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GEGEVENS VAN VERENIGING SaMON 
 

Missie  

De missie van SaMON is om de Marrons en hun woongemeenschappen uit de 

onbekendheid te halen en de coördinatie tussen de Marronorganisaties en de eenheid 

en saamhorigheid tussen de individuele Marrons onderling te bevorderen. 

 

Visie 

SaMON wil in de Marronorganisaties als de individuele Marrons investeren, zodat deze 

dienstbaar kunnen zijn voor de zaak van de Marrons. Van kennis en kunde binnen de 

groep moet slim, effectief en efficiënt gebruik worden gemaakt, door gezamenlijkheid 

te propageren en ook gezamenlijk te opereren en naar buiten te treden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen 

SaMON houdt zich vanaf haar oprichting bezig met de afstemming van en coördinatie tussen 

de  activiteiten van de 17 (zeventien) lid(Marron)organisaties in Nederland. Op deze manier 

kunnen Marronorganisaties hun invloed en deskundigheid beter inzetten voor de 

Marrongemeenschappen. SaMON wil de lidorganisaties zodanig faciliteren en toerusten 

opdat zij beter in staat zullen zijn om hun doelstellingen daadwerkelijk te realiseren. Maar 

even belangrijk is om vanuit Nederland de maatschappelijke participatie van de Marrons in 

Nederland en Suriname te bevorderen. SaMON houdt zich ook bezig met vraagstukken die de 

Marrons en hun gemeenschappen aangaan en verder reiken dan de invloedssfeer van de 

individuele Marronorganisaties, zoals Participatie en Integratie van Marrons in Nederland, 

Grondenrechten van Marrons in Suriname en cultuur en geschiedenis van de Marrons en 

ontwikkelingsstrategie voor het binnenland van Suriname.  

 

Samenwerking 

SaMON werkt in Nederland samen met Stichting Mondiale samenleving SMS) in Utrecht, met 

het Surinaamse inspraak Orgaan (SIO),  Forum, Cordaid en gemeente Utrecht. In Suriname 

heeft SaMON contact met de Associatie van Binnenlandse Industrielen (ABI),  de vereniging 

van Saamaka gezagdragers (VSG), stichting POM, stichting Teeifuka Suriname, Pinabosu, 

VGOV, stichting Projecta, het ministerie van Regionale ontwikkeling, Gaama Belfon, Gaama 

Forster en het bureau Onderwijs Binnenland (BOB).  

Algemene leden vergadering van SaMON op 18 april 2010 in Utrecht 
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Programma’s, projecten en activiteiten 

1. Jaarlijkse Marrons Participatie en Integratie Dag in Nederland. 

Marrons in Nederland praten tijdens een eendaagse conferentie over onderwerpen die ze in 

hun tweede vaderland raken. In 2008 was het onderwerp de positionering van de Marrons 

binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Uit de conferentie is naar voren gekomen 

dat Marrons moeten gaan werken aan het opzetten van een Marronhuis om hun 

onbekendheid te doorbreken en om de Marroncultuur en geschiedenis voor anderen 

bereikbaar te maken vanuit het perspectief van de Marron zelf. In mei 2009 is de tweede 

Marrons Participatie en Integratie Dag georganiseerd met als thema: de participatie van 

marronkinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland.  

 

2. Herdenking en Viering Dag van de Marrons. 

SaMON heeft op 04 oktober 2008, de van de Dag van de Marrons herdacht en gevierd en heeft 

een conferentie in dat kader georganiseerd over de grondenrechtenvonnis van het Inter- 

Amerikaans Hof aangaande de grondenrechten van de Saamaka in Suriname . Bij deze viering 

zijn 6 mensen uit Suriname naar Nederland gehaald, waaronder de minister en 

onderdirecteur van Regionale ontwikkeling. Met de conferentie over de grondenrechten heeft 

SaMON vertegenwoordigers van de Surinaamse regering, de Saamaka en anderen bij elkaar 

gebracht om over de implementatie van het grondenrechtenvonnis te praten. Er zijn nuttige 

aanbevelingen naar voren gekomen en er zijn afspraken gemaakt om intensiever met elkaar 

samen te werken aan de implementatie van het grondenrechtenvonnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lange termijn beleid:  

- Stimulering participatie van en werken aan capaciteitsversterking van de 

lidorganisaties via de jaarlijkse SaMON netwerkdagen.  

- Meerjarenplan positie van Marrons (en het binnenland van Suriname) binnen de 

ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Suriname. 

- Ontwikkelen projectplan voor het opzetten van het Marronhuis met een centrale 

uitvoeringsbureau ter vergroten van uitvoeringcapaciteit.  

- Deskundigheidsbevordering en teambuilding voor het SaMON bestuur. Bevordering 

van de teamgeest en een efficiënte communicatie onder de bestuursleden. 

- Ontwikkelen projectplan om wetenschappelijke publicaties van en over Marrons 

bereikbaar te maken voor het grote publiek.  

- Meerjarenprogramma Marrontraditionele Gezag in Suriname. 

- Meerjarenprogramma Voorschool en Ouderbetrokkenheid ter ondersteuning van het 

onderwijsproces in het binnenland van Suriname. 

Bestuur en medewerkers van SaMON - vLnR: dhr.L.Pavion, dhr.R.Pinas, dhr.A.Asaitie,  

Mw.S.Landveld, dhr.R.Lugard, mw.M.Twengie, dhr.A.Agwenti, dhr.I.Libretto en mw.M.Illes 


