Congres ‘Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname’
4 en 5 juni 2015, Paramaribo, Suriname
Juryrapport 2e runner-up 2013
Award 'meest duurzame agrarisch MKB bedrijf in Suriname'
Coproco N.V. te Coronie
Criteria
De jury is op basis van de door haar gehanteerde criteria tot het oordeel gekomen dat
het bedrijf Coproco N.V. van mevrouw Gitana Monkau-Plak te Coronie, de prijs ontvangt
van tweede runner-up voor het meest duurzame agrarisch MKB bedrijf 2013 van
Suriname. De integratie van Coproco N.V. in verschillende deelprocessen van de
produktieketen versterkt de concurrentie positie en dus de economische duurzaamheid
van het bedrijf. Op een areaal van 2 ha is er een bestaande producerende aanplant en
doet mevrouw Monkau aan zaadvermeerdering om de lokale planters van kwalitatief
goed zaad te voorzien met het oog op een betere productiviteit en hogere kwaliteit. De
teeltmethode heeft een minimale impact op het milieu. De afval en bijproducten die
vrijkomen bij het verwerkingsproces worden op verantwoorde wijze verwerkt. Door de
productiewijze (van teelt tot verkoop heeft het bedrijf zelf in handen) is Coproco de enige
agro-industrieel in het gezelschap, dat zich ingeschreven heeft voor de award.
Visie en ambitie
Mevrouw Monkau heeft het aangedurft de produktie van kokosolie op een professionele
wijze aan te pakken en daarmee tevens een bijdrage te leveren aan de verdere
ontwikkeling van district Coronie. Met een eigen inbreng van 10% en lokale opkoop van
90% van ruw materiaal produceert het bedrijf momenteel 100 liters kokos-olie per week
voor de verkoop in Paramaribo. De toekomstige potentie van het bedrijf is echter vele
malen groter met de reeds geplande uitbreiding van het huidige machinepark.
Met de implementatie van het ISO 22000 managementsysteem biedt Coproco N.V. de
garantie dat het product op een duurzame en verantwoorde wijze wordt geproduceerd.
Het gebruik van chemicaliën wordt op verantwoorde wijze gedaan, rekening houdend
met de bijenteelt in het district.
De vrijgekomen afval producten worden gedeeltelijk verwerkt tot veevoer en gedeeltelijk
gebruikt als brandstof in het bestaande proces
Tenslotte draagt het bedrijf bij tot het creëren van werkgelegenheid. Momenteel heeft
het bedrijf 2 werknemers uit Coronie en 3 werknemers in Paramaribo in vaste dienst,
waar sociale lasten voor worden betaald.
Runner-up
Het waren deze factoren en combinaties, die de jury overtuigde dat zij de tweede runnerup moet zijn van de Award. Mevrouw Monkau is bij de jury overgekomen als een sterke,
gedreven vrouw die wellicht een rolmodel is voor startende ondernemers in Coronie.
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We hopen dat deze prijs haar verder zal helpen in de ontwikkeling van haar bedrijf en de
ontwikkeling van duurzame landbouw in Coronie. De potentie van het bedrijf Coproco
N.V. is enorm, gezien de toenemende vraag naar kokosolie op zowel de lokale markt als
daarbuiten.
De jury is verheugd een voorbeeld agro-industrieel zoals mevrouw Monkau, vandaag te
mogen belonen voor haar innovatieve aanpak en gedrevenheid om Coronie wederom die
bekendheid te geven als kokosdistrikt van Suriname en de duurzame landbouw in
Coronie te stimuleren.
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