Oproep
Award voor het duurzaamste
klein landbouwbedrijf 2021 in Suriname
Stichting d’ONS, met ondersteuning van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in Nederland, Koppert Cress, Rijk Zwaan
en het ministerie van Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname gaan in 2021
voor de negende keer op zoek naar het duurzaamste klein
landbouwbedrijf van Suriname.
Ondanks COVID 19 periode, willen d’ONS en haar partners, de kleine
duurzame landbouwers blijven stimuleren en motiveren. Zij dragen
immers met hun producten bij aan een goede volksgezondheid. Vandaar
dat we de award dit jaar laten doorgaan.
Duurzaam telen is meer dan ooit nodig met het oog op voedselveiligheid,
gezonde landbouwproducten en een goede volksgezondheid. Er is reeds
een aantal landbouwers dat duurzaam agrarisch teelt en onderneemt. Dit
proces zet stichting d’ONS en haar partners ook in 2021 voort, door de
winnaars een prijs toe te kennen in de vorm van een geldbedrag.

Hoe in te dienen?
Van 22 juli tot en met 22 augustus 2021 kunt u uw bedrijf opgeven
voor deze wedstrijd.

Prijzen
In de eerste week van september 2021 zullen de bedrijfsbezoeken
plaatsvinden en in de week van 11 tot 17 oktober 2021 zullen de drie
winnaars bekend worden gemaakt.
Het prijzengeld bedraagt € 1000,- voor de eerste plaats, € 500,- voor de
tweede plaats en € 250 voor de derde plaats.
De cheque wordt in hotel Torarica aan de deelnemers aangeboden.
Met het uitreiken van deze prijzen hoopt stichting d’ONS de duurzame,
maar ook de biologische landbouw in Suriname te bevorderen.

Voorwaarde voor deelname
Het bedrijf voldoet of heeft de intentie te voldoen aan een aantal
aspecten:
Grootte van het bedrijf
• Het bedrijf dient minimaal 1 ha en maximaal 10 ha groot te zijn.
Type bedrijven:
• Primaire landbouwers
Inhoudelijk
Economische aspecten zoals:

• Het bedrijf draagt bij aan de lokale economische ontwikkeling en is voor
langere duur levensvatbaar.
• Het bedrijf is financieel gezond en duurzaam telen is de intentie of de
primaire activiteit.
• Het bedrijf heeft gedurende de COVID periode 30 tot 50% omzet
verlies geleden en is desondanks blijven doorgaan met produceren
Milieu-gerelateerde aspecten zoals:

• De productiewijze van het bedrijf schaadt zo min mogelijk het milieu,
zowel op het bedrijf als daarbuiten.
• Het bedrijf streeft naar minimalisering van gebruik van schadelijke
middelen, zoals door biologische landbouw en geïntegreerde
gewasbescherming is aanbevolen.
Sociaal-maatschappelijke aspecten zoals:

• Het bedrijf streeft naar een positieve bijdrage aan haar sociaalmaatschappelijke omgeving en respecteert de regelgeving van de
overheid.
• Schadelijke stoffen worden zorgvuldig gebruikt en opgeslagen:
werknemers lopen geen gezondheidsrisico’s door gebruik van deze
middelen.

Selectie
Een professionele jury zal de bedrijven die zich hebben aangemeld toetsen
op basis van de hierboven opgegeven duurzame aspecten. De jury brengt
tevens een bezoek aan de geselecteerde bedrijven. Uit die bedrijven zal
een winnaar en bedrijven die tweede en derde zijn geworden.

Inschrijven
Het inschrijvingsformulier vindt u op www.stdons.nl . De inschrijvingen
kunt u digitaal opsturen naar info@stdons.nl of per post opsturen naar het
kantoor van de VSB aan de Prins Hendrik straat 18, PO Box 111,
Paramaribo Suriname. Meer informatie over deze wedstrijd kunt u vinden
op www.stdons.nl

d'ONS landbouw congres 2021 gaat niet door
Helaas heeft d'ONS moeten besluiten om het jaarlijkse congres duurzame
landbouw dit jaar te schrappen vanwege het coronavirus (COVID-19).
We willen simpelweg de gezondheid en de veiligheid van de
congresdeelnemers niet op het spel zetten en annuleren daarom deze
editie. Dit betekent dat de award voor de duurzaamste landbouwer in de
oude opzet ook niet doorgaat.

