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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: 

Seminar 

▪ Door climate change is het weer grilliger 

geworden; zon wordt heter en de regen 

wordt steeds overvloediger

▪ Oogsten mislukken door de heftigheid 

van de regens of door de hitte

▪ Boeren weten eigenlijk niet, wanneer de 

juiste periode is om te telen 



Doelen van het congres?

▪ 1. Een stand van zaken geven over de 

gevolgen van de climate change in 

Suriname in een historische perspectief

▪ 2. Hierna zullen er een aantal best practises 

van climatechange farming uit andere 

landen worden besproken

▪ 3.Vervolgens zullen de gevolgen van het 

broeikast effect in kassen worden toegelicht 

en hoe die kunnen worden verminderd    



Congres: climate change 

en de gevolgen voor de 

landbouw?
▪ Doelen:

▪ 4. Voorts zal onderwijs gericht op climate 

change farming door Aeres hogeschool voor 

het voetlicht worden gebracht;

▪ 5. Een praktisch voorbeeld van Climate 

change farming in Marowijne zal worden 

toegelicht en Staatsolie zal als aansprekend 

bedrijf enkele climate change initiatieven 

naar voren brengen



Award duurzaamste mkb-

landbouwer 2022

▪ Er waren voornamelijk uit inschrijvingen 

districten Wanica, Nickerie en Saramacca

▪ Alle bedrijven zijn bezocht, die aangegeven 

hadden aan  duurzaamheidscriteria te 

voldoen;

▪ Uiteindelijk 3 winnaars die het beste 

voldeden aan criteria en bovendien potentie 

hebben om economisch door te groeien.  



1. In kaart brengen wat de gevolgen 
zijn van climate change, welke 
voorbeelden succesvol kunnen 
zijn voor Suriname en welke 
duurzame oplossingsrichtingen 
voor Suriname voor handen zijn.

2. Vanuit de award uitreiking willen 
we boeren stimuleren die een 
duurzame economische potentie 
hebben

Wat hopen we te bereiken 

met dit congres?



Nieuw: 

Aanmoedigingsprijs 2022

▪ Dit jaar voor het eerst een 

aanmoedigingsprijs, omdat we denken 

en hopen dat het genomineerde bedrijf 

van grote toegevoegde waarde voor de 

landbouw in Suriname kan zijn! 



Op naar een gezonde 

landbouwsector in 

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


