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bestuderen en hun ‘raison

SCF een internationaal erkend fonds

d’etre’ te ontdekken moet

De afgelopen weken waren de onderwerpen van de ondernemersavonden van de KKF gericht
op duurzame economische ontwikkeling van Suriname, met als focus het Surinaams ondernemerschap. Bij deze ontwikkeling zijn er meerdere belangen. Aangezien de natuur een factor is,
heeft de KKF gemeend de Founder van het Suriname Conservation Foundation uit te nodigen
voor een presentatie.
Hieronder volgt het verslag;

niet toegeven aan de neiging ze tot abstractheden

Drs. Willem Udenhout, ex minister-president en ambassadeur bij de OAS in Washington,

te laten worden.” (Freire)

presenteerde op onze laatstgehouden ondernemersavond het onderwerp de Suriname
Conservation Foundation (SCF). Hij is voorzitter van de SCF, het eerste en unieke natuurfonds van Suriname. Suriname kent verschillende natuurorganisaties, maar niet zoals de
SCF die, naar Udenhout stelt, niet zal ophouden te bestaan, gezien het karakter van dit

BEKENDMAKING

natuurfonds.
SCF
Het Centraal Suriname Reservaat (CSR) werd ingesteld door de toenmalige President
Drs Jules A. Wijdenbosch. Het beslaat een oppervlakte van 1.6 miljoen hectare bos.
Het idee van de SCF ontstond in 1994. Udenhout: “op pagina 1 van de Washington

Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:

Post stond een artikel volgens welke Suriname op het punt stond 6 miljoen ha. weg
te geven aan hout exploitanten uit Zuid Oost Azië. N.a.v. dit bericht is gesproken met
Enrique Iglesias, toen President van de Inter-American-Development Bank, die vroeg
of Suriname financiële steun nodig had waarop zijn organisatie zou kunnen inspelen.”
Na overleg met verantwoordelijken in Suriname kwam de ambassade van Suriname
in Washington in contact met Conservation International. Het plan ontstond om het
gebied rond Raleighvallen, Tafelberg en Ijlerts de Haan te verheffen tot beschermd
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gebied, als CSR. Dit werd voorgelegd aan de President, die volmacht verleende om
te onderhandelen met Conservation International. Er werd een MOU getekend met
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Conservation International die zich verplichtte Suriname te helpen met fondsvorming,
als het gebied bij staatsbesluit tot beschermd gebied zou worden verklaard en het bij

Grossier

de UNESCO Heritage Foundation op de Wereld- erfgoed lijst zou komen te staan.
GEF
Nadat het Centraal Suriname Reservaat (CSR) een feit was werd de SCF opgericht.
De CEO van Global Environment Facility (GEF) wilde dat het CSR ook goed beheerd
moest worden en besloten werd tot een fonds waarvan het bestuur/structuur van de
SCF wel volledig autonoom zou moeten zijn. Investeringen die landen in Suriname
wilden doen moesten ter bescherming en meer zijn van het CSR. De GEF eisen voor
de oprichting van het fonds waren hoog, maar Suriname kon eraan voldoen. En de
SCF is nu een internationaal erkend fonds dat een kapitaal 15 miljoen USD kreeg om
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Winkelier

te beleggen. De SCF heeft van 2000 tot heden circa 70 projecten gefinancierd.
Projecten die naar haar oordeel

bijdragen aan behoud van de biodiversiteit van

Suriname. 90% van het investeringskapitaal wordt internationaal belegd maar er is
ook belegd in Staatsolie en Kersten; investeringen, die 7 ¾% om 7% aan return opleveren.
REDLAT
SCF heeft een beleggingsadviseur en is een van de succesvolste natuurfondsen van
de America’s. Zij is lid van het netwerk REDLAT dat 1 keer per jaar bijeenkomt om te
praten over progressie en problemen met het bos. De belangrijkste partner van de
SCF is de overheid maar een van de vereisten van de GEF was dat het fonds een stakeholders organisatie moest zijn. De overige stakeholders zijn de Marrons, de
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Inheemsen, Wetenschappers, NGO’s en mensen uit het bedrijfsleven. In 2012 werd
de Green Partnership Program ingesteld met als green partners Fernandes, Kersten,
DSB, Telesur, Assuria, Hakrinbank, SLM, VSH, UCC, I AM Gold, Grassalco, Kirpalani,
Staatolie, Torarica. Deze bedrijven zijn voorstanders van een Groene Economie en
zijn in samenwerking met de SCF gestart met het Green Partnership Program.
Opmerkingen
Er werd gevraagd wie het bedrijfsleven vertegenwoordigt in de SCF en het antwoord
was Staatolie Maatschappij Suriname N.V. Op de vraag of er goudzoekers bezig zijn
in het Brownsberg gebied en of de 1.6 miljoen hectare nog in tact is, zei Udenhout
niet te weten of dat waar is; de overheid zou daarop toezicht moeten houden. Hij zei
wel dat het gebied onder druk staat. De status van het CSR kan, conform het
Staatsbesluit, gewijzigd worden, maar dan wordt daardoor het verdrag m.b.t. het CSR
geschonden. Het CSR heeft de status van werelderfgoed. Het IUCN (International

Douane - expediteur

Union for the Conservation of Nature) waarvan SCF ook lid is, gaat de beschermde
gebieden na en heeft gerapporteerd dat het CSR nog redelijk intact is, maar men
maakt zich wel zorgen. KKF bestuurslid Paul de Baas vraagt of het SCF de keerzijde
van de medaille bekeken heeft. Door het gebied voor duurzame ontwikkeling te blok-

Mijnbouwbedrijf

keren doen we Suriname per jaar minsters 1.5 miljard usd schade aan. De economische spin off van deze verdienste zou het viervoud hiervan kunnen zijn, terwijl wij praten over 20 duizend banen. Suriname,moet ten behoeve van belangen van
Surinamers zijn , in plaats van de geneugten van buitenlanders alleen. De getroffen
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surinaamse doelgroepen zijn niet voldoende erbij betrokken. Drs Udenhout zei dat de
17 miljoen in het fonds bedoeld is om als SCF te kunnen functioneren. De waarde
van Suriname’s tropisch regenwoud is niet vastgesteld. Hoeveel uit het bos gehaald
kan worden zal afhangen van de creativiteit van de Surinamers. We zullen een keuze
moeten maken over de richting die wij als land willen opgaan. Wordt het verkopen van
hout geprefereerd boven het bevorderen van toerisme?! Costa Rica werd genoemd
als land dat door creativiteit inkomsten genereert. Zij die hun bos laten staan worden
daarvoor betaald. Ondernemers zouden kunnen investeren in medicinale planten. De
inleider zei tot slot dat het vermogen van de SCF geen reflectie is van de waarde van
het Surinaams bos, dat veel meer waard is. “Er zijn verschillende manieren om te verdienen met ons bos en toerisme is er één van.We kunnen rijk worden, zonder ons bos
weg te kappen.” Aldus een greep uit de presentatie. RMD
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