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Stichting duurzame 

Ontwikkeling Nederland 

Suriname

 Bevordering duurzame ontwikkeling van 

Suriname door kennis en ervaring uit 

Nederland te koppelen aan duurzame 

projectverzoeken uit Suriname

 Sectoren: landbouw, energie en eco-

toerisme.



Aanleiding congres 

 Aandacht besteden aan 

voedselveiligheid (gezondheid) door een 

koppeling te maken met het consumeren 

van voldoende bladgroente via gezonde 

landbouwproducten

 We willen duurzame landbouwteelt in het 

algemeen aantrekkelijker maken   



Hoe doen we dat?

 1. Door een award (incl. geldbedrag) uit 

te reiken aan  duurzame landbouwers als  

beloning om hiermee door te gaan.

 2. Door kennis en ervaring uit te wisselen 

tussen Nederland en Suriname op het 

gebied van agro, maar ook t.a.v. voeding  



Congres: Voeding en 

duurzame landbouw?

 Doelen:

 1. Op transparante wijze de relatie 

leggen tussen voeding (o.a. bladgroente) 

en volksgezondheid;

 2. Stand van zaken geven over de 

duurzame landbouwwinnaars van 2016 

en bekendmaking van de award 

winnaars van de duurzaamste mkb 

landbouwer van Suriname in 2017. 



Congres: voeding en 

duurzame landbouw?

 Vervolg doelen:

 3. Informatie geven over het diabetisme 

probleem en oplossingsrichtingen

 4. Discussie over een opmaat naar een 

zadenuitwisselingsbeleid tussen Suriname 

en Nederland en netwerk opzetten tussen 

Surinaamse en Nederlandse bedrijven en 

particulieren over de onderwerpen 

landbouw, voeding en gezondheid  



Congres: landbouw, 

voeding en gezondheid?

 Vervolg doelen:

 5. Informatie geven het internationale 

voedselzekerheidsbeleid van het 

ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselzekerheid uit Nederland



Award duurzaamste mkb-

landbouwer 2017

 Er waren 15 inschrijvingen

 Voornamelijk uit district Wanica, 

Saramacca en Para

 6 bedrijven bleven over, die aan 

duurzaamheidscriteria voldeden en die we 

bezochten;

 Uiteindelijk 3 winnaars die het beste 

voldeden aan criteria en bovendien potentie 

hebben om duurzaam door te groeien.  



Thema: Voeding

 Rob Baan van de stichting ‘Voeding 

leeft!’ en tuindersbedrijf Koppert Cress, 

geeft informatie over voeding en over 

goede zaden.

 Jennifer Plein en Tamara de Weijer (via 

een skype verbinding) geven informatie 

over diabetisme en oplossingsrichtingen 



Ondernemerschap en 

ontwikkelingen op gebied 

van voedselzekerheid

 Cees Rade (zaakgelastigde Nederland in 

Suriname) geeft het belang van 

ondernemerschap en de noodzaak van 

voedselzekerheid in Suriname aan.



1. Informatie over het diabetisme 
probleem en werkbare 
oplossingsrichtingen in Suriname

2. Aanzet voor een opmaat naar een 
zadenuitwisselingsbeleid tussen 
Suriname en Nederland

3. Vervolgacties tussen Surinaamse-
en Nederlandse bedrijven en 
particulieren op het gebied van 
voeding en zadenuitwisseling.

Wat hopen we te bereiken 

met deze opzet?



Op naar een duurzame en 

gezond Suriname! 

Steun stichting d’ONS!

 Neem contact op met stichting d’ONS via 

www.stdons.nl of info@stdons.nl

 Of bel 0031 35 6953405

 We zijn ook via Facebook en Twitter te 

bereiken


