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Stichting duurzame Stichting duurzame 

Ontwikkeling Nederland Ontwikkeling Nederland 

SurinameSuriname  

 Bevordering duurzame ontwikkeling van Bevordering duurzame ontwikkeling van 

Suriname door kennis en ervaring uit Suriname door kennis en ervaring uit 

Nederland te koppelen aan duurzame Nederland te koppelen aan duurzame 

projectverzoeken uit Surinameprojectverzoeken uit Suriname  

  

 Sectoren: landbouw, energie en ecoSectoren: landbouw, energie en eco--

toerisme.toerisme.  

  



Aanleiding Award Aanleiding Award 

uitreikinguitreiking  

 Impuls geven aan duurzame landbouw Impuls geven aan duurzame landbouw 

en daarmee aan voedselveiligheid in en daarmee aan voedselveiligheid in 

SurinameSuriname  

  

 Landbouw in het algemeen Landbouw in het algemeen 

aantrekkelijker maken   aantrekkelijker maken     



Hoe doen we dat?Hoe doen we dat?  

 1. Door rolmodellen (de duurzame 1. Door rolmodellen (de duurzame 

landbouwers) met een prijsbedrag te landbouwers) met een prijsbedrag te 

belonen hiermee door te gaan.belonen hiermee door te gaan.  

  

 2. Door agrarische kennis en ervaring uit 2. Door agrarische kennis en ervaring uit 

te wisselen tussen Nederland en te wisselen tussen Nederland en 

Suriname  Suriname    



Congres: landbouw, Congres: landbouw, 

voeding en gezondheid?voeding en gezondheid?  

Doelen:Doelen:  

 1. Stand van zaken geven over de 1. Stand van zaken geven over de 

duurzame landbouwers via de uitreiking duurzame landbouwers via de uitreiking 

van de award voor de duurzaamste mkb van de award voor de duurzaamste mkb 

landbouwer van Suriname in 2016.landbouwer van Suriname in 2016.  

 2. Op transparante wijze de relatie 2. Op transparante wijze de relatie 

leggen landbouw, gezonde voeding en leggen landbouw, gezonde voeding en 

volksgezondheid;volksgezondheid;  



Congres: landbouw, Congres: landbouw, 

voeding en gezondheid?voeding en gezondheid?  

Vervolg doelen:Vervolg doelen:  

 33. . OverviewOverview  geven van de laatste geven van de laatste 

internationale ontwikkelingen op het internationale ontwikkelingen op het 

gebied van gebied van voedselbeleidvoedselbeleid  

 4. Netwerk opzetten tussen Surinaamse 4. Netwerk opzetten tussen Surinaamse 

en Nederlandse bedrijven en en Nederlandse bedrijven en 

particulieren over de onderwerpen particulieren over de onderwerpen 

landbouw, voeding en gezondheid  landbouw, voeding en gezondheid    

  



Congres: landbouw, Congres: landbouw, 

voeding en gezondheid?voeding en gezondheid?  

Vervolg doelen:Vervolg doelen:  

 5. Via paneldiscussie succes5. Via paneldiscussie succes--  en en 

faalfactoren bespreken bij het duurzaam faalfactoren bespreken bij het duurzaam 

opzetten van een agrarisch bedrijf in opzetten van een agrarisch bedrijf in 

SurinameSuriname  

 Tenslotte wil het congres aan de jongere Tenslotte wil het congres aan de jongere 

generatie laten zien dat het werken in de generatie laten zien dat het werken in de 

agro sector economische voordelen agro sector economische voordelen 

oplevert.  oplevert.    



Award duurzaamste mkbAward duurzaamste mkb--

landbouwer 2016landbouwer 2016  

 Er waren 17 inschrijvingenEr waren 17 inschrijvingen  

 Voornamelijk uit district Wanica, Saramacca Voornamelijk uit district Wanica, Saramacca 

en Para;en Para;  

 7 bedrijven bleven over, die aan 7 bedrijven bleven over, die aan 

duurzaamheidscriteria voldeden en die we duurzaamheidscriteria voldeden en die we 

bezochten;bezochten;  

 Uiteindelijk 3 winnaars die niet alleen  Uiteindelijk 3 winnaars die niet alleen  

voldeden aan de criteria, maar bovendien voldeden aan de criteria, maar bovendien 

grote potentie hebben om duurzaam door te grote potentie hebben om duurzaam door te 

groeien.  groeien.    



Thema: VoedingThema: Voeding  

 Rob Baan van de stichting ‘Voeding Rob Baan van de stichting ‘Voeding 

leeft!’ en tuindersbedrijf Koppert Cress en leeft!’ en tuindersbedrijf Koppert Cress en 

Jan van Charante (arts en bestuurder Jan van Charante (arts en bestuurder 

VSB) zullen de waarde van gezonde VSB) zullen de waarde van gezonde 

voeding toelichten vanuit de tuindersvoeding toelichten vanuit de tuinders--  en  en  

de medische invalshoek de medische invalshoek   



Thema: GezondheidThema: Gezondheid  

 Deborah Stijnberg zal vanuit het ministerie van Deborah Stijnberg zal vanuit het ministerie van 

Volksgezondheid een stand van zaken geven Volksgezondheid een stand van zaken geven 

over de situatie van de volksgezondheid in over de situatie van de volksgezondheid in 

Suriname;Suriname;  

 Alies van SauersAlies van Sauers--  Muller (hoofd Muller (hoofd 

bestrijdingsmiddelen min LVV) zal een inleiding bestrijdingsmiddelen min LVV) zal een inleiding 

geven over het pesticide gebruik in de geven over het pesticide gebruik in de 

landbouw en wat voor gevolgen dit heeft voor landbouw en wat voor gevolgen dit heeft voor 

de volksgezondheid  de volksgezondheid    



  

Agro opleiding en Agro opleiding en 

internationale internationale 

ontwikkelingen op gebied ontwikkelingen op gebied 

voedselbeleidvoedselbeleid  

  

  

 Johan Gatsonides (lid management team Johan Gatsonides (lid management team 

min EZ) zal in vogelvlucht de laatste min EZ) zal in vogelvlucht de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van het ontwikkelingen op het gebied van het 

voedselbeleid in Nederland toelichten en voedselbeleid in Nederland toelichten en 

wat dit voor Suriname zou kunnen wat dit voor Suriname zou kunnen 

betekenen.betekenen.  



Agro Agro opleiding en opleiding en 

internationale internationale 

ontwikkelingen op gebied ontwikkelingen op gebied 

voedselveiligheidvoedselveiligheid  
  

 Cynthia Cynthia Grunberg (Directeur NATIN) zal Grunberg (Directeur NATIN) zal 

aspecten benoemen die aspecten benoemen die de de 

aantrekkelijkheid aantrekkelijkheid van de agro sector voor van de agro sector voor 

jongeren kan vergroten. Dit zal zij doen jongeren kan vergroten. Dit zal zij doen 

door door het succes van het Twinningsproject het succes van het Twinningsproject 

met met o.a. de o.a. de onderwijsinstelling STOAS onderwijsinstelling STOAS 

Wageningen uit Wageningen uit Nederland naar voren te Nederland naar voren te 

brengen. brengen.   



1.1. Inzicht over het duurzame Inzicht over het duurzame 
landbouwproces en bedrijven die landbouwproces en bedrijven die 
duurzaam telen in Surinameduurzaam telen in Suriname  

2.2. Transparantie over het Transparantie over het 
pesticidegebruik en de relatie met pesticidegebruik en de relatie met 
voeding en volksgezondheidvoeding en volksgezondheid  

3.3. Duurzaam netwerk en Duurzaam netwerk en 
samenwerkingsverband tussen samenwerkingsverband tussen 
SurinaamseSurinaamse--  en Nederlandse en Nederlandse 
bedrijven en particulieren.bedrijven en particulieren.  

  

  

Wat hopen we te bereiken Wat hopen we te bereiken 

met deze opzet?met deze opzet?  



  

Duurzame landbouw, Duurzame landbouw, 

voeding en gezondheid voeding en gezondheid 

leidt tot een duurzame leidt tot een duurzame 

SurinameSuriname  

  

  

 Neem contact op met stichting d’ONS via Neem contact op met stichting d’ONS via 

www.stdons.nl of info@stdons.nlwww.stdons.nl of info@stdons.nl  

 Of bel 0031 35 6953405Of bel 0031 35 6953405  

 We zijn ook via Facebook en Twitter te We zijn ook via Facebook en Twitter te 

bereikenbereiken  

  


