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Geachte dames en heren,
Dit congres wordt het 2e congres waar op een bredere manier aandacht zal worden
gevraagd voor de duurzame ontwikkeling van Suriname. Op het 1 e congres in 2008 deed
de term ‘duurzame ontwikkeling’ zich voor het eerst op grote schaal haar intrede in
Suriname. Toen is er vooral gesproken over sectoren in Suriname waar duurzame
ontwikkeling mogelijk was. Tijdens dit congres zal de focus gericht zijn op de duurzame
landbouw, met als belangrijk onderdeel; de zadenvoorziening.
Dit congres heeft 2 doelen; het eerste doel is het in kaart brengen van de
ontwikkelingen in de duurzame landbouw vanaf het moment dat stichting d’ONS in 2012
gestart was met de uitreiking van de award voor duurzaamste landbouwer van Suriname.
We hebben een aantal memorabele winnaars gehad zoals de heer Pita in 2012, Gopex
international in 2013 en Dennis Tauwnaar in 2014. Stuk voor stuk idealistische
boeren die gaan voor voedselveiligheid en voedselzekerheid door op een
gezonde manier van telen. Deze traditie zetten we voort door morgen in het
programma de award door de duurzaamste micro-landbouwer 2015 uit te reiken. In het
programma zullen we de ontwikkelingen die het duurzame landbouwproces ondersteunen
of in de weg lopen bespreken in workshops, lezingen en in een paneldiscussie.
Het 2e doel van dit congres is om de zadenvoorziening van Suriname in kaart te
brengen, knelpunten te bespreken en mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen.
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Middels deskundigen uit binnen en buitenland willen we proberen een push te geven aan
de zadenvoorziening d.m.v. praktische workshops en lezingen. Het resultaat van het
congres moet zijn dat er een rapport zal komen met aanbevelingen en dat er een
netwerk platform zal ontstaan, waarin internationale samenwerking gebundeld wordt
voor de uitwisseling van kennis en ervaring o.a. uit het bedrijfsleven uit Nederland en
Suriname is en dat iedere landbouwer of andere geïnteresseerde hier toegang tot krijgt.
Wat d’ONS betreft is de basis om te komen tot een goede praktische uitvoering van
duurzaam landbouwen, een gedegen onderzoek moet zijn gecombineerd met up to date
voorlichting en kennis overdracht. Met de workshops op de 1e dag willen we laten zien
dat iedereen een goed inkomen kan verdienen met de landbouw door inzet en
volhardendheid en een adequate begeleiding. Met deze basis, en een professionele
infrastructuur, efficiënt werkende samenwerkingsverbanden, ondersteund door een
daadkrachtige en onwankelbare overheidsvisie, diepte investeringen, een goed
ondernemersklimaat waarin banken boeren betaalbare leningen en dito begeleiding
aanbieden, kan Suriname voorzichtig gaan werken aan de droom om voedselschuur van
het Caricom te worden. De potentie is er al.
Ik wens u veel plezier en kennis op het congres.
Dank voor uw aandacht.
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