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Nederlandse marrons bundelen krachten 
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Schoolkinderen in het Surinaamse binnenland.
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De grootste Nederlandse marronorganisaties 
gaan hun krachten bundelen. Ze hebben zich 
verenigd in de Samenwerkende 
Marronorganisaties Nederland, de SaMon. Door 
samen te werken hopen ze meer te kunnen 
betekenen voor de ontwikkeling van de 
marrongemeenschap in Suriname. 

De marrons willen zichzelf in Nederland beter op de 
kaart zetten. Volgens de nieuwe voorzitter, Roël 
Lugard, is samenwerking daarvoor hoognodig: "De 
organisaties in Nederland werken niet goed samen en 
werken langs elkaar heen. Om de stem van het 
binnenland, de stem van de marrons, te laten horen 
heb je een bundeling nodig en moet je een achterban 

hebben." 

De elf verschillende bestaande organisaties gaan zich nu gezamenlijk richten op 
ontwikkelingsvraagstukken in Suriname: "We hebben vier speerpunten: de lokale economie 
stimuleren, onderwijs, ouderenzorg in het binnenland en in Nederland draagvlak creëren voor de 
ontwikkeling van het binnenland." Over het onderwijs zei Lugard dat het vooral gaat om de 
aansluiting tussen het hutleven en de basisschool. Voor kinderen in het binnenland is dat een 
hele grote stap. 

De financiering hoopt SaMon te krijgen via de aangesloten organisaties en individuele personen 
die zich aansluiten. Verder hoopt Lugard dat SaMon als spreekbuis van de marrons in Nederland 
geld kan inzamelen: "We willen ook als financieringsorganisatie in Nederland optreden. Maar 
bijvoorbeeld ook dat de regering van Suriname via ons ontwikkelingsprojecten financiert in het 
binnenland van Suriname. De mensen daar zijn vaak niet zo goed geschoold en daardoor 
kunnen ze niet als volwaardige partner in projecten meedraaien." 
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