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Verslag van werkbezoek Stichting d’ONS aan Suriname, mei 2009 

De directeur van Stichting d’ONS, Hendrik Comvalius en de projectmedewerker 

Annemarie Garssen hebben van 1 tot 8 mei 2009 een werkbezoek gebracht aan 

Suriname met het doel een aantal nieuwe activiteiten van de stichting te kunnen 

ontplooien op het gebied van duurzame ontwikkeling. Gesprekken zijn gevoerd met 

diverse contacten en samenwerkingspartners van de stichting. Hieronder volgt een 

overzicht van de belangrijkste activiteiten. 

 

 

Veldbezoek met Stichting Productieve Werkeenheden  

Samen met Stichting Productieve Werkeenheden, de samenwerkingspartner van 

Stichting d’ONS is het district Coronie bezocht. Er is een bezoek gebracht aan diverse 

kleine ondernemers die door SPWE ondersteund worden. Er is gepraat over de 

toekomstige samenwerking tussen SPWE en Stichting d’ONS. Deze samenwerking zal 
verder tot uiting komen in de uitvoering van het Twinningproject ‘Stimulering klein 

ondernemerschap Suriname’.  

 

 

Televisieprogramma To the Point 

Een uitgebreid gesprek met de heer Hendrik Comvalius (Stichting d’ONS), mevrouw 

Marga Edens (Essent) en mevrouw Karin Sabiran (Ministerie van Natuurlijke 

Hulpbronnen) met de heer Henk van Eyck heeft plaatsgevonden op het Surinaamse 

televisieprogramma To the Point. Tijdens de uitzending op 6 mei is uitgebreid aandacht 

besteed aan de expertmeetings die de organisatie heeft georganiseerd op 4, 5 en 6 mei 

met de thema’s duurzame energie, duurzaam vermarkten van fruit en .   

 

 

Expertmeetings  

Op 4, 5 en 6 mei 2009 hebben in Paramaribo drie expertmeetings plaatsgevonden, 

georganiseerd door Stichting d’ONS, met thema’s duurzame energie in Suriname, 

duurzaam vermarkten van fruit en small scale goldmining. Een samenvatting van de 

inhoud van deze drie meetings wordt hieronder uiteengezet.  

 

De drie expertmeetings  zijn georganiseerd met ondersteuning van de Surinaamse 

partijen Staatsolie NV, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, het ministerie van 

Handel en Industrie en WWF Guianas en van de Nederlandse zijde door Essent.  

 

De meetings zijn bijgewoond door Surinaamse en Nederlandse deskundigen van de 

ministeries, de universiteit, bedrijfsleven en non-profit organisaties.  
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Samenvattingen expertmeetings Stichting d’ONS  

 

Expertmeeting duurzame energie in Suriname 

Doelstelling van de expertmeeting ‘duurzame energie in Suriname’ op 4 mei 2009: met 

Surinaamse en Nederlandse partijen bespreken hoe gezamenlijk gewerkt kan worden aan 

een gefaseerde ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Suriname.  

 

Het hoofdkantoor van Staatsolie NV. vormde de locatie voor deze meeting. Minister 

Rusland van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft de meeting geopend. 

Sprekers waren de heer Watson, directeur van NV Energiebedrijven Suriname, mevrouw 

Edens, manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van het Nederlandse 

energiebedrijf Essent en de heer Kroezen, managing director van NICE International.  

 

Tijdens de meeting is besproken wat de belangrijkste uitdagingen zijn voor de duurzame 

energievoorziening van Suriname en hoe in gezamenlijkheid kan worden gewerkt aan de 

gefaseerde, verdere ontwikkeling van de duurzame energievoorziening in Suriname. Er is 

toegewerkt naar commitment voor de gezamenlijke uitvoering van een 

haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van kleinschalige duurzame energie- en 

internetfaciliteiten in Suriname volgens het NICE concept.  

 

 

Expertmeeting duurzaam vermarkten van Surinaams fruit 

Doelstelling van de expertmeeting duurzaam vermarkten van Surinaams fruit op 5 mei 

2009: de problemen en kansen omtrent het duurzaam vermarkten van Surinaams fruit 

bespreken.  

 

Het Ministerie van Handel en Industrie heeft een zaal voor deze meeting beschikbaar 
gesteld. Sprekers waren onder andere mevrouw Olivieira van Women Business Group en 

de heer Grauwde van het Surinaams Bureau voor Standaarden. Een diverse groep van 

deskundigen heeft deelgenomen aan de expertmeeting.  

 

De belangrijkste knelpunten en kansen zijn door de deskundigen in kaart gebracht 

middels een discussie. De belangrijkste discussiepunten waren: 

 

1. Kwaliteitscontrole 
2. Certificering en standaarden 
3. Distributie aspect 
4. Het vormen van coöperaties 

5. Labelling, verpakking etc.    
6. Beschikbaarheid van gemotiveerde arbeiders 

7. Het (rest)afvalprobleem  

8. Infrastructuur van plantage naar de markt toe 

9. Samenwerking tussen verschillende partijen 

 

In een volgende sessie zal het nodig zijn de actoren verder te identificeren. De insteek is 

om een pilotproject op te starten om alle aspecten in mee te nemen. De aanwezige 

stakeholders zullen weer worden uitgenodigd om hierbinnen te participeren.  
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Expertmeeting small scale goldmining in Suriname 

 

Doelstelling van de expertmeeting ‘Small Scale Goldmining in Suriname’ op 6 mei 2009: 

de huidige situatie rondom goudwinning in Suriname bespreekbaar maken. De meeting 

had een ‘fact finding’ karakter.  

 

Bij de meeting was een belangrijke groep stakeholders aanwezig: het Ministerie van 

Natuurlijke Hulpbronnen, het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en 

Milieu, Stichting Productieve Werkeenheden, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, 

IAMGOLD Rosebel Goldmines N.V, WWF Guianas, Stichting d’ONS en lokale 

goudmijnbedrijven.  

 

De meeting werd geopend door de vakverantwoordelijke minister, de heer Rusland. 

Presentaties werden verzorgd door mevrouw Emanuels, van WWF Guianas, de heer Healy 

en de heer Eersteling, consultants van WWF Guianas, de heer Naardendorp, van het 

bedrijf Nana resources en de heer Finisie van IAMGOLD Rosebel Goldmines N.V. 

 

Thema’s die aan de orde kwamen waren: het mijnbouwbeleid, mogelijkheden voor ‘groen 

goud’  in Suriname, het gebrek aan ruimtelijke ordening en de maatschappelijke en 

milieu problematiek in de IAMGOLD concessie.  

 

Tijdens een follow-up zal worden bekeken hoe een daadwerkelijke omschakeling 

gemaakt kan worden naar een verantwoorde goudwinning in Suriname.  

 

 


