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Inleiding
Onze benadering is al sinds onze oprichting in 1995 ongewijzigd: we identificeren en beschermen de kwetsbare biodiversiteit in Suriname.
Momenteel zijn we actief in gebieden als het Centraal Suriname Natuur Reservaat, Zuid-Suriname, de Coronie zwamp en in het
kustgebied. Gebieden in Suriname waar we de balans willen bewaken tussen de natuur en menselijke belangen. Gebieden die ons voorzien
van voedsel en water en die in het onderhoud voorzien van de meest traditionele, maar tegelijk ook kwetsbare gemeenschappen van
Suriname. CIS doet dit door het gesprek aan te gaan met de overheid en door bewustzijn te creëren in de samenleving voor de rijkdommen
van de natuur. Op basis van ervaringen uit het veld en de kennis die aanwezig is binnen de organisatie kiezen we op zorgvuldige wijze de
juiste aanpak voor het behoud van de natuur voor het welzijn van de mens. !

!

Om dit mogelijk te maken is geld, tijd en mankracht nodig. Als stichting zijn we meer dan 20 jaar afhankelijk geweest van overwegend
buitenlandse donoren. In 2014 is het idee ontstaan om ook het Surinaamse bedrijfsleven te vragen onze missie mede te ondersteunen.
Dat initiatief is succesvol gebleken, mede dankzij het enthousiasme van uw bedrijf. We zijn verheugd dat het Friends of Green Suriname
programma inmiddels is uitgegroeid tot een groep van negentien betrokken lokale bedrijven, die de visie van CIS delen en financieel
bijdragen aan onze missie.

C O N S E R V AT I O N I N T E R N AT I O N A L S U R I N A M E ( C I S ) O N D E R S T E U N T D U U R Z A M E
ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN SURINAME DIE IN EVENWICHT IS MET DE
N AT U U R O M D AT M E N S E N D E N AT U U R N O D I G H E B B E N O M T E G E D I J E N .

People need nature to thrive

ONZE DIRECTEUR AAN HET WOORD

Beste Friend of Green Suriname,!

!

Terugkijkend op het afgelopen jaar, kan ik met trots constateren dat ondernemers in Suriname wel degelijk hart hebben voor hun
land en haar natuur. Ik merk dat het bedrijfsleven in Suriname zich er steeds meer van bewust is, dat op de huidige
concurrerende wereldmarkt haar milieuprestatie een steeds belangrijker rol is gaan spelen. Uw toetreding tot ons Friends of
Green Suriname programma is daarvan een levend bewijs.!
Conservation International Suriname ziet het bedrijfsleven als een belangrijke partner bij het creëren van oplossingen voor
milieuproblemen en maatschappelijke vraagstukken. Met Friends of Green Suriname bieden we de deelnemende bedrijven, zoals
ook dat van u, de mogelijkheid om rechtstreeks te investeren in het behoud en het herstel van onze Surinaamse biodiversiteit. U
draagt zo bij aan onze inspanningen om onze behoefte aan voedsel, water en energie op de lange termijn veilig te stellen. Samen
met u zullen wij ons blijven inspannen om zowel nationaal als internationale besluitvorming te beïnvloeden die deuren opent
naar oplossingen voor bedreigingen van onze natuur.!
We zijn dankbaar voor uw betrokkenheid, en we waarderen het dat u een van de eerste bedrijven was die met ons dit duurzame
pad wilde bewandelen. Ook de komende periode blijven we ons inzetten om het verschil te maken en te werken aan een gezonde
samenleving waar mens en natuur in evenwicht zijn. Het zou mooi zijn als u dat pad samen met ons zou willen blijven
bewandelen. Met de steun van u en onze andere Friends durven wij de ambitieuze uitdagingen aan die wij onszelf hebben
gesteld voor de komende jaren.!

!

John Goedschalk
Executive Director
Conservation International Suriname!

Als mensen zijn we afhankelijk
van de natuur voor onze
zuurstof, ons voedsel en elke
druppel water. En omdat we
onlosmakelijk verbonden zijn
met de natuur, is de toekomst
van de natuur ook onze eigen
toekomst. Deze eenvoudige,
maar diepe waarheid ligt ten
grondslag aan alles wat we
doen bij Conservation
International Suriname.

Conservation International Suriname (CIS)
CIS werd officieel opgericht in 1995. De missie van CIS is het bevorderen en het
tonen van de waarde van ecosystemen voor het menselijk welzijn en een
duurzame ontwikkeling van Suriname. Bij de ontwikkeling van onze economie
en de bijbehorende infrastructuur wordt vaak geen rekening gehouden met onze
"ecologische infrastructuur". CIS richt zich op die landschappen waar de
ecosystemen en de diensten die zij leveren worden bedreigd en daarmee dus ook
het welzijn van de mens. We werken nauw samen met onze partners en de
overheid om inzicht te creëren in het economisch belang van onze natuurlijke
rijkdommen. Als we op een duurzame manier willen ondernemen en
produceren, zullen we namelijk echt rekening moeten houden met de natuur,
omdat zij de basis vormt voor ons voedsel, ons water en de lucht die we
inademen. !

!

Vooral op het vlak van de totstandkoming van beschermde gebieden hebben we
met CIS een reputatie hoog te houden.
In 1998 namen we het initiatief tot de oprichting van het Centraal Suriname
Natuur Reservaat (CSNR) met een omvang van 1,6 miljoen hectare. Met een
bedrag van $ 15.000.000 werd destijds de Suriname Conservation Foundation
opgericht om het beheer van het CSNR, en op termijn ook andere beschermde
gebieden van Suriname, te ondersteunen. In 2015 voegden we daar een nieuw
succes aan toe. CIS is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de South
Suriname Conservation Corridor van maar liefst 7,2 miljoen hectare. !

ONS WERK

HOOGTEPUNTEN

Ons werk: hoogtepunten!
Het afgelopen jaar is CIS bezig geweest met het bestrijden van de gevolgen van
klimaatverandering, de ondersteuning van de regering van Suriname met het
ontwerp en de uitvoering van het nationale bosbeschermingsprogramma REDD+,
het verrichten van zoetwater studies, het in kaart brengen van ecosysteem
diensten en het ondersteunen van zowel lokale gemeenschappen als de overheid
om draagvlak te creëren voor het realiseren van beschermde gebieden voor het
welzijn van de mens. Kortom, een behoorlijk ambitieus programma, waarbij we
veel successen hebben kunnen behalen.
Bij vier van onze projecten hebben we gebruik gemaakt van de financiële steun die
we hebben mogen ontvangen van de Friends of Green Suriname. Van deze vier
projecten geven we hieronder als eerste een update. Daarna volgen de overige
projecten van CIS, die we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd.

C O N S E R V AT I O N D R O N E S

Conservation Drones
Op 26 februari 2015 heeft Conservation International Suriname twee
Conservation Drones overhandigd aan het Ministerie van Ruimtelijke
Ordening, Grond en Bosbeheer. Na een intensieve training in het veld
hebben de jachtopzieners van de afdeling Natuurbeheer inmiddels een
goed beeld van de wijze waarop het gebruik van de drones hen kan
ondersteunen bij het beheer van onze natuurgebieden. De drones en ook
de training zijn volledig betaald door onze Friends of Green Suriname.
Suriname bestaat voor 94,7 % uit tropisch veelal ondoordringbaar bos.
Het versterken van de capaciteit van de overheid ten aanzien van een
effectief beheer van onze bossen is een van de speerpunten van het
beleid van Conservation International Suriname. Conservation Drones
zijn hulpmiddelen die daarbij nuttig zijn. Met deze patrouille
vliegtuigjes kunnen o.a. menselijke activiteiten in kaart worden gebracht
die onze natuur bedreigen zoals houtkap, mijnbouw en stroperij.
Dit gehele project, ter waarde van USD 21,726, werd gefinancierd uit
inkomsten van ons Friends of Green Suriname programma.

CORONIE SWAMP

Coronie Swamp
Het Coronie zoetwater moeras is een natuurlijk zoetwater reservoir in het
kustgebied van Suriname met een oppervlakte van ongeveer 250.000 hectare.
Het reservoir levert belangrijke ecosysteem diensten, bestaat voor een groot
deel uit kwetsbare mangroven en is belangrijk voor de verschillende trekvogels
die gebruik maken van het gebied. Als mensen blijven handelen op een
verantwoorde wijze kunnen deze diensten gehandhaafd blijven en kan ook het
economisch potentieel worden benut.
Met behulp van een bijdrage van USD 12,125 door de Friends of Green
Suriname heeft CIS samen met de lokale bevolking de eerste stappen gezet om
voor dit belangrijke gebied een erkenning van internationale betekenis te
krijgen. Op die manier zal het moeras ook voor de komende generaties
belangrijke ecosysteem diensten kunnen blijven leveren. !

KUSTBESCHERMING

Kustbescherming
Het kustgebied van Suriname wordt bedreigd door een stijgende
zeewaterspiegel en een toenemende kans op grote stormen. Samen met de
Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) hebben we een
proefproject ontwikkeld, waarbij we op de natuur gebaseerde, duurzame
aanpassingsmaatregelen inzetten om ons te beschermen tegen deze
bedreigingen. Concreet betekent het dat er een waterdoorlatende houten
dam wordt gebouwd voor de kust bij Weg Naar Zee. Deze dam dient als
golfbreker en zorgt gelijktijdig voor de aanwas van nieuw sediment.
Hierdoor zal het herstel van de mangrovebossen aan de kustlijn mogelijk
worden. Op die manier zal deze zogenaamde sedimentatie ‘trapping’
eenheid mogelijk de kusterosie kunnen bestrijden. Het project zal in juni
2015 van start gaan in samenwerking met de AdeKUS en het Ministerie
van Openbare Werken.
De USD 15,000 kosten die CIS maakt voor dit project worden volledig
betaald uit de bijdragen van de Friends of Green Suriname.

I N H E E M S B E S C H E R M D G E B I E D V A N 7 , 2 M I L J O E N H E C TA R E

S O U T H S U R I N A M E C O N S E R V AT I O N
CORRIDOR

South Suriname Conservation Corridor
In maart dit jaar hebben de Trio en Wayana gemeenschappen, Conservation
International Suriname en WWF Guianas, samen met de overheid het
initiatief genomen om de mens, het bos en de wateren in Zuid-Suriname te
beschermen. De traditionele gemeenschappen zijn vrijwel geheel
afhankelijk van het bos en willen zekerheid voor het voortbestaan van hun
gemeenschap en hun woongebied. Steeds groter wordende bedreigingen,
met name van de kleinschalige goudwinning en infrastructurele werken,
vormen een gevaar voor de mens en het bos in Zuid-Suriname. Na een jaar
van nauwe samenwerking met de inheemse gemeenschappen vonden er
vanaf half februari 2015 uitgebreide dialoogsessies plaats met alle
belanghebbenden. Dit heeft geleid tot het ondertekenen van een
gezamenlijke verklaring op 6 maart 2015. In dat document verklaren de
Trio’s en Wayana’s dat zij hun leefgebied van 7.2 miljoen hectare zullen
beschermen.
Vanuit de bijdragen van de Friends of Green Suriname werd USD 8,000
bijgedragen aan een fieldtrip naar Kwamalasamutu in maart 2015, waar er
samen met het traditioneel gezag van alle dorpen van Zuid-Suriname
gereflecteerd is op de verklaring voor bescherming, alsook volgende
stappen zijn benoemd.!

“THE GREATEST THREAT TO OUR PLANET IS THE
BELIEF THAT SOMEONE ELSE WILL SAVE IT”

–ROBERT SWAN -

OVERIGE PROJECTEN

WISE for REDD+
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest
Degradation) is een internationaal programma van de Verenigde
Naties dat wordt uitgevoerd om de schadelijke effecten van ontbossing
en bosdegradatie tegen te gaan en duurzaam behoud en management
van het regenwoud te stimuleren. Samen met onze partners, het
United Nations Development Program (UNDP), het Nationaal
Instituut voor Milieu en Ontwikkeling Suriname (NIMOS), de Climate
Compatible Development Unit (CCDU) en de inheemse
gemeenschappen wordt hard gewerkt aan de implementatie van
REDD+ in Suriname. Voordat het zover is dienen alle betrokken
partijen (stakeholders) zoals de overheid, inheemsen, marrons en het
maatschappelijk middenveld te begrijpen wat REDD+ is en wat de
gevolgen zijn van het programma. CIS heeft het afgelopen jaar hard
gewerkt aan de opzet van het zogenaamde informatieprogramma
Widening Informed Stakeholder Engagement for REDD+ (WISE for REDD
+). Dit programma moet erop toezien dat de betrokkenheid van
belanghebbenden in REDD+ gegarandeerd is. !

Mercury Free Partnership
(MFP)

Mercury Free Partnership (MFP)
Om gefaseerd kwik uit het milieu te halen hebben Ordening Goudsector
Suriname (OGS) en Conservation International Suriname ruim een jaar geleden
The Mercury Free Partnership (MFP), oftewel het Kwikvrij Partnerschap
opgestart. De doelen van dit partnerschap worden door de overheid
ondersteund. De overige leden van dit partnerschap zijn Bureau voor Openbare
Gezondheidszorg, NIMOS, WWF-Guianas en de Anton de Kom Universiteit
van Suriname. Een van de primaire doelstellingen van deze samenwerking is de
overheid te steunen bij het werken aan de ondertekening van het Verdrag van
Minamata. Dit verdrag beoogt een verbod op het gebruik van kwik. Het
Verdrag is inmiddels door 128 landen getekend. Suriname is daar nog niet bij.
CIS voert het secretariaat van het Mercury Free Partnership en bewaakt de
continuïteit van de samenwerking.

TROPICAL ECOLOGY ASSESSMENT
AND MONITORING NETWORK:TEAM

TEAM - Tropical Ecology Assessment and Monitoring Team TEAM is een samenwerkingsverband tussen Conservation International, de
Wildlife Conservation Society en het Smithsonian Institution. TEAM bestaat uit een
wereldwijd netwerk van wetenschappers die gegevens verzamelen in 15
verschillende landen, waaronder Suriname, over het klimaat en de biodiversiteit in
tropische bossen. Belangrijkste doelstelling is het identificeren van eventuele
bedreigingen. In Suriname verzamelen we die gegevens in het Centraal Suriname
Natuur Reservaat (CSNR). Elk jaar plaatsen we 60 camera’s, uitgerust met een
bewegingssensor, verspreid over een gebied van circa 20.000 ha gedurende 1
maand. Dit levert enorm waardevolle informatie op voor wetenschappers en
natuurbeschermers. De verzamelde biodiversiteit- en klimaatdata wordt gebruikt
om besluitvorming te beïnvloeden en daarmee onze biodiversiteit te beschermen en
alles wat zij de mens te bieden heeft.!

F R E S H W AT E R T R A N S F E R A L L O C AT I O N
AGREEMENT

Fresh Water Transfer Allocation Agreement
Volgens de Verenigde Naties woont ongeveer 40 procent van de
wereldbevolking in gebieden met matige tot ernstige watertekorten.
Klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking zullen dit aantal
verder opschroeven de komende decennia. Suriname herbergt daarentegen
maar liefst 10% van de wereld’s rivier zoetwatervoorraden. Daarnaast
beschikken we over een natuurlijke watermachine in de vorm van ons tropisch
regenwoud, dat bijna ons gehele grondgebied bestrijkt. Deze combinatie heeft
geleid tot onderzoeken naar de haalbaarheid van de bulk export van zoet
water en de gevolgen daarvan voor zowel Suriname als voor de doelmarkten,
zoals Barbados en andere eilanden in de Caribbean. In januari 2015 zijn de
onderzoekers in Suriname geweest en tegen juni 2015 wordt de economische
levensvatbaarheid van het project vastgesteld. Op basis daarvan worden de
vervolgstappen bepaald.!

!

Financiën
De soft launch van Friends of Green Suriname vond plaats in juni 2014. Vanaf dat moment tot en met mei
2015 is het programma uitgegroeid tot 19 deelnemers. Deze deelnemers geven hun steun overwegend in
financiën en deels ‘in natura’.

!

•
•

•

!
!

In totaal is er door die 19 bedrijven een bijdrage van USD 186,500 toegezegd, verspreid over
de periode juni 2014 tot en met mei 2017.
Daarvan is voor de periode juni 2014 tot en met mei 2015 USD 142,833 toegezegd.
Van dat bedrag is USD 88,333 in financiële steun, waarvan we inmiddels USD 73,597 op onze
bankrekening ontvangen hebben.
De overige USD 54,500 is toegezegd in natura. Daarvan is reeds USD 21,500 al geleverd in
diensten en producten.

Overzicht uitgaven Friends of Green Suriname
PIE CHART

Juni 2014 - Mei 2015

Conservation Drones USD 21,726
Sediment Trapping Unit bij Weg naar Zee USD 15,000

36%

25%

9% 14%

Coronie Swamp USD 12,125
South Suriname Conservation Corridor USD 8,000
Operationele kosten CI-Suriname USD 31,482

17%

Totaal uitgaven USD 88,333

ONS TEAM

Ons Team
De bijdragen van Friends of Green Suriname hebben een stevige impuls gegeven aan onze slagkracht. Het
stelt ons team in staat om tijdig de juiste acties te ondernemen. De omvang van het team bestaat uit 13
personen, die ieder hun eigen verantwoordelijkheid hebben binnen het verwezenlijken van onze
doelstellingen. Het management team, onder leiding van de Executive Director en verder bestaande uit een
Technical Director en een Finance Manager, is in 2015 uitgebreid met een Development Manager, die leiding
geeft aan het programma Friends of Green Suriname en zorgt voor het aantrekken van aanvullende
fondsen.
Ons technisch team heeft het afgelopen jaar veel tijd in het veld doorgebracht om een relatie op te bouwen
met de lokale bevolking in met name Coronie en Zuid-Suriname. Om onze projecten uit te kunnen voeren
is immers toestemming nodig van de lokale bevolking, zoals vastgelegd in de VN Verklaring voor de
Rechten van Inheemse Volkeren. Vandaar dat we het komende jaar een Field Coördinator zullen aanstellen
om onze aanwezigheid in het veld nog verder te versterken. Met ingang van 1 maart 2015 is een full time
Communications Coördinator aangesteld om de zichtbaarheid van het werk van CIS en het draagvlak in de
samenleving te vergroten.
Samen met u blijven wij ons inzetten, zowel in het veld als op kantoor, om onze ambitieuze doelstellingen
voor het komend jaar te behalen. !

!

ONZE FRIENDS OF GREEN
SURINAME
We zijn dankbaar voor de steun van al onze Friends of Green Suriname, die met hun bijdragen de missie van CIS
ondersteunen: het behoud van de natuur voor het welzijn van de mens.

A C C E S S T R AV E L S U R I N A M E
DIO DROGISTERIJEN
FERNANDES GROUP
FORWARD MOTION
GOM FOOD INDUSTRIES
HEM SURINAME
H O T E L M A AT S C H A P P I J T O R A R I C A
KALOTI SURINAME MINT HOUSE
CKC MACHINEHANDEL SURMAC
O I L M O P E N V I R O N M E N TA L S O L U T I O N S
R B C R O YA L B A N K
R U D I S A H O L D I N G M A AT S C H A P P I J
S U R I N A M A I R W AY S
SURINAAMSE BROUWERIJ
SURINAME CARTRIDGE DEPOT
S TA S I N T E R N AT I O N A L
SURINAAMSE TELEVISIE STICHTING
UNITED MAGAZINE
WTEC SOLE

Onze Friends of Green Suriname
We zijn dankbaar voor het draagvlak bij het Surinaamse bedrijfsleven voor onze missie en
we onderhouden dit dan ook graag. Om onze Friends te betrekken bij ons werk
organiseren we elk kwartaal een netwerkbijeenkomst, waar we zowel bestaande als
potentiële Friends of Green Suriname voor uitnodigen. Zo hebben we sinds de feestelijke
lancering op 6 oktober 2014 inmiddels twee bijeenkomsten gehouden. Op 4 december
2014 bij de Surinaamse Brouwerij en op 24 maart 2015 bij Bodega & Grill de Waag. De
bijeenkomsten zijn vrijwel kostenneutraal georganiseerd, door de gastvrije ondersteuning
door de Surinaamse Brouwerij en de Waag. Het is een gelegenheid gebleken, waarbij we
elkaar kunnen informeren en inspireren. We delen onze ervaringen en vertellen over de
uitdagingen die we tegenkomen in het veld. Daarnaast luisteren we graag naar de mening
en de ideeën van de aanwezige ondernemers. Zo verbinden we twee werelden die
normaliter niet zo snel met elkaar in contact zouden treden.!
Ook nodigen we onze Friends op regelmatige basis uit voor informele
lunchbijeenkomsten met twee of drie Friends per keer, zodat we echt de tijd kunnen
nemen om naar elkaar te luisteren. Inmiddels hebben er vier van deze bijeenkomsten
plaats gevonden en we zullen hier de komende tijd een vervolg aan geven. Middels twee
digitale nieuwsbrieven en een video update hebben we onze Friends tussentijds op de
hoogte gehouden van het laatste nieuws omtrent onze activiteiten. !

!

ONZE WAARDEN
moed
We dragen onvermoeibaar onze visie uit, voeren gedurfde acties uit en volharden in onze confrontatie met
uitdagingen.

!

integriteit
Wij handelen op integere wijze en zijn verantwoordelijk voor onze daden.

!

passie
We zijn geïnspireerd door de natuur en koesteren de diversiteit van het leven in al haar vormen.

!

eerbied
We respecteren en vertrouwen elkaar, en omarmen onze diversiteit van culturen, talenten en ervaringen.

!

optimisme
We zijn optimistisch over de toekomst van het leven op aarde en zijn ervan overtuigd dat, met onze partners, we
ongekende resultaten zullen verwezenlijken op het gebied van milieubescherming.

samenspel
We werken samen, in het besef dat openheid en samenwerking van fundamenteel belang zijn voor het bereiken
van een gezonde en welvarende wereld voor iedereen.

ONZE VISIE, ONZE MISSIE

onze visie

We streven naar een gezonde, welvarende wereld waarin samenlevingen zijn begaan met de zorg
voor en de waardering van de natuur, onze mondiale biodiversiteit, voor de lange termijn ten
behoeve van mensen en al het leven op aarde.

onze missie

Voortbouwend op een sterke basis van wetenschap, partnerschap en veldwerk, versterkt CI de
positie van samenlevingen om op verantwoorde en duurzame wijze zorg te dragen voor de natuur
en onze mondiale biodiversiteit, voor het welzijn van de mensheid.

!

PEOPLE NEED NATURE
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