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Stichting d’ONS
Stichting d’ONS staat voor duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname en streeft er
naar een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. d’ONS doet
dit door projectverzoeken op het gebied van duurzame ontwikkeling uit Suriname te
koppelen aan kennis en ervaring in Nederland. De sectoren toerisme, landbouw en
energie zijn door stichting d’ONS aangemerkt als potentiële sectoren voor duurzame
ontwikkeling. Stichting d’ONS staat midden in de Nederlandse en Surinaamse
maatschappij. Belangrijk is het feit dat de stichting via stages, studenten kennis laten
maken met Suriname. In dat kader is de stichting sinds begin september 2011 een
erkend leerwerkbedrijf geworden voor HBO- en MBO studenten.

Achtergrond
Suriname maakt onderdeel uit van Amazonia, ook wel het Amazone regenwoud
genoemd.
Het gebied omvat zeven miljoen vierkante kilometer en beslaat negen landen: Brazilië
(met 60 procent van het regenwoud), Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivia,
Guyana, Suriname en Frans-Guyana
Amazonia vertegenwoordigt meer dan de helft van de planeets resterende regenwouden
en wordt ook de ‘longen van de aarde’ genoemd.
Begin 2006 kwam een groep verontruste Nederlanders en Nederlanders van Surinaamse
afkomst bijeen om te praten over een aantal rampzalige milieu-ontwikkelingen in
Suriname.
Door de jarenlange kleinschalige goudwinning in Suriname zat er te veel wik in de
rivieren; door de ongebreidelde houtkamp verdwenen er zeldzame houtsoorten. Er
ontstond woestijnvorming door de onverantwoorde goudwinning, de biodiversiteit van
het Surinaamse Amazonegebied raakte aangetast en door de klimatologische
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veranderingen was er sprake van een stijgende zeespiegel en verzilting van de rivieren
door landinwaartse stijging van het waterpeil.
Eind 2006 ontstond het idee om permanente aandacht aan deze milieu-aspecten te
geven en daarnaast Suriname een impuls te geven in de richting van economische
ontwikkelingen met een duurzaam karakter. Dat kon het beste in een samenwerking
tussen Nederland en Suriname. De landen hebben eeuwenoude banden en de taal
verbindt. Voorts beschikt Nederland over kennis en over fondsen om Suriname een
impuls te geven van betekenis
d'ONS werd daarom in december 2006 opgericht, door Joyce Sylvester.
Door de organisatie van bewustzijnscampagnes en concrete projecten wil de stichting
bevorderen dat er een duurzame ontwikkeling in Suriname tot stand komt in de
bovenvermelde sectoren. Vanaf 2007 is de stichting consequent bezig met het
organiseren van seminars en workshops voor de sectoren eco-toerisme, duurzame
energie, landbouw en water (goudwinning). Hiernaast voert de stichting vanaf 2008 ook
concrete projecten uit met samenwerkingspartners uit Nederland en Suriname.

Trackrecord
2007
In 2007 heeft de stichting samen met het SKAN-fonds zorggedragen voor de opzet van
een bejaarden-tehuis in het district Coronie in Suriname.
d’ONS gaat naar Suriname voor een brede kennismaking met alle actoren
binnen de Surinaamse samenleving en commitment te peilen t.a.v. duurzame
ontwikkeling. Gesproken werd met vertegenwoordigers uit de politiek, het
bedrijfsleven, civil-society en andere ongeïnteresseerden. De interesse en noodzaak voor
duurzame ontwikkeling in Suriname was overweldigend.
2008
In 2008 heeft de stichting samen met de woningcorporatie Sekrepatu gelden geworven
voor de renovatie van het monumentale koloniale dienstgebouw van de
districtscommissaris. Dit huis staat inmiddels op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.
Op 29 en 30 mei 2008 heeft in Suriname het congres ‘Duurzame Ontwikkeling
Suriname’ plaatsgevonden. Dit 2-daagse congres werd door meer dan 150
deelnemers bezocht. De eerste dag stond in het teken van het theoretisch begrip
duurzame ontwikkeling in relatie tot Suriname. De tweede dag bestond uit workshops die
gewijd waren aan de duurzame sectoren energie, water, landbouw (fruit en
groente), toerisme en houtproducten. Vanaf toen zijn er aanvragen vanuit Suriname
bij d’ONS ingediend voor projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling binnen de
genoemde sectoren.
2009
In 2009 is de stichting gestart met het twinnings-project ‘duurzaam stimuleren van
kleine ondernemers in Suriname’. 150 Surinamers worden opgeleid tot zelfstandige
ondernemers in de districten Apoera (in het westen van Suriname), Wageningen
(voormalig rijstdistrict van Suriname) en Para. Bij afronding van de opleiding die de
ondernemers gedurende dit project volgen, zullen deze potentiële ondernemers te werk
worden gesteld in de duurzame sectoren toerisme, landbouw, energie, water en
bosbouw.
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In mei 2009 heeft d’ONS drie expert-meetingsdagen georganiseerd in
Suriname. Met als thema 'duurzame energie in Suriname', 'Duurzaam
vermarkten van fruit' en 'Verantwoorde goudwinning/ small scale goldmining’.
In oktober 2009 heeft de stichting een 3-tal seminars georganiseerd met als
thema duurzaam toerisme, groen goud en duurzaam fruit.
2010
In april 2010 heeft d'ONS, samen met het ministerie van Economische zaken, Landbouw
en Innovatie (ELI) een werkbezoek aan Suriname gebracht ter voorbereiding op
een orientatie-missie met het bedrijf The Greenery in juni 2010. Doel was om de
potentie en exportmogelijkheden van de landbouw in kaart te brengen. In juni
heeft de orientatie-missie daadwerkelijk plaatsgevonden. Tijdens dit bezoek zijn
verschillende plantages bezocht en zijn er gesprekken gevoerd met de verschillende
actoren binnen het exportproces. In de maand november is de goudconcessie
NANA-resources in Suriname bezocht, waar het goudwinningproces, zonder of
met zo weinig mogelijk kwik, nader is bekeken.
2011
In oktober 2011 start de stichting met de bouw van een multifunctioneel zonneenergiecentrum met internet verbindingen. Dit centrum in de binnenlanden van
Suriname is hard nodig. Momenteel wordt diesel vanuit de hoofdstad Paramaribo per
motorboot aangeleverd. Het transport is vervuilend en het gebruik van de diesel in de
binnenlanden is dat ook. Met slechte weersomstandigheden is het voor schoolkinderen
onmogelijk om naar school te gaan omdat de korjalen niet kunnen uitvaren. Met de
aanwezigheid van internet en zonne-energie is het mogelijk om toch ter plaatse kennis
aan te boren, lesprogramma's kunnen via internet worden aangeboden en gevolgd.
Bovendien bevoorraadt het centrum 20 tot 30 huishoudens van elektriciteit. Dit is een
eerste centrum en daarom is het van belang dat in de toekomst meerdere komen. Het
dorp waar het gebouw komt, Nieuw Koffiekamp, bestaat uit ongeveer 400 mensen.
Hieronder vallen 150 schoolgaande kinderen in de leeftijdscategorie van 4- 12 jaar. Deze
kinderen volgen onderwijs op een lagere school en een MULO-school. Met de opzet wil de
stichting kinderen de mogelijkheid bieden om lesprogramma’s te volgen, die ook bij
slecht weer en andere calamiteiten door kunnen gaan. Uiteindelijke hoopt de stichting
hiermee bij te kunnen dragen aan het op peil houden van het onderwijsniveau van de
kinderen en door middel van zonne-energie aan het schoner houden van dit regionale
Amazone-gebied in Suriname.
2012
Twinningsproject ‘Stimulering klein ondernemerschap in Suriname’ is afgerond. 150
deelnemers zijn opgeleid tot duurzame zelfstandige ondernemers en zijn o.a. werkzaam
in de sectoren landbouw en toerisme.
Multifunctioneel zonne-energiecentrum in het dorp Nieuw Koffiekamp wordt medio juni
opgeleverd. In oktober worden computers in het gebouw geplaatst en aangesloten.
Award-uitreiking meest duurzame agrarisch MKB-landbouwer wordt ingesteld.
HAK sponsort, samen met het ministerie van ELI de prijs. Er schrijven zich 30
landbouwers in, die volgens de geldende landbouw duurzaamheidscriteria
landbouwbedrijven. De prijs wordt in november uitgereikt. De winnaar is een landbouwer
uit het district Moengo. Twee runners-up komen uit het district Saramacca. De aandacht
die de prijs in de media genereerd is boven verwachting. Er is een netwerk van 60
duurzame landbouwers ontstaan. Duurzame landbouw wordt een speerpunt van het
ministerie van landbouw in Suriname. Het daarbij behorend seminar levert veel
handvatten op voor ambtenaren, civil society en andere geïnteresseerden. De
prijsuitreiking en het seminar worden door ongeveer 60 mensen, die een
dwarsdoorsnede vormen van de Surinaamse samenleving, bezocht en volgen er
krantenartikelen en tv-optredens met o.a. de CEO van HAK.
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2013
Continuering van award-uitreiking voor duurzaamste mkb-landbouwer.
Charity-diner in mei 2013 t.b.v. opzet van een duurzame leerlijn voor de Kwameschool in het dorp Nieuw Koffiekamp. Voor de groepen 1 tot en met 6 worden de thema’s
energie, natuur en water onderwezen met de bedoeling kinderen bewust te maken van
de gevolgen van hun handelen m.b.t. het milieu en de natuur rondom hen.
Op 25 mei jl. heeft stichting d’ONS een charity-diner georganiseerd t.b.v. de ontwikkeling
en bekostiging van een duurzame onderwijslijn voor de kinderen van de Johannes
Kwamie basisschool in het dorp Nieuw Koffiekamp in Suriname. Het diner vond plaats in
Naarden. De opbrengst was substantieel, waardoor de stichting samen met een
vormgever aan de ontwikkeling van de leerlijn kan beginnen.
De duurzame leerlijn is een vorm van natuuronderwijs, waarmee de kinderen een
beter bewustzijn krijgen over de mogelijkheden van behoud van het Surinaamse
Amazone-gebied. De thema’s zijn natuur, water en energie en deze thema’s zullen
onderwezen worden aan de kinderen van groep 1 tot en met 6.
Tijdens de lessen ontdekken de leerlingen op een praktische en schoolse manier van alles
over hun eigen omgeving en de wereld daarbuiten (bijv. door een bezoek te brengen aan
ecologische-resorts en aan het beschermde Matapica-strand in Suriname). Leerlingen
leren hoe hun eigen keuzes kleine en grote gevolgen voor hun omgeving en hun
toekomst hebben. De leerlingen werken op computers, die in het multifunctioneel zonneenergiecentrum in het dorp aanwezig zijn. Deze computers worden aangedreven door
zonne-energie.
Stichting heeft voorts in 2013 drie haalbaarheidsonderzoeken laten uitvoeren. Het betrof:
1. De opzet van een açai-sapverwerkingsfabriek in het plaatste Moengo;
2. De opzet van een kokosverwerkingsunit in het district Coronie;
3. Onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame landbouw in het plaatsje Nieuw
Koffiekamp.
Alle drie rapporten zijn opgeleverd en de stichting zet nu vervolgstappen om deze
projecten te financieren.
2014
Op 21 november is voor de 3e keer de jaarlijkse award voor de duurzaamste microlandbouwer van Suriname uitgereikt. De winnaar was een duurzame theeboer, die vanuit
ideologie en passie Surinaamse theesoorten teelt. De 2e plek ging naar een primaire boer
uit het plaatste Asigron, diep in het binnenland van Suriname die met passie en
doorzettingsvermogen duurzaam boert en de 3e plek ging naar een duurzame
kersenboer uit het district Coronie. Het aantal duurzame landbouwers is vanaf 2012 (60)
uitgebreid naar 145 in 2014. Duurzame landbouw is niet meer weg te denken in
Suriname en staat hoog op de politieke agenda in Suriname.
De duurzame leerlijn is opgeleverd. Er is meer dan een jaar gewerkt aan de adaptie van
deze leerlijn naar Surinaamse omstandigheden. Half februari 2015 zal de leerlijn worden
uitgerold op de Johannes Kwamie basisschool in Nieuw Koffiekamp.
Het multifunctioneel zonne-energiecentrum wordt momenteel ingericht met een gift van
Stichting Johan Ferrier Fonds. De inpandige computers draaien al op zonne-energie en de
bedoeling is dat de feestelijke opening van het centrum samen met de oplevering van de
duurzame leerlijn half maart 2015 zal plaatsvinden.

4

Met steun van stichting Boomgaard is het Turtle watch programma opgezet om
maatregelen te nemen om het zeeschildpaddenbestand te beschermen en de eierenroof
op het Matapica-strand een halt toe te roepen.
2015
Op 10 maart 2015 is het multifunctioneel zonne-energiecentrum in Nieuw Koffiekamp
officieel geopend en is de duurzame leerlijn feestelijk van start gegaan. Met deze
activiteiten is Suriname twee primeurs rijker geworden, die bijdragen aan de duurzame
ontwikkeling van het land.
Met het stand alone zonne-energiecentrum zal het dorp Nieuw Koffiekamp gedeeltelijk
van energie worden voorzien en zullen de internetmogelijkheden voor de kinderen en
volwassenen een nieuwe bron van kennis- en onderwijsvergaring worden. De kinderen
zullen d.m.v. de duurzame leerlijn veel meer te weten te komen over het beschermen
van het milieu en de natuur van district Brokopondo, maar vooral zullen ze door de opzet
van de leerlijn hun onderwijsniveau verhogen. Vooral het begrijpend lezen is een
basiscomponent van de leerlijn.
In maart 2015 ging het pilot-project ‘Turtle Watch 2015’ van start. Op verzoek van
de dienst ‘s lands Bos Beheer (LBB) is stichting d’ONS benaderd voor een samenwerking
om te helpen bij het beschermen van de zeeschildpadden.
De insteek van dit project is om via de inzet van vrijwilligers, de eierenroverij van
zeeschildpadeieren op de legstrand Braamspunt een halt toe te roepen. Dit project heeft
een immens succes gehad en bijgedragen aan vermindering van de roverij en
bescherming van de zeeschildpadden. Dit project zal dan ook in 2016 worden vervolgd.
Op 10 juni 2015 is het 2-daagse landbouwcongres ‘ontwikkelingen in de duurzame
landbouw’ georganiseerd. Met 200 bezoekers per dag is het congres een succes
geworden. Sprekers waren o.a. Ernst Noorman, de ambassadeur van Nederland, de
onderminister van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij uit Suriname de
heer Kasanmoesdiran, Johan Gatsonides, programma-manager van het ministerie van
Economische Zaken uit Nederland, Jan Willem Breukink van Incotec en Ferdinand Welzijn
van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Tijdens dit congres is op de 2e dag de award
uitgereikt aan de duurzaamste landbouwer van Suriname. De eer ging deze keer naar de
familie Baldew. Belangrijkste conclusies waren het congres waren een nauwere
samenwerking tussen kennisinstituten, bedrijfsleven, bankinstellingen, boeren en
overheid in Suriname. Om dit proces te bevorderen zal een digitale kennisbank
worden opzet om deze partijen via korte lijnen aan elkaar te koppelen.
2016
Organisatie van het duurzame landbouwcongres ‘Voeding en gezondheid in
Suriname’ en de uitreiking van de award voor de duurzaamste kleine landbouwer en
opnieuw een succesvolle uitvoering van Turtle Watch 2016. Uitgifte van congresmap, met
relevante presentaties over o.a. de noodzaak van groen onderwijs in Suriname.
2017
Organisatie van duurzame landbouwcongres ‘Voeding en duurzame landbouw in
Suriname’ en werkbezoek aan duurzame kleine boeren in het veld. Hierbij werden
praktische zaken in het veld besproken zoals duurzame irrigatiesystemen,
kwaliteitszaden om te telen, efficiënte waterhuishouding en effectieve indeling van
teeltgronden en ter plaatse werden oplossingen besproken en ook uitgevoerd door d’ONS
deskundigen. Opnieuw werd een congresmap uitgebracht met relevante presentaties
over voeding in relatie tot het voorkomen van diabetisch type 2 onder Surinamers.
Verder opnieuw een succesvolle uitvoering van Turtle watch 2017. Inmiddels is gestart
met een uitkijktoren op legstrand Braamspunt om toezicht te kunnen houden op de reuze
zeeschildpadden die het strand aandoen en op de eierenrovers.
2018
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Organisatie van duurzame landbouwcongres ‘Duurzame landbouw en
voedselkwaliteit in Suriname’, inclusief verantwoordingsbezoek aan duurzame kleine
boeren die de awards hebben gewonnen. Uitvoering Turtle watch 2018 was opnieuw
succesvol. De uitkijktoren is bijna voltooid.
2019
Organisatie van het duurzame landbouwcongres ‘Teelttechnieken, zaden en irrigatie
op maat voor de duurzame landbouw in Suriname’ en de award uitreiking voor de
duurzaamste kleine landbouwer van Suriname. Door organisatieproblemen bij onze
samenwerkingspartner, Natuur Beheer in Suriname, is deze editie van Turtle Watch niet
meer doorgegaan.
2020
Door het corona-virus is het traditionele landbouwcongres geannuleerd. Veiligheid van de
gezondheid van deelnemers en d’ONS hebben voorrang gekregen. We hebben echter
besloten om de kleine boeren in Suriname te blijven motiveren en stimuleren. Hierom
heeft de stichting besloten om de award uitreiking op 15 oktober 2020 door te laten
gaan. De logistieke uitvoering zal door daarom d’ONS vrijwilligers in Suriname ter plekke
gedaan worden en via een skype-verbinding zal het bestuur en directie de felicitaties
overbrengen. Het Turtle Watch programma is om zelfde reden als bij het congres
afgelast.
Met Aeres en provincie Flevoland zijn gesprekken gevoerd om een groen
onderwijsproject op te starten, om meer aandacht te besteden aan landbouw,
natuur en milieu in Suriname. Het gaat om een 2-jarige HBO opleiding, een associate
degree, waarbij er een studentenuitwisseling tot stand komt met studenten van het
Surinaamse Poly Technisch Instituut en het Almeerse Aeres. Deze opleiding moet
bijdragen aan versterking van de capacity-building van kader. De provincie Flevoland
gaat dit pilot project ondersteunen, waar wij erg blij mee zijn. Gezien de nieuwe en
verbeterde relaties tussen Nederland en Suriname, is deze stap een hoopvolle in de
toekomst.
2021
Opzet van een lijst met preferente groente- en fruitzaden t.b.v. de landbouwers
in Suriname. De lijst wordt geplaatst op de site van stichting d’ONS. aan de lijst werken
in ieder geval de volgende zaadbedrijven uit Nederland mee: Enza, Rijk Zwaan en Bejo.
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