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We are Friends of
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Green

Sur name
Nieuwe vrienden
Sinds de vorige editie van deze
Nieuwsbrief die verscheen in
april 2015 hebben we er vijf
nieuwe Friends of Green
Suriname bij; Hotel Torarica,
Puro Fair Trade Coffee, NILS
Print, VSH Community Fund
en Jacana Amazon Wellness
Resort. Een hartelijk welkom!!

Climate Change
Op initiatief van een delegatie
van de Europese Unie wordt

Voorzitter van de Commissie Milieu en Klimaatverandering, Andre Misiekaba
en directeur van CI-Suriname John Goedschalk ondertekenen het
samenwerkingsconvenant.

op 9 november 2015 een
bijeenkomst georganiseerd in
verband met het onderwerp

CI-Suriname bereikt mijlpaal!

klimaatverandering in het

Op 6 oktober 2015 is het precies een jaar geleden dat in het

Courtyard by Marriot Hotel.

Corner House het fondsenwervingsprogramma Friends of Green

Doel van de bijeenkomst is te

Suriname werd opgericht. Met behulp van uw steun hebben we

komen tot een discussie over

het afgelopen jaar in het oog springende projecten tot stand

de gevolgen van

weten te brengen. Daarnaast heeft het collectief ons de morele

klimaatverandering voor

steun geboden om ook richting onze beleidsmakers te laten zien

Suriname. In aanloop naar de

dat we bereid zijn om gezamenlijk invulling te geven aan de

klimaattop in Parijs van 30

voornemens ten aanzien van het milieu zoals opgenomen in het

november t/m 11 december

Regeerakkoord 2015-2020 en in de jaarrede van president

2015 worden diverse

Bouterse op 30 september jongstleden. Inmiddels hebben we op

activiteiten ondernomen in
Suriname die aandacht vragen
voor het onderwerp. Houdt u
onze website in de gaten voor
informatie en registratie.

Leden van de DNA commissie Milieu en Klimaatverandering laten twee duiven
los als symbool van de samenwerking met CI-Suriname en NIMOS.
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2 oktober 2015 een samenwerkingsconvenant mogen
ondertekenen met de Commissie Milieu en Klimaatverandering
van de Nationale Assemblee voor een periode van vijf jaar. !
De samenwerking moet o.a. leiden tot het vaststellen van de
Milieuraamwet van 2002, het reviseren van de verouderde
Natuurbeschermingswet van 1954 en het ontwikkelen van nieuw
beleid om onze natuur te beschermen tegen onder andere
Professor Naipal (AdeKUS) en Minister Wolf
(Openbare Werken) planten een mangroveboom

klimaatverandering. !

Eerste kwelder bij Weg
naar Zee !
Op 19 september 2015 werd onder
grote belangstelling en in het bijzijn
van de Minister van Openbare
Werken, de heer Wolf, de eerste
kwelder bij Weg naar Zee
opgeleverd. Het pilotproject, dat
financieel mogelijk gemaakt is door
Friends of Green Suriname, heeft
professor Naipal, verbonden aan
de Anton de Kom Universiteit van
Suriname (AdeKUS), in staat
gesteld om het effect van de
kwelder met succes te
demonstreren. De smalle houten
dam, ook wel Sediment Trapping
Unit (STU) geheten, zal het dichte

Deelnemers aan de tafeldiscussie van Friends of Green Suriname
op 4 augustus 2015 in Jacana Amazon Wellness Resort.

wortelstelsel van de mangrove
zodanig nabootsen dat afzetting

Tafeldiscussie leidt tot brief aan President!

van sediment zal plaatsvinden
waardoor verdere afbraak van de

Tijdens een tafeldiscussie bij de laatste netwerkbijeenkomst van

kustlijn wordt tegengegaan en

Friends of Green Suriname op 4 augustus 2015 bij Jacana

voorwaarden worden gecreëerd

Amazon Wellness Resort hebben we onze Friends gevraagd wat

voor de aanplant van mangrove.

zij de nieuwe regering wil meegeven de komende vijf jaar.

Afzetting van voldoende sediment
voor de volledige terugkeer van
mangroven zal ongeveer een jaar in
beslag nemen. Ondertussen wordt
hard gewerkt aan het uitbreiden
van het aantal kwelders voor de
kust bij Weg naar Zee. U kunt de
voortgang volgen via onze website.

!

We hebben de feedback meegenomen in een gezamenlijke brief
aan president Bouterse die op 15 augustus 2015 werd
gepubliceerd in de Ware Tijd. Het aanpassen van verouderde
milieuwetgeving stond hoog bovenaan de lijst bij de
ondernemers en heeft dan ook een prominente rol gekregen in
de brief aan de President.!
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Klimaattop 2015
Van 30 november t/m 11
december 2015 zal de
Climate Summit plaats
vinden in Parijs waar 200
landen hopelijk een nieuw
en bindend
klimaatakkoord zullen
tekenen. !
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Drie vragen aan: Fernandes Bottling Company
Duurzaam ondernemen staat centraal bij Fernandes Bottling Company,
sinds 24 maart 2015 een Friend of Green Suriname. !
Hoe geeft Fernandes invulling aan haar duurzaamheid binnen de
organisatie? We vroegen het aan Ayida Slooten, Sr. Pubic Affairs &
Communications Officer.!
Vraag 1. Als importeur van Coca-Cola heeft Fernandes te maken met
internationale standaarden. Is het moeilijk om daaraan te voldoen in
Suriname? Kun je een voorbeeld noemen?

CI heeft in de aanloop naar

Ja en Nee. We zien het als een uitdaging om aan de internationale

het evenement

standaarden te voldoen. Het is niet altijd makkelijk omdat de bestaande

klimaatonderhandelingen

infrastructuur niet is ingericht om al ons afval duurzaam te verwerken maar

gevoerd met de betrokken

het stelt ons ook in staat om ons te onderscheiden in Suriname. Het lukt ons

stakeholders om invloed

momenteel om 97 % van ons afval duurzaam te verwerken door hergebruik

uit te oefenen op de Global

en recyclen.

Climate Agreement.
Vraag 2. Samenwerking lijkt een factor voor succes als het gaat om met
CI zal daarnaast prominent

name materiaalkringlopen. Hoe zit het met de samenwerking in Suriname

aanwezig zijn bij de

op dit gebied?

klimaattop met de

In samenwerking met onder andere Stichting Samarja en Amazona Recycling

premiere van drie nieuwe

Company (AmReCo) worden PET-flessen ingezameld, versnipperd en

films in het kader van de

verscheept naar het buitenland voor verder verwerking. Daarnaast hebben

campagne Nature is

we op uiteenlopende manieren ondersteuning verleend aan nationale

Speaking. Na afloop van de

initiatieven zoals Krin Kondre, een Nationale Schoonmaakactie, Clean up the

Summit zullen deze

world en Coastal Clean Up. Ook kleinere initiatieven, projecten en

worden vertoond voor

evenementen worden in samenwerking met lokale gemeenschappen,

onze Friends of Green

organisaties en de overheid ontwikkeld en ondersteund.

Suriname tijdens de

!

netwerkbijeenkomst in

Vraag 3. Fernandes Bottling Company tracht een leiderschapsrol te

december 2015.!

vervullen op het gebied van de toepassing van innovatieve technologieën
in Suriname, die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van ons

Wandelloop!

leefmilieu in Suriname. Om welke technologie gaat het zoal?
We hebben onder andere geïnvesteerd in een waste water treatment plant

In Suriname zal in

waar het afvalwater van de productieprocessen middels een biologisch

samenwerking met onder

proces gezuiverd wordt. Daarnaast kijken we naar manieren die onze

andere de Stichting Bigi

verpakkingen duurzamer kunnen maken en wordt geïnvesteerd in

Broki Waka een

technologie die zorgt voor besparing van water en energie. !

klimaatwandelloop
worden georganiseerd op
29 november 2015. Houdt
u onze website in de gaten
voor meer informatie over
dit event.
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SLOTBIJEENKOMST
MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN
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Friends of Green Suriname Expeditie
Van 13 t/m 15 juli hebben we een aantal Friends of Green Suriname
meegenomen op een expeditie naar Kwamalasamutu dichtbij de

In het kader van het project

Braziliaanse grens in Zuid-Suriname. Onder leiding van Dr. Russell

Maatschappelijk Verantwoord

Mittermeier, Vice Chair van Conservation International, is de nederzetting

Ondernemen (MVO) zijn het !

bezocht.

Suriname Business Development

De expeditie stond in het teken van o.a. een ontmoeting met het traditioneel

Center, de Vereniging Surinaams

gezag, een kennismaking met de inheemse Trio gemeenschap en een bezoek

Bedrijfsleven en de !

aan de beroemde Werephai grotten met meer dan 500 indrukwekkende

Nederlandse Ambassade een

rotstekeningen. !

samenwerking aangegaan.
Er zullen in dit kader van 2-4
november aanstaande zes
rondetafelgesprekken over MVO
worden georganiseerd. Na de
voltooiing van de
rondetafelgesprekken zal er op
vrijdag 6 november 2015 een MVO
slotbijeenkomst worden

Tijdens de expeditie hebben de Friends kunnen ervaren hoe de inwoners
van het inheemse dorp leven. Daarnaast is de dorpvergadering (krutu)
bijgewoond onder leiding van granman Ashongo en heeft een ontmoeting
plaats gevonden met de bekende sjamaan Amashina Oelemaroe.
In Zuid-Suriname is Conservation International Suriname actief om een
inheems beschermd gebied te creëren van 7.2 miljoen hectare.
Aan de eerste expeditie van Friends of Green Suriname namen deel:
Surinam Airways, De Surinaamse Brouwerij en Jacana Amazon Wellness
Resort. !

georganiseerd.
Tijdens de slotbijeenkomst zal MVO
Nederland de eerste resultaten van
de MVO country scan presenteren.!
Het project heeft als doel de
Surinaamse bedrijven te informeren
en bewust te maken van de kansen
op het gebied van MVO.!
De Friends of Green Suriname zijn
van harte uitgenodigd deel te
nemen aan de bijeenkomsten.
Voor meer informatie over de MVO
rondetafelgesprekken en de
slotbijeenkomst kunt u contact
opnemen met :
Mirjam Gommers, Communications

De deelnemers aan de Friends of Green Suriname Expeditie 2015, onder
leiding van Dr. Russell Mittermeier (links vooraan op de foto).

Coördinator CIS via
mgommers@conservation.org
of met:
Suriname Business Development
Centre via info@sbc.sr !

!

Friends of Green Suriname is een
initiatief van:
Conservation International Suriname !
Kromme Elleboogstraat 20
Paramaribo | SURINAME
SOUTH AMERICA!
www.suriname.conservation.org
www.friendsofgreensuriname.sr
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