om onze fabriek Stichting Tuhka voor duurzame ontwikkeling in 

Alalapadu te noemen.  

 

Afbeelding 8: Vers opengekapte Tuhkavrucht met noten 



We hebben hulp gekregen van CI-S en wij als dorp hebben ervoor gezorgd dat we erop 

zouden toezien dat we de natuur zouden beschermen. We hebben daarom een 

Conservation Agreement volgens Free Prior Informed Consent (FPIC) getekend met CI-

Suriname op 30 november 2017, nadat ze ons hadden verteld hoe het projekt eruit zou 

zien en we hiermee accoord zijn gegaan. In augustus 2016 zijn we begonnen met de 

bouw van de Tuhka productiefacilieit 

 

Met de komst van Stichting Tuhka is er werk voor 43 mensen gecreeerd en hiermee 

worden 17 gezinnen ondersteund.  

 

Afbeelding 9: Dit is ons prachtig Tuhka olie bedrijf 



Rapers 

Adrijana 

Eimi 

Erani 

Joekpeiti 

Kawaraije 

Klenda 

Kukani 

Kuuruumesa 

Lura 

Manase 

Marvin 

Nigueta 

Penoni 

Reinier 

Romario 

Sedikio 

Sipoera 

Tai 

Vanesa 

Veinija 

Vistija

 

 

Tipane Ipasi/Bedrijfsleider 

Sipoera Tuha ipokato/kraakster 

Kukani Tuha ipokato/kraakster 

Saprina Tuha ipokato/kraakster 

Maria Tuha ipokato/kraakster 

Rijonisie Tuha ipokato/kraakster 

Sajen Imenutene/supervisor 

Marita Imenutene/supervisor 

Paulus Tuha eukane/pers 

Wenri Tuha eukane/pers 

Veinja Tuha ipokato/kraakster 

Manasse Tuha eukane/pers 

Pavaroti Tuha eukane/pers 

Marvin Tuha eukane/pers 

Adeseke Tuha eukane/pers 

Jackson Tuha eukane/pers 

Neijen Tuha eukane/pers 

Joepheti pakoro karakane/pers 



We hebben geleerd hoe we de bomen moeten tellen 

en op een kaart aangeven waar ze voorkomen. Dit 

hebben we met een GPS moeten doen. We hebben 

ook geleerd hoe we de olie moeten maken uit de 

noten en over hygiëne van de voedseltechnoloog 

Robert Kross van de Anton de Kom Universiteit.  

 

 

  

Afbeelding 10: Enkele medewerkers van Stichting Tuhka bekijken 
de gps punten van de bomen. 



 

Iedereen in ons dorp heeft geholpen om de fabriek op te zetten en hiermee hebben we 

allemaal een baan gekregen, zodat we kunnen verdienen. We leven van de natuur en de 

bossen en daarom werken we graag mee. Hieronder vertellen enkele van ons hoe we het 

vinden om te werken bij Stichting Tuhka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luther: “Sinds eind vorig jaar heb ik een baan als plankendrager.  

Ik ga iedere ochtend het bos in naar de plek waar de bomen gekapt 

en gezaagd zijn en die planken -soms wel 10 meter lang en 

behoorlijk zwaar- draag ik over een afstand van een paar kilometer 

op mijn schouder naar het dorp. Iedere dag ongeveer dertig stuks. 

De planken zijn bestemd voor de oliefabriek die in ons dorp gebouwd 

wordt. We hopen dat de fabriek deze zomer klaar is en dan kunnen 

we de noten uit het bos in de fabriek wassen, drogen, persen en 

verpakken. 

 

Sedikio: “Samen met andere mannen uit het dorp heb ik geleerd om 

planken te zagen voor de bouw van de fabriek. En als de fabriek straks 

klaar is, hoop ik dat we verder gaan met het bouwen van huizen, maar 

daarvoor moet ik nog meer ervaring opdoen en leren hoe je dit het 

beste aanpakt. Ook is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met 

het kappen van bomen, want bomen zijn van levensbelang voor mens 

en dier. Ze zorgen voor zuurstof, maar ook vruchten. En ze bieden 

bescherming aan vogels en andere dieren. CI helpt ons met kennis 

over het behoud van de natuur, dat is heel   belangrijk”.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adeseke: “De afgelopen maanden heb ik meegedaan aan het tellen 

van bomen in een deel van ons dorp. We verzamelen informatie over 

het bos voor een onderzoek van studenten die de natuur in en rond ons 

dorp in kaart willen brengen. Het tellen is nu klaar en hopelijk geeft het 

meer inzicht in hoe belangrijk de bomen zijn voor ons. Naast het tellen 

van bomen, zoek ik iedere dag noten en kappen we takken waar de 

noten aan zitten. We stoppen de noten in grote zakken of manden naar 

ons dorp en daar gaan we ze wassen en drogen, zodat de noten 

uiteindelijk verkocht kunnen worden in de stad. Ik hoop dat ik in de 

toekomst op meer plekken bomen kan gaan tellen, dat vind ik heel 

belangrijk”. 

 

Sajan; “Sinds vorig jaar werk ik voor CI. Ik ben een soort van 

vertrouwenspersoon in mijn dorp en tijdens een dorpsmeeting (krutu) 

kan ik luisteren naar wat anderen willen of ergens van vinden en ik kan 

het dan weer overleggen met de mensen van CI. Samen met CI 

ontwikkelen we allerlei activiteiten die passen bij Alalapdu, zoals het 

tellen van bomen, het notenproject, het gebruik van de gps en het 

beschermen van de natuur. CI geeft ons op de juiste manier steun en ik 

merk dat als je meer leert, je eigenlijk alleen maar nog meer wilt weten. 

Dat is iets wat ik graag wil overdragen op mijn kinderen, zodat ook zij 

het belang van de natuur inzien”. 





Om te laten zien wat we in het afgelopen jaar hebben verdiend met de verkoop van 

Tuhka olie, hebben we een onafhankelijke accountancy bureau (Lanacs accounting & 

financial services) ingehuurd om ons financieel verslag voor het jaar 2018 te maken.  

We zijn in maart 2018 begonnen met het maken van Tuhka olie. We zullen jullie wijzen 

wat we van maart 2018 tot en met december 2018 hebben geproduceerd en hebben 

verkocht aan olie. We hebben ook winst kunnen maken en hiermee hebben we onze 

eerste hydraulische oliepers kunnen kopen.  

Afbeelding 11: Dit is onze eerste hydraulische oliepers die we zelf  
hebben kunnen kopen met de winsten van Stichting Tuhka. 

  



Hieronder kunnen jullie een afbeelding zien van de resultaten voor het jaar 2018. Om 

het volledige verslag te zien kunnen jullie deze in de bijlage vinden.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 
 






























