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André Pita
Eigenaar
Landbouwcomplex Binga, Moengo

Criteria
De jury is op basis van de door haar gehanteerde criteria tot het oordeel gekomen de 
HAK Award 2012 toe te kennen aan de heer Andre Pita te Moengo. De heer Pita is een 
gepassioneerde agrariër die momenteel op ruim 1,5 ha duurzame groententeelt bedrijft. 
Hij beschikt over ongeveer 6 ha, welke hij ook zo snel als mogelijk wil benutten en 
daarmee zijn bedrijf uitbreiden. De heer Pita verkoopt momenteel een groot deel van zijn 
oogst op de lokale markt en heeft –zij het nog in beperkte mate- kleine klussen waarmee 
anderen kunnen bijverdienen.

Een agrariër met visie en ambitie
Behalve het feit dat de heer Pita’s bedrijfsvoering als duurzaam kan worden 
gekwalificeerd, kon hij de jury voorts precies vertellen hoe hij zijn bedrijf verder wil 
ontwikkelen en kon dat uitstekend onderbouwen. Hij gebruikt geen chemicaliën, tenzij 
echt onvermijdelijk; hij past vruchtwisseling toe om bodemuitputting te vermijden en 
gebruikt kippenmest als bodemverbeteraar. Voorts maakt hij effectief gebruik van water 
om daarmee onafhankelijk te zijn van de regen. Hij kon de jury ook haarfijn uitleggen 
wat de volgende vervolgstappen zouden worden en waaraan hij eventueel het prijsgeld 
zou besteden. Tenslotte, en dat vond de jury ook bijzonder, was hij actief in zijn 
landbouw-stichting (er zijn vier landbouwbedrijf aangesloten) om zijn kennis te delen en 
samen met andere agrariërs, te vergroten. Hij toonde een grote ambitie naar meer 
kennis om zijn bedrijf verder te kunnen uitbreiden.

Winnaar
Het waren deze factoren en combinaties, die de jury overtuigde dat hij de winnaar moet 
zijn van de Award. We hopen dat deze prijs hem zal helpen om de volgende stap te 
zetten met zijn bedrijf en de ontwikkeling van duurzame landbouw in Moengo. Hierdoor 
kan hij hopelijk mensen in dienst nemen, meer kennis delen met collegae en Suriname 
voorzien van kwalitatief hoogwaardige groenten en fruit. 
In de optiek van de jury is duurzame landbouw veel meer dan alleen te spreken over de 
inzet van gewasbescherming. Sterker nog, de jury is van mening dat dit in bepaalde 
gevallen zelfs gewenst kan zijn, mits verantwoord en goed toegepast. 
Kortom, de jury is verheugd een voorbeeld ondernemer en agrariër zoals de heer Pita, 
vandaag te mogen belonen voor zijn inzet en doorzettingsvermogen om de duurzame 
landbouw hier in Suriname naar een hoger niveau te brengen.
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