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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 voedselkwaliteit (o.a. 

ter voorkoming van diabetes 2) d.m.v. het 

consumeren van voldoende gezonde 

(blad)groente in Suriname 

▪ Aandacht voor goed waterbeheer als gevolg 

van de veranderende klimatologische 

omstandigheden voor de boeren 

▪ Stand van zaken duurzame landbouw door de 

award uitreiking voor de duurzaamste kleine 

boeren in Suriname     



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 

en zadenuitwisseling.  



Congres: duurzame 

landbouw en 

voedselkwaliteit?

▪ Doelen:

▪ 1. Een stand van zaken geven over de 

bestrijding van diabetes type 2 en de 

samenwerking op dit gebied tussen Suriname 

en Nederland;

▪ 2. Inzicht geven in de besteding van het 

prijzengeld van de winnaar uit 2017 en en

bekendmaking van de award winnaars van de 

duurzaamste mkb landbouwer van Suriname in 

2018. 



Congres: voeding en 

duurzame landbouw?

▪ Vervolg doelen:

▪ 3. Informatie geven over het 

internationale waterbeheer en dat van 

Suriname

▪ 4. Interactief gesprek over een opmaat 

naar een zadenuitwisselingsbeleid 

tussen Suriname en Nederland   



Congres: landbouw, 

voeding en gezondheid?

▪ Vervolg doelen:

▪ 5. Inzicht krijgen en geven in de 

praktijksituaties van kleine boeren in 

Suriname bij de verdere 

professionalisering van hun bedrijf.

▪ Informatie geven het internationale 

landbouwbeleid van het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselzekerheid 

uit Nederland



Award duurzaamste mkb-

landbouwer 2018

▪ Er waren 10 inschrijvingen

▪ Voornamelijk uit district Wanica en Para

▪ 4 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.  



1. Stand van zaken met data over de 
bestrijding van het diabetisme 
probleem 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 
landbouw en voeding.

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


