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Drinkwatervoorziening in Abenaston (Suriname) tijdelijk hersteld 

 

 

Om het dorp te bereiken, maak je een reis van 4 uur per auto naar Atjoni, en vanaf 
daar vaar je per boot een half uur naar het dorpje Abenaston. 
De lokale bevolking kort de naam van het dorp vaak af tot Abena, wat dan wel erg 
veel lijkt op Abéné. 

In het dorp is in 2006 een drinkwatervoorziening geïnstalleerd. Het water uit de 
naburige kreek wordt gefiltreerd in een dun zandpakket en vanonder dat zandpakket 
verpompt naar een reservoir. Echter spoedig na oplevering van de voorziening heeft 
deze het al laten afweten, waardoor de bewoners weer waren aangewezen op 
regenwater of water rechtstreeks uit de rivier.  
In juli 2008 heeft Casper van Ommen van de stichting “Water is our World”, samen 
met Hendrik Mankoredjo en Johan Tosé van de Surinaamsche Waterleiding 
Maatschappij (SWM) een kort bezoek aan het dorp gebracht om de oorzaak van de 
defecte drinkwatervoorziening vast te stellen.  
Een bezoek aan het dorp gaat gepaard met de nodige formaliteiten. Binnen het dorp 
zijn twee hoofdkapiteins, te weten de heren Antomoi en Paules, die worden 
bijgestaan door enkele basja’s. Daarnaast bestaat er een watercommissie. Met dit 
gezelschap, verrijkt met enkele dorpelingen, is de situatie van de 
drinkwatervoorziening uitgebreid besproken. Na inventarisatie bleek dat een dam 
was weggeslagen waardoor het waterfilter droog was komen te liggen en er geen 
water meer opgepompt kon worden.  

Toeval of niet? Na het 
project in Abéné 
(Senegal) waar de 
Stichting ‘Water is our 
World’ helpt bij de 
drinkwatervoorziening 
werd de stichting 
benaderd met een vraag 
uit het dorpje 
Abenaston. 

Abenaston is een dorpje 
van circa 300 inwoners 
gelegen aan de Boven-
Suriname rivier in het 
binnenland van 
Suriname in de 
nabijheid van Pokigron 
(Zie rode pijl op de 
kaart).

De kreek met het innamewerk



 

 
 
In overleg met de dorpsverantwoordelijken is er een plan opgesteld om het intake 
punt van water provisorisch te herstellen. De kennis die Casper heeft opgedaan 
tijdens zijn verblijf in Indonesië waar veel water uit kreken wordt gewonnen kwam 
hier goed van pas. 
De uitvoering van de werkzaamheden is enige weken later door medewerkers van 
SWM ter hand genomen en kort erop had het dorp weer toegang tot helder 
kreekwater.  
Helder water betekent niet altijd dat het ook veilig drinkwater is. Om dit te garanderen 
moet het water wel eerst gekookt worden voor gebruik. 

 

Voor een duurzaam herstel van de drinkwatervoorziening en levering van veilig 
drinkwater (zonder koken) is een beter en professionelere installatie benodigd. Dit is 
echter een kostbare zaak. De kosten hiervan worden geraamd op € 25.000.  . 

De stichting zoekt nog sponsoren om de drinkwatervoorziening in Abenaston 
duurzaam te herstellen. Als u hieraan wilt meewerken, kunt u geld storten op 
gironummer 3430797 van de Stichting “WaterisourWorld” onder vermelding van 
Abenaston.

Het heldere kreekwater stroomt 
weer uit de kraan, met dank aan 
de SWM die personeel, materialen 
en middelen ter beschikking heeft 
gesteld


