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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Roundtable on
Sustainable Palmoil

Suriname heeft vanwege haar ligging nabij de evenaar korte dagen
(relatief weinig zonne-uren) en hoge vochtigheid. Hierdoor krijgen
onze planten minder energie dan planten in landen die verder van de
evenaar zitten. Wij hebben daardoor een lagere productie dan onze
concurrenten uit die landen. Woorden van Radjkumar Gajadhar Sukul
die op onze laatstgehouden ondernemersavond een presentatie gaf
over de niet ideale situatie waarin onze agrarische sector verkeert.

De productie van palmolie leidt tot ontbossing. Per minuut gaat één
hectare aan landbouwgrond of regenwoud verloren aan palmolieplantages. Duurzame teelt moet dat voorkomen. In 2003 werd de 'Roundtable on Sustainable Palmoil', opgericht die richtlijnen heeft opgesteld om zowel bij de teelt als bij de handel rekening te houden met
mens, dier en milieu.

Overheid

Criteria

Onze rivieren zijn niet diep
genoeg voor de echt grote
schepen, maar zelfs als
dat niet het geval zou zijn,
zouden wij vanwege onze
lage productie, deze schepen niet op regelmatige
basis van voldoende
vracht kunnen voorzien.
Ook voor het vrachtvervoer per vliegtuig is dat
het geval. Tegenwoordig
vervoeren wij slechts 25
ton groente per week.
Gajadhar Sukul zegt dat in
onze agrarische sector op
vrijwel alle niveaus gebrek
aan kennis manifest is
waardoor ontwikkeling van
de
sector
stagneert.
Nickerie had in 1985 een
zaai intensiteit van 1,85%
en oogsten van 7 ton en
meer per hectare. Maar de
padie lag bij een opkoop
prijs van Sf 9,00 drie
dagen geoogst op het
veld. En dat bij een kostprijs van Sf 18,00. Onze
schuren zaten vol maar
we konden ons product
niet kwijt ondanks alle preferentie voordelen die
Suriname had t.o.v. de
concurrenten. De laatste
technische ontwikkeling in
Nickerie dateert van 1964
met de komst van SML.
De hoogste kostenpost is
grondbewerking. Maar wat
doen we er aan? Wij hebben geen technici die dat
kunnen uitzoeken en verbeteren. 'Water is erg belangrijk voor de rijstbouw
maar we hebben niet eens
een halve deskundige op
het gebied van waterbeheersing in Nickerie' zegt
de inleider. Hij vindt dat
een goede en professionele overheidsbemoeienis
onontbeerlijk is en dat het
betrokken ministerie met
ter zake deskundigen bemand moet worden. De

Directeur Gajadhar Sukul van Sharla’s Industries
overheid moet er voor zorgen dat in de komende
jaren, iedereen offers
brengt en dat de verliezen
niet op de boeren worden
afgewenteld.

Deskundigheid

Volgens de inleider wordt
er onvoldoende waarde
toegevoegd aan producten zoals: breuken, slijpmeel, kaf en stro waardoor de export van rijst
niet ondersteunt kan worden. De verdiensten uit
die producten zijn namelijk te gering om de inkomsten in totaliteit te vergroten en daardoor witte rijst
goedkoper te maken. Om
waarde toe te voegen heb
je chemici, voedseltechnologen e.a. technische
deskundigheid nodig. Dat
geldt ook voor andere
sectoren. De Melkcentrale
Paramaribo bv., is 50 jaren oud en heeft als taak
Surinaamse melk te verwerken maar zij heeft
nooit een zuiveltechnoloog in dienst gehad.
Daarom is zij arm gebleven en houdt zij daardoor
ook de totale sector arm.
Surland werd destijds

gesloten omdat het verlieslatend was. Nu lijdt het
nog steeds verlies en de
regering moet met miljoenen bijspringen. Naast de
natuurlijke achterstand en
het feit dat wij weinig of
geen waarde toevoegen
aan onze grondstoffen zijn
er nog twee problemen te
weten: 1) de concurrent
met een miljoenen leger
aan arme mensen die
voor 1 USD of minder per
dag werken; en 2) de concurrent met moderne technologie, geld en markt.
Suriname heeft dringend
kennis nodig om zijn producten te verwerken tot
hoogwaardige consumptieproducten die bovendien andersoortig moeten
zijn. Want alleen dan zullen wij de markten kunnen
betreden. De interne
markt moet efficiënter worden gebruikt en de onderlinge handel tussen de andere subsectoren moet
geïntensiveerd worden.
Voorts moet de Surinaamse consument meer
Surinaamse
producten
consumeren om de sector
de kans te geven volwassen te worden.
RMD
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Een belangrijk criterium is
dat nieuwe plantages
geen oerbos of gebieden
met een grote biodiversiteit mogen vervangen. Andere criteria gaan over het
respecteren van rechten
van lokale bewoners en
werknemers en het in
stand houden van de leefomgeving van bedreigde
diersoorten. Onafhankelijke auditors bekijken of
de plantages voor certificering in aanmerking komen. Dat brengt natuurlijk
wel extra kosten met zich
mee, net als de duurzame
productie zelf en het gescheiden behandelen van
de gecertificeerde palmo-

lie. Dat verklaart waarom
duurzaam geproduceerde
en gecertificeerde palmolie gemiddeld 2,50 op een
ton duurder is.

Nederland

In de Eu is Nederland met
ruim 35% van de totale
Europese import van palmolie veruit de belangrijkste importeur en verwerker van palmolie. In 2010
vertegenwoordigde die
import, volgens een artikel
in People, Planet, Profit,
een handelswaarde van
1,1 miljard euro. De olie
wordt door de oliën- en
vettensector in Nederland
geraffineerd en verder
verwerkt. Palmolie zit in

circa de helft van alle producten in de supermarkten: van margarine tot
koekjes, shampoo en
zeep. Natuurbeschermers
vrezen dat biodiesel erbij
gaat komen. De zoektocht
naar biobrandstoffen leidt
tot nieuwe plantages en
meer bosverlies. De Europese Commissie heeft
zich daarom in 2010 uitgesproken tegen het gebruik van palmolie als
autobrandstof. De Roundtable on Sustainable
Palmoil heeft 2015 bepaald als het jaar waarin
voor 100% overgestapt
zal worden op duurzame
palmolie.
RMD

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp:”Veiligheid in
perspectief”
Inleider: Drs. J. Courtar,
Hoofd Medisch Bureau
Arbeidsinspectie
Datum: 31 jan. 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

Bezoek de
KKF ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond
van 19.00 - 20.00 uur.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen, leer van
elkanders werk en problemen en zoek samen naar
oplossingen!

CITAAT
"Als we ons voeden
met de energie van al
wat goed gaat,
hebben we de kracht
om het hoofd te bieden
aan al wat
minder goed gaat".
(Deepak Chopra)

OPROEP DEELNAME

Bepaal mee en toon de kracht van uw ondernemerschap!

27 april t/m 1 mei

Voor meer info: Beurssecretariaat tel. 530311 / 530313

Wist

u

dat ?

Toen de Chinese wijsgeer Confucius gevraagd werd: 'Wat zou u doen, als u geroepen werd een land te besturen?' gaf hij ten antwoord: 'De taal zuiveren'. Want zei hij:
'Als de taal niet zuiver is, dan is wat gezegd wordt, niet hetzelfde als wat wordt
bedoeld. Dingen die gedaan moeten worden blijven dan ongedaan met het gevolg
dat moraal en kunsten achteruit gaan, het recht verdwijnt en de mensen in een hopeloze verwarring komen te verkeren. Vandaar dat er niets willekeurigs mag bestaan
in wat gezegd wordt. Dit nu is van het allereerste belang' aldus Confucius. Wij moeten beseffen dat de taal waarvan wij ons dagelijks bedienen een kostelijk goed is, dat
wij in ere dienen te houden op straffe van wanbegrip en verwarring. Een gedachte
komt pas tot leven als ze in taal is uitgedrukt. Is de taal daarbij gebrekkig, dan geeft
zij de gedachte niet zuiver weer, met alle gevaren van dien. Leidinggevenden die wat
zij verlangen van hun personeel, gebrekkig doorgeven, hebben geen recht hun
ondergeschikten te verwijten als de job niet geklaard wordt zoals door de leiding
bedoeld en verwacht werd. Te vaak en niet zelden ten onrechte gaan managers uit
van het gezegde: 'een goed verstaander heeft een half woord nodig'. Doe dat niet
meer! Verzekert u er steeds van dat uw opdracht door uw ondergeschikte begrepen
is zoals door u bedoeld is en voorkom daarmee teleurstellende performance, irritatie over de kwaliteit van het geleverde werk en alle andere negatieve effecten als
gevolg daarvan. Met name in de politiek krioelt het van voorbeelden van wanbegrip
en verwarring vanwege onzuiver taalgebruik, waardoor wat gezegd wordt anders
wordt begrepen dan wat bedoeld wordt. Maar ook de media zetten ons vaak op het
verkeerde been, door uitspraken van opinieleiders en anderen die aan de weg timmeren, al dan niet bewust te interpreteren op een wijze die onverantwoord is, of
door die uitspraken niet te plaatsen binnen de context waarin ze werden gedaan.

www.surinamechamber.com

Agrarische sector behoeft
dringend deskundigheid

VISIT OUR WEBSITE:

Maandag 30 januari 2012

Uitgave
Adres

ONE
STOP
WINDOW
Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het
hele loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren
immers het proces
van aanvraag tot
verkrijging van
de vergunning.

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?

Schrijf nu in voor de training:

Voor meer info:
KKF - tel. 530311

BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
Deze training wordt verzorgd in 5
modules van 2 dagen per module
module
module
module
module
module

1:
2:
3:
4:
5:

Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center, KKF-Hoofdkantoor
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

Een rijdend informatiebureau voor advies, begeleiding en microkredieten
aan ondernemers.
VOOR WIE RIJDT DE BUS UIT?
* startende ondernemers: mensen die willen beginnen met een bedrijf
* ondernemers die al begonnen zijn maar nog advies en begeleiding nodig hebben.

KIJK UIT NAAR DE MICRO ONDERNEMERS EXPRESS, HET MOBIELE
KANTOOR DAT ZICH DOOR STAD EN DISTRICT BEGEEFT!
ROUTE:
dinsdag 31 jan. en donderdag 2 februari 2012
Plaats: Jarikaba (op de hoek v.d. Comm. Weythingweg en de 5de rijweg)
Tijd: 08.00 - 14.00 uur

Douanekoersen
M.i.v. 24/01/2012 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,36
Pound sterling
5,21
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
435,63
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,70
Brazil real
1,91

