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Workshop 3 

 

Donderdag 4 juni 2015 

Duurzame landbouw en de kleine agro-industrieel 

 

Inleider:  Akash Nandlal 

Moderator: Robert Putter Engel 

Datum: 4 juni 2015 

Notulist: Guillermo van Achthoven 

Gast:  Reggio de Jong, mede eigenaar Coproco N.V. 

 

Deze workshop begon met een filmpje over Coproco N.V. Het is een bedrijf dat is 

begonnen met het verwerken van droge kokosbasten voor de landbouw, maar doordat er 

zoveel kokosnoten werden geïmporteerd, moest het bedrijf gaan uitkijken naar een ander 

vorm van gebruik voor de kokosnoot. Zo zijn zij dus begonnen met het produceren van 

kokosolie.  

 

Tijdens deze workshop is er gekeken naar de relatie tussen de kleine agro-industrie en 

de landbouw.  

 

In het geval van Coproco N.V. was er een vraag wat er met het afval van de kokos werd 

gedaan en of het misschien hergebruikt kon worden. Het probleem hier was namelijk dat 

er weer arbeiders nodig waren om het rijp te maken voor hergebruik en dat kost 

natuurlijk kapitaal. Ook leveren voor de lokale landbouwers zou niet lukken omdat zij 

geïmporteerde kokos gebruiken en die deze bovendien veel beter vinden dan het lokale 

product.  

 

Velen ware de mening toegedaan dat de kleine agro-industrieën en landbouw elkaar 

zouden moeten ondersteunen. Niet alleen om de duurzaamheid van de landbouw te 

bevorderen, maar ook die van de agro-industrie. Samenwerking is hier van essentieel 

belang.  

 

Zou de overheid geen verbetering moeten brengen in de situatie? Dat was vooral de 

vraag van vele van de Surinamers binnen de groep. Het is dus gebleken dat er hier in 

Suriname veel gewacht wordt op actie vanuit het beleid van de overheid. Een deel was 

van mening dat er hier heel gauw verandering in moet komen en er niet gewacht moet 

worden op de overheid, maar dat er nu zelf initiatief genomen dient te worden. De 

samenleving moet actiever worden. En als de samenleving actiever wordt zal dan ook de 

overheid over gaan tot actie.  

 

Samenwerken is ook een knelpunt. Veel van de landbouwers zien elkaar eerder als 

concurrenten. Waarom kan er niet van elkaar geleerd worden? Concurrentie is goed, 

omdat het zo de groei en verbetering gestimuleerd wordt, maar ook door middel van 

samenwerking is er heel wat te leren van elkaar. En als er dan wel samen gewerkt wordt 

in de vorm van, bijvoorbeeld een coöperatie dan mist men vaak de nodige kennis om zo 

een samenwerking in stand te houden en durft men niet zelf op onderzoek uit te gaan. 
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Wat de overgang tot actie nog meer remt zijn de ondernemingsangst en overvloed. Men 

is vaak bang te falen, dus blijven zij gewoon statisch. Hierdoor zijn er weinig mensen die 

doen aan de kleine agro-industrie.  

De Surinaamse bodem is heel erg vruchtbaar en het klimaat is heel erg goed voor de 

landbouw. Hier hebben wij heel wat producten in overvloed. Doordat het gemakkelijk is 

om te komen aan landbouw producten gaan steeds minder mensen over tot het doen aan 

landbouw. Ook is er heel weinig in Suriname te merken van de steeds groeiende wereld 

crisis op het gebied van landbouw. Dit is een van de redenen waarom er steeds minder 

gedaan wordt aan duurzame landbouw binnen Suriname. 

 

Een van de grootste redenen waarom er niet meer zo gemakkelijk gekozen wordt voor de 

landbouw is het verkeerde imago die het bij de jongeren heeft. Veel jongeren denken dat 

er binnen de landbouw nog handmatig gewerkt wordt. Ze denken dan vaak aan vieze 

handen en hard werken in de hete zon. Ze zijn zich er niet van bewust dat het nu voor 

een groot deel machinaal geschied. Du ook hier speelt onwetendheid een grote rol.  

Duurzame landbouw is meer dan planten en oogsten. Het heeft ook te maken met afzet 

en opkoop. Met kwaliteit en kwantiteit. Het is een keten en dit moet ook bij de jongeren 

bekend gemaakt worden. 

Ook moet er ruimte gemaakt worden voor innovatie. De jongeren moeten gestimuleerd 

worden opzoek te gaan naar nieuwe technologieën en mogelijkheden binnen de 

landbouw.  

 

Als laats moet er niet alleen tussen de landbouw en agro-industrie samen gewerkt 

worden, maar ook binnen de twee gebieden zelf. In de agro-industrie kunnen de kleine 

ondernemers gebruik maken van de faciliteiten van de grote ondernemers. Zo is er een 

snellere vooruitgang en bereik je meer boeren.  

 

Tot slot is het dus van groot belang dat: 

- Er samengewerkt wordt 

- Dat men overgaat tot zelfonderneming 

- Dat mensen bewust worden gemaakt van de globale situatie van de landbouw 

- Dat het imago van de landbouw bij de jongeren wordt verbeterd 

 

  


