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INLEIDING

De Friends of Green Suriname 

zijn prominente Surinaamse 

bedrijven, die de bescherming 

van de Surinaamse natuur een warm hart toedragen. Met de inzet van hun 

netwerk en financiële middelen willen zij een brug slaan tussen Conservation 

International Suriname en de samenleving.

In oktober 2014 mochten we in het Hoekhuys aan de Waterkant de eerste 

15 Friends of Green Suriname aankondigen. Het was een 

bijzonder moment, want voor het eerst liet een groep 

Surinaamse ondernemers collectief zien dat het lokale 

bedrijfsleven ook bereid is om te investeren in lokale 

natuurbeschermingsprojecten met een directe impact 

op de Surinaamse samenleving.

Sinds dat moment hebben de Friends of Green 

Suriname op vele manier bijgedragen aan CI. 

Door mee te denken over ons werk, door samen 

acties uit te voeren,  en door financiëel of door 

inzet van diensten- steun te bieden aan het verder 

uitbouwen van Conservation International en haar 

projecten. We zijn daar enorm dankbaar voor.

Conservation International is een 

internationale NGO, die actief is in 

meer dan 30 landen wereldwijd. 

Sinds 1992 heeft de organisatie ook 

in Suriname een vestiging. Voor het 

uitvoeren van onze projecten zijn wij 

altijd afhankelijk geweest van internationale donoren. Dit had als schaduwzijde, 

dat er te vaak veelbelovende projecten niet konden worden uitgevoerd, omdat 

ze te kleinschalig en experimenteel van aard zijn voor grote, internationale 

fondsen. Het Friends of Green Suriname programma speelt hierop in. Doordat 

lokale ondernemers wat terug doen voor dezelfde samenleving en omgeving 

waarin zij opereren, ontstaat er een fonds waarmee lokale projecten uitgevoerd 

kunnen worden en waarmee we onze organisatie verder kunnen versterken. 

We zijn trots dat we het afgelopen jaar Telesur als nieuwe Friend hebben mogen 

verwelkomen. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van 

enkele andere vrienden. De economische crisis van Suriname raakt 

ons allemaal. Daarom zijn wij extra dankbaar aan onze vrienden 

die hun verbintenis verlengd hebben of opgestart hebben, 

juist in deze economisch lastige tijd.

Voor u ligt het verslag van het Friends of Green Suriname 

programma van juni 2017. We willen u hiermee graag een 

beeld geven van de activiteiten en projecten die we de 

afgelopen periode hebben uitgevoerd.

John Goedschalk
Executive director



vergoedingen 
voor de opslag van 

forest carbon 
(REDD+)
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SAMEN MET DE FRIENDS OF GREEN  
SURINAME OP WEG NAAR GREEN GROWTH
 

Met 95% aan bos is Suriname het groenste land ter wereld. We kunnen het niet vaak 
genoeg zeggen. Enerzijds zodat we met z’n allen beseffen hoe bijzonder dit is. Maar 
anderzijds ook, zodat we gaan beseffen hoeveel waarde al dit groen vertegenwoordigt. 

Als Conservation International Suriname hebben we het model van 

‘groene groei’ of zoals internationaal gebruikelijk ‘green growth’ 

omarmd. De Green Growth visie voor Suriname betekent dat 

Suriname economische groei kan genereren, juist door op een 

duurzame manier gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen.

Growth betekent met een andere bril kijken naar wat ons land te 

bieden heeft. Het staat voor innovatie: het nadenken over nieuwe 

product-markt combinaties en eindproducten ontwikkelen met een 

hogere toegevoegde waarde. Niet alleen is groene technologie 

efficiënt, en bespaart het hulpbronnen en geld in vergelijking 

met de traditionele alternatieven. Ook is er minder of geen dure 

externe kennis uit het buitenland nodig en sluit het goed aan bij 

onze cultuur en gewoontes, omdat Green Growth uitgaat van 

lokale expertise. Tot slot, profiteren de lokale gemeenschappen in 

hun levensonderhoud, doordat er werkgelegenheid en winst op 

lokale producten ontstaat.

We verwachten dat de volgende pilaren zullen kunnen 
gaan zorgen voor groene groei: 

Wij geloven dat we groene groei enkel 

kunnen bereiken als er voldoende 

bewustwording is bij strategische groepen 

over wat natuurlijk kapitaal is en hoe deze 

ingezet kan worden ten behoeve van 

duurzame ontwikkeling. Daarnaast moet de 

overheid  beleidsaanpassingen daadwerkelijk 

verankeren, zodat er duurzaam geïnvesteerd 

en beschermd kan worden. 

export van 
zoetwater 

natuur 
toerisme 

Suriname kan een welvarend land worden als we 

verstandiger gebruik maken van de rijkdommen 

van onze natuur, en afstand nemen van 

industrieën die onze natuur kapot maken. Onze 

Friends vormen daarbij een onmisbare groep 

supporters.

Er is zowel nationaal als internationaal een groeiende vraag 

naar groene technologieën, producten en diensten. Dit biedt 

Suriname mogelijkheden voor de ontwikkeling van duurzame 

industrieën en markten.

We hebben onze eigen strategie dan ook aangepast 

aan dit model. Als CI Suriname bouwen wij voort op de 

bouwstenen waarmee Suriname gezegend is: een netwerk van 

natuurparken en bestaande natuurbescherming, bijzondere 

inheemse en marrongemeenschappen, een rijke biodiversiteit 

en wetenschap. Op deze fundering is er kans om diverse 

ontwikkelingsrichtingen te volgen.  

 

non-timber 
forest  

products
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BUY-IN VAN  
LOKALE 

ONDERNEMERS  
ZORGT VOOR 

EXTRA MOTIVATIE 
IN HET VELD

“De betrokkenheid van lokale ondernemers  

motiveert ons bij CI Suriname. Hun ruggensteun  

heeft ons doen ervaren dat we met elkaar net iets meer bereiken 

en ook sneller, dan wij als internationale NGO alleen,  

voor elkaar zouden krijgen.  

 

Wij voelen ons gesterkt in de wetenschap  

dat wij niet alleen staan in ons streven naar duurzame welvaart 

voor de Surinaamse bevolking  

mét bescherming van onze  

natuurlijke hulpbronnen”.  

Sheila Marhe, 
Science and Policy Director

© CRISTINA MITTERMEIER

© CI / PHOTO BY RÔCHELLE RIJSSEL



Onze huidige



“TU – HA OIL, A BEAUTY SECRET FROM THE GREENEST COUNTRY ON EARTH!”
In samenwerking met Apura Networks heeft CI Suriname van maart-juni 2017 een 

crowdfunding campagne uitgevoerd om fondsen te werven voor de productiefaciliteit 

van Tu-Ha olie in het inheemse dorpje Alalapadu. Dit dorp maakt deel uit van het South 

Suriname Conservation Corridor programma (SSCC). Middels deze campagne hebben 

wij ook het belang van het stimuleren van duurzame groene ondernemingen onder de 

aandacht gebracht. De actie heeft ondersteuning gekregen van donateurs uit Europa, 

Amerika en Suriname. Het streefbedrag van 10.000 euro is zelfs overschreden, mede 

dankzij de donatie van het Friends of Green Suriname programma. Op de website www.

apura.org kunt u het project bekijken.OPLEVERING VOLTZBERG 
RESEARCH CENTER
Met trots kunnen wij meedelen dat wij in juni 2017 het nieuwe 

Voltzberg Research Station feestelijk in gebruik hebben 

genomen. Dit gebouw is met ondersteuning van de Friends of 

Green Suriname en de Margo Marsh Foundation opgezet. Het 

research center kan gebruikt worden door onderzoekers van 

verschillende natuurorganisaties. 

Het gebouw staat aan de voet van de Voltzberg (240m) en 

bevindt zich dus in het Centraal Suriname Natuur Reservaat. 

Met een omvang van 1.6 miljoen hectare beslaat dit zeer 

gevarieerde natuurgebied ongeveer 11% grondoppervlakte 

van Suriname. Het is rijk aan biodiversiteit en staat bekend om 

bijzondere diersoorten zoals de jaguar, het reuzengordeldier, 

de reuzenotter, de tapir, de luiaard, alle acht apensoorten van 

Suriname, de harpijarend en de kleurrijke rotshaan. Verder zijn 

er krokodillen en brulapen en heeft het gebied een bijzondere 

flora. Met steun van de Friends kan er weer onderzoek worden 

gedaan in het gebied.

“Friends of Green Suriname” activiteiten
In de afgelopen periode hebben we met name ingezet op het uitvoeren van waarde-creërende activiteiten met onze 
Friends en wat minder nadrukkelijk op Friends of Green Suriname netwerkborrels. Hieronder geven we een overzicht.

© SANDER COUMOU

© CI SURINAME
© SANDER COUMOU © SANDER COUMOU



©
 C

H
R

IS
TI

N
A

 K
H

U
LY

©
 C

H
R

IS
TI

N
A

 K
H

U
LY

©
 C

H
R

IS
TI

N
A

 K
H

U
LY

©
 C

H
R

IS
TI

N
A

 K
H

U
LY

©
 C

H
R

IS
TI

N
A

 K
H

U
LY

©
 C

H
R

IS
TI

N
A

 K
H

U
LY

FRIENDS OF GREEN SURINAME  UPDATE 2016 - 201714 15“FRIENDS OF GREEN SURINAME” ACTIVITEITEN

‘U daalt af van een 40 meter 

hoge boom, u hoort de 

bladeren ritselen, u voelt het 

zonlicht schijnen, u hoort het 

geruis van de wind en het 

geluid van de insecten en 

ongedierte…’

Iedereen over de hele 

wereld kan zich even in het 

regenwoud wanen, door 

middel van de kunst van 

Virtual Reality.

De virtual reality film “Under 

the Canopy” van CI neemt 

u mee naar het hart van het 

regenwoud in Suriname 

en laat u kennismaken met 

Kamanja Penashekung, een 

bewoner van de Trio gemeenschap in Kwamalasamutu. Kamanja deelt met u zijn verhaal over 

het leven in en van het bos, waarbij hij u laat zien hoe vele gemeenschappen, zoals die van hem 

afhankelijk zijn van het regenwoud. 

In december 2016 hadden de Friends tijdens een private screening event in Torarica de 

gelegenheid om de Virtual Reality film “Under the Canopy” te zien met speciale VR headsets. 

Men heeft heel enthousiast en positief gereageerd op de productie. Ook gaf men aan trots te zijn 

dat een stukje van Suriname positief wordt belicht over de hele wereld.

VIRTUAL REALITY FILM 
“UNDER THE CANOPY”

De award winning documentaire producers Douglas Eger en 

Cristina Khuly uit Hollywood willen een documentaire over 

Suriname maken en hebben Suriname in 2016 bezocht om 

zich te oriënteren. De verhaallijn die ze willen uitdragen gaat 

over het internationaal belang van de natuur van Suriname 

en focust op de kans om als land te kiezen voor groene 

groei. Conservation International Suriname gelooft in deze 

benadering en daarom hebben we Eger en Khuly tijdens hun 

verblijf in Suriname intensief begeleid en hebben we ze in 

contact gebracht met veel interessante mensen in Commewijne, 

Brokopondo, het Boven-Suriname gebied en Apetina. In 

het Courtyard by Marriott Hotel was er een drukbezochte 

bijeenkomst waar onze Friends kennis konden maken met het 

initiatief en vragen konden stellen aan de producers.

Inmiddels hebben we Amazone Resources, Courtyard by 

Marriott, Stichting Toerisme Suriname en Suriname Airways 

(SLM) bereid gevonden om als partner op te treden in dit 

project. Gezamenlijk hebben ze een bijdrage geleverd ter 

waarde van 22,000 USD. Een enorme stap in de goede richting, 

waar wij deze bedrijven heel dankbaar voor zijn. Momenteel 

is men aan het lobbyen bij potentiele investeerders voor de 

productie.

“GREATER THAN GOLD”, DOCUMENTAIRE EVENT



In mei 2016 werden de eerste walabapalen te Weg naar Zee geslagen als kick-off van de tweede fase van het 

Building with Nature Project. Een vertegenwoordiger van Suriname Cartridge Depot sloeg namens de Friends 

een eerste paal. Het project wordt sinds de start in 2015 gesteund door bijdragen van de Friends.

KICK OFF  
WEG NAAR ZEE

PARBO  
BIERVILTJES ACTIE

Wist je dat de PARBO Bierviltjes
milieuvriendelijk geproduceerd

worden en 100%
recyclebaar zijn?

In augustus 2016 lanceerde de Surinaamsche Brouwerij samen 

met Friends of Green Suriname een actie, waarbij er 450,000 

Parbo-bierviltjes met natuurweetjes over Suriname werden 

verspreid bij bijna alle restaurants en bars in Suriname. Het doel 

was om de bewustwording van Surinamers te vergroten over 

alle mooie natuur, die we dagelijks om ons heen hebben.

“FRIENDS OF GREEN SURINAME” ACTIVITEITEN 17
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NATUURBOEKEN IN HOTELS 

SAMENWERKINGEN

In 2016 heeft Conservation International ervoor gezorgd dat er 

prachtige natuurboeken zijn geplaatst op alle hotelkamers van 

de hotels die deelnemen aan het Friends of Green Suriname 

programma. Deze boeken zijn gefinancierd door het Mexicaanse 

bedrijf CEMEX.

De gasten in de Torarica Group of Hotels, Courtyard by Marriott, 

Jacana Amazon Wellness Resort en in Residence Inn kunnen zo 

kennis maken met de rijkdom van onze natuur. Daarnaast zijn een 

deel van de natuurboeken ook gedoneerd aan de Anton de Kom 

Universiteit van Suriname, zodat ook studenten meer kunnen leren 

over ons natuurschoon.

Suriname behouden als het groenste land ter wereld, kan CI niet alleen. Daarom hebben 
we de afgelopen periode nieuwe samenwerkingen gesloten met de volgende instanties:

MINISTERIE VAN 
HANDEL EN INDUSTRIE 
& PANSA GROUP OF 
COMPANIES 
 

Samen willen we de duurzame economische 

ontwikkeling van Suriname bevorderen. De 

inzet van eigen Surinaamse deskundigheid, 

innovatie en creativiteit is hierbij van belang, ter 

ondersteuning van een groeiende Surinaamse 

economie.

STICHTING TOERISME 
SURINAME 
 

Op 29 juni 2016 hebben Stichting Toerisme 

Suriname en Conservation International 

Suriname een samenwerkingsovereenkomst 

ondertekend. Het doel van de samenwerking 

met CI Suriname is om een duurzaam kader 

te ontwikkelen voor natuurtoerisme rekening 

houdend met mens, natuur en economie. 

Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van 

toerismemodellen die in samenwerking met 

inheemsen en tribale gemeenschappen 

kunnen worden uitgevoerd. Ook heeft CI 

Suriname reeds enkele onderzoeken gedaan 

over wetgeving en de nichemarkten binnen 

natuurtoerisme die voor Suriname interessant 

zouden zijn.

SURINAME HOSPITALITY  
AND TOURISM 
ASSOCIATON 
 

Middels het ondertekenen van deze 

Memorandum of Understanding zullen CI 

Suriname en de SHATA zich samen sterk maken 

voor het ontwikkelen van de toerismesector 

in Suriname met speciale aandacht voor 

natuurtoerisme. Daarbij zullen wij richting geven 

aan de positionering van Suriname in de regio en 

daarbuiten als het groenste land ter wereld.

SAMENWERKINGENFRIENDS OF GREEN SURINAME  UPDATE 2016 - 201718 19
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Het Building with Nature project is een project, waarbij 

natuurlijke technieken worden ingezet voor het tegengaan van 

kusterosie langs het kustgebied te Weg naar Zee. Dit gebied 

heeft vanwege de verhoogde zeespiegel en het verlies van 

mangrovebossen te kampen met frequente overstromingen. Bij 

dit project wordt er samen met de natuur “gebouwd” aan het 

beschermen van het kustgebied, waar overwegend .

De natuurlijke manier van bescherming vindt plaats door middel 

van het bouwen van een Sediment Trapping Unit (STU). Dit is een 

kosten-effectieve techniek die het mogelijk maakt om sediment 

afzetting langs de kustlijn te bevorderen. 

Een STU, ook wel kwelder genoemd, is een waterdoorlatende 

dam die wordt gebouwd met natuurlijk materiaal zoals Walaba 

palen en bamboe bundels. De dam wordt een stukje van de 

kustlijn in zee opgetrokken en dient ook als golfbreker. Het 

zeewater stroomt door de STU en laat zijn sediment achter. 

Hierdoor ontstaat landaanwinst en kan kusterosie worden 

tegengegaan.

In samenwerking met Prof. S. Naipal, Hoogleraar Klimaat en 

Water is er medio 2015 een pilotproject opgestart voor de 

bouw van de eerste STU. Dit project is mede dankzij het 

Friends Of Green Suriname programma van CI Suriname 

mogelijk gemaakt. Het succes van dit pilotproject heeft 

HOOGTEPUNTEN VAN DE PROJECTEN
P R O J E C T: 

BUILDING WITH NATURE
STARTDATUM: JULI 2015 – HEDEN

RESULTATEN 
 De kustlijn achter de STU’s 
is intact gebleven  
•	 Het aantal kustvogels is 

sinds de bouw van de 
dammen toegenomen 

•	 De kustvegetatie komt 
opgang. Door het  
sediment aanwas ont-
staan er modderbanken 
waarop mangrove- 

plantjes 
kunnen 
groeien. 

WEETJE 
 

“Mangrove 
groeit in brak-
water langs de 
kust en vormt 
een voedselrijk 
milieu voor vele 
dieren.  
Het beschermt 
de kust tegen 
erosie en  
bevordert mod-
deraanslibbing.” 

Het SSCC programma bestaat uit  

vijf deelprojecten, namelijk:

1. Werken aan de aanname in DNA van 

wetgeving die het gebied een wettelijk 

beschermde status geeft.

2. Het opzetten van een democratische en 

inclusieve beheersstructuur voor SSCC.

3. Het bevorderen van duurzame livelihoods 

en het delen van de voordelen door middel 

van de Conservation Agreements.

4. Het ontwikkelen van een fondsmechanisme 

om de lange termijn financiering van het 

management van het SSCC-gebied te 

garanderen.

5. Ontwerpen en uitvoeren van een landelijke 

bewustwordingscampagne over SSCC.

geleid tot een vervolg waarbij er zeven STU’s 

zijn bijgebouwd met de financiële ondersteuning 

van Staatsolie Foundation en de Nederlandse 

Ambassade. Bij de uitvoering van het project heeft 

het team vanwege het regenseizoen voor enkele 

uitdagingen gestaan, maar door de grote inzet van 

Aannemer Poeran en zijn team en het toegewijde 

team van CIS is het toch gelukt.

Met het succes van het “Building with 

Nature” project zijn wij een stap dichterbij 

om aan te tonen dat we niet alleen 

hoeven te vertrouwen op het bouwen 

van dijken, maar dat we als regio onze 

kusten ook kunnen beschermen met 

innovatieve technieken, waarbij we 

gebruik maken van de natuur.

P R O J E C T: 

SOUTH SURINAME CONSERVATION CORRIDOR (SSCC) 
START: 2014 TOT HEDEN
DOEL: BESCHERMEN VAN 7,2 MILJOEN HECTARE ONGEREPT TROPISCH REGENWOUD IN HET ZUIDEN VAN SURINAME






In de komende periode zullen wij 

voorbereidingen treffen voor het 

ondertekenen van Conservation Agreements 

met twee dorpen: Alalapadu en Apetina. 

In Alalapadu wordt een productiefaciliteit 

opgezet voor de verwerking van 

Braziliaanse noten tot koudgeperste olie. De 

gemeenschap van Alalapadu heeft, met hulp 

van CIS, een gemeenschapsonderneming 

opgezet om de olie te verwerken.

Het SSCC programma wordt momenteel 

gefinancierd door de Suriname 

Conservation Foundation, Global 

Conservation Fund en de MacArthur 

Foundation.  CIS is hard bezig met 

fundraising, want het uitvoeren van 

de vijf programmaonderdelen, en het 

veiligstellen van financiering voor de 

lange termijn management van het gebied 

vereist veel geld, kennis en menskracht.

In mei 2017 heeft er in verband met het tweejarig 

bestaan van het SSCC-programma de jaarlijkse 

SSCC krutu in Paramaribo plaatsgevonden. 

Tijdens deze krutu waren er vertegenwoordigers 

aanwezig van de Trio en Wayana gemeenschap 

en van alle partnerorganisaties. De krutu was 

een moment om terug te blikken op onze 

samenwerking en om afspraken te maken over 

hoe wij onze activiteiten met elkaar beter kunnen 

afstemmen. 
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Het Coronie zoetwatermoeras is een natuurlijk zoetwaterreservoir in het kustgebied van Suriname 

met een oppervlakte van 250.000 hectare. Het reservoir levert belangrijke ecosyteemdiensten, 

bestaat voor een groot deel uit kwetsbare mangroven en is belangrijk voor verschillende 

trekvogels die gebruik maken van dit gebied. In 2014 zijn wij een engagement proces gestart 

met stakeholders om de mogelijke vormen van bescherming voor het gebied te bekijken. In het 

afgelopen jaar zijn er verschillende consulatatierondes geweest met zes dorpen uit het gebied, 

namelijk Tapoeripa, Cupido, Post Utrecht, Donderskamp en Corneliskondre. Tijdens een grote 

krutu te Donderskamp is gebleken dat de gemeenschappen nog niet ready zijn om de gehele 

Coroniezwamp tot  beschermd gebied te verklaren. Wij blijven de ontwikkelingen in het gebied 

volgen en zullen in gesprek blijven met de lokale gemeenschappen.

P R O J E C T: 

CORONIEZWAMP
STARTDATUM: 2014 – HEDEN

P R O J E C T: 

CONSERVATION DRONES
STARTDATUM: 2014 – HEDEN

 

Training voor jachtopzieners van Natuurbeheer in samenwerking met het 

Ministerie van ROGB. De training was opgesplitst in twee fases. Tijdens de 

eerste fase werden er besturingstechnieken en vaardigheden bijgebracht. 

Daarna kreeg men de gelegenheid de opgedane vaardigheden en kennis 

in de praktijk te brengen door de STU’s te Weg naar Zee met behulp van 

de drones in kaart te brengen. Daarna hebben de deelnemers Fungu eiland 

(Centraal Suriname Natuur Reservaat) in een 3D kaart vastgelegd. Als aanzet 

voor eventuele samenwerking zijn er gesprekken gevoerd met SBB en Celos 

over hoe zij drone-data kunnen analyseren en gebruiken voor hun werk. 

HOOGTEPUNTEN VAN DE PROJECTEN
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FINANCIËN 2016-2017
In de afgelopen periode hebben bedrijven 

op verschillende manieren hun bijdrage 

geleverd aan het Friends of Green Suriname 

programma. Een aantal bedrijven hebben 

een financiële donatie gedaan en anderen 

hebben een bijdrage in natura geleverd. De 

‘in natura’ bijdrages zijn besteed aan nuttige 

goederen en diensten zoals de huur van 

conferentie ruimtes, kantoorartikelen, zendtijd 

en videoproducties. De financiele bijdrages zijn 

besteed aan diverse projecten en aan interne 

kosten van CI Suriname.

Het fiscaal jaar van CI Suriname loopt van juni 2016 tot en met juli 2017. Wij 

hebben niet alle beschikbare middelen die de Friends of Green Suriname ons 

ter beschikking hebben gesteld voor eind juni 2017 kunnen besteden, omdat wij 

$ 15.000 aan giften ‘pas’ in juni 2017 hebben ontvangen. Die recente bijdragen 

zullen worden besteed in de nieuwe periode ( juli 2017 – juni 2018). 

INKOMSTEN TOTALE INKOMSTEN: 
US$84,559.41

TOTALE UITGAVEN: 
US$33,556.08

UITGAVEN
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CI Suriname werkt aan het beschermen van het 

bos, zodat we in 2020 geen netto-ontbossing meer 

hebben in Suriname. Het beschermen van het bos en 

haar ecosystemen omvat ook het beschermen van  

belangrijke diersoorten in het bos. Veel dieren 

zorgen bijvoorbeeld voor het verspreiden van zaden.  

Zonder die dieren valt het eco-systeem in elkaar.  

Dus: om te zorgen dat de bossen gezond blijven,  

moeten we ervoor zorgen dat het wild  

dat daarin leeft, niet bedreigd wordt door  

stropers, jagers en handelaars.  

Daarom ontwikkelt  

CI Suriname momenteel zijn eerste  

Wildlife Conservation Programma,  

met hulp van de financiële steun van  

de Friends of Green Suriname.

WILDLIFE 
CONSERVATION 
PROGRAMMA
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EVEN VOORSTELLEN …  
HET TEAM VAN CONSERVATION INTERNATIONAL SURINAME 

Conservation International Suriname heeft haar portfolio qua projecten kunnen uitbreiden  
en heeft daardoor ook als organisatie een groei doorgemaakt naar 20 teamleden.  

 

Als projectorganisatie werken we voornamelijk in multidisciplinaire teams.  

Per project is er een projectleider die  

– afhankelijk van het type project –  

ondersteund wordt door collega’s.

Executive 
Director

Technische  
team

Operationeel  
team

Development &  
Communications  

team

1 10 7 2
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DE WAARDEN VAN CONSERVATION INTERNATIONAL

EERBIED  
WE RESPECTEREN EN VERTROUWEN ELKAAR, EN OMARMEN ONZE 

DIVERSITEIT VAN CULTUREN, TALENTEN EN ERVARINGEN. 

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. 

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. 

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. 

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.
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Voor	meer	informatie:   
Conservation	International	Suriname 	 

Kromme	Elleboogstraat	#20 	 
Paramaribo	|	Suriname   

+597	421305 	 
ci-suriname@conservation.org
www.friendsofgreensuriname.sr 	 
www.suriname.conservation.org
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