
Het REDD+ Assistenten Collectief (RAC) bestaat uit 17 afgevaardigden van de verschillende inheemse en tribale 
stammen. In samenwerking met de RAC worden de binnenlandbewoners door de REDD+ Project Management 
Unit (PMU) betrokken bij de uitvoering van REDD+ activiteiten.

Door de REDD+ PMU worden regelmatig teambuildingsactiviteiten en trainingen georganiseerd ter versterking 
van de capaciteit van het RAC en de verbetering van de samenwerking tussen het RAC en de REDD+ PMU en 
andere REDD+ partners, waaronder de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB).

De laatste activiteiten met de RAC werden gehouden van 23 – 27 april 2018 in het  Peperpot Natuurpark. De volgen-
de sessie is gepland voor juli 2018.

De RAC tezamen met teamleden van de REDD+ PMU te Peperpot Natuurpark.  
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REDD+ Engagement

De walk-in-school sessies die in 2017 van start zijn gegaan, 
worden voortgezet dit jaar. Deze REDD+ informatiesessies zijn 
een belangrijk middel voor het verschaffen van REDD+ gerela-
teerde informatie aan onze stakeholders en het betrekken van 
deze stakeholders bij het REDD+ Programma. In de periode januari 
tot en met april 2018 zijn er 7 walk-in-school sessies gehouden  in 
het kader van de draft Nationale REDD+ Strategie. Tijdens deze 
sessies zijn er ruim 200 mensen geïnformeerd en geconsulteerd 
over de draft Nationale Strategie. Bij deze sessies is ook de Forest 
Reference Emission Level (FREL) – het referentieniveau voor de 
uitstoot van CO2- gepresenteerd door de Forest  Cover Monitoring 
Unit (FCMU) van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). 
De verschillende organisaties of groepen die zijn geïnformeerd 
en geconsulteerd zijn: 

-Kinderen en jeugd. Kinderen zijn een belangrijke doelgroep       
 binnen het REDD+ programma, aangezien het belangrijk is dat   
 kinderen worden meegenomen bij zowel de voorbereiding als     
 de uitvoering van projecten. Kinderen hebben hierdoor 
 medezeggenschap bij beleidsbesluiten die van invloed kunnen     
 zijn op hun toekomst. 
-KAMPOS (het samenwerkingsverband van niet-inheemse tribale  
 volken in Suriname).
-De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).
-De Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEKUS)- alle    
 bacheloropleidingen van de Faculteit der Maatschappij Weten 
 schappen.
-De Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEKUS)-  
 de Masteropleiding Education and Research in Sustainable 
 Development (MERSD) en de Masteropleiding Onderwijskunde.
-De Mijnbouwsector. 

Informatiesessies over de draft 
Nationale REDD+ Strategie
Door: Carmen Elliott, Community Liaison Officer

Door de UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties, 
is 5 juni ingesteld als ‘Wereld Milieudag’ (World Environment 
Day). Op deze dag worden over de hele wereld activiteiten 
georganiseerd om mensen bewuster te maken van het belang 
van het milieu voor onze wereld en wat we kunnen doen om het 
milieu te beschermen. 

Onze wereld wordt overspoeld door schadelijk plastic afval. Elk 
jaar belandt meer dan 8 miljoen ton aan plastic in de oceanen. 
Er is nu meer microplastic in de oceanen dan dat er sterren zijn 
aan de hemel. Van afgelegen eilanden tot de Noordpool, nergens 
is onberoerd gebleven. Als de huidige trends aanhouden, zullen 
onze oceanen tegen 2050 meer plastic dan vis hebben.

Om de bewustwording over plastic afval te vergroten, is 
als thema van Wereld Milieudag 2018 gekozen “Beat plastic 
pollution”. Personen, bedrijven en het maatschappelijk midden-
veld worden opgeroepen om concrete acties te ondernemen om 
plastic vervuiling tegen te gaan.

Om kinderen bewust te maken van de gevaren van plastic voor 
het milieu, zijn er door het NIMOS en de REDD+ PMU, in samen-
werking met Villa Zapakara, activiteiten georganiseerd voor 
kinderen. Op 4, 6 en 7 juni hebben bezoekende leerlingen van de 
Peu et Content school uit Paramaribo algemene milieu informatie 
gehad; info over REDD+, tips om ons milieu te beschermen, een 
workshop over “Plastic recycling” en een gezamenlijke kring-
gesprek over de inzichten van de kinderen over plastic vervuiling. 
De kinderen zijn het er unaniem over eens: plastic vervuiling is 
niet goed voor het milieu en we moeten daar NU actie tegen 
ondernemen! 

Wereld Milieudag 2018
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Informatiesessie op de Anton de Kom Universiteit

Consultatiesessie met de mijnbouwsector
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Wereld Bossendag
Door: Carmen Elliott, Community Liaison Officer 
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Guyana REDD+ Team bezoekt Suriname
Door: Sandra Bihari, Project Coordinator REDD+ Programma

Op uitnodiging van het Nationaal Instituut voor Milieu en 
Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), de Technical Focal Point van 
het Suriname REDD+ Project, heeft van 19 – 21 maart 2018 een 
REDD+ delegatie uit ons buurland Guyana, een bezoek gebracht 
aan de REDD+ Project Management Unit (PMU).  

De Guyanese delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het 
REDD+ Project in Guyana, dat wordt gefinancierd door de Forest 
Carbon Partnership Facility (FCPF) en de Inter-American 
Development Bank (IDB), die implementatiepartner is bij het 
project. Suriname en Guyana hebben ervaring en kennis uitgewis-
seld over de voortgang van het REDD+ Project in beide landen. 

Hierbij zijn o.a. aan de orde geweest de status met betrekking 
tot de belangrijke componenten die ontwikkeld moeten worden 
in beide landen als onderdeel van het REDD+ Project, w.o.: de 
Nationale REDD+ visie en Strategie, een nationaal bosmonitor  
ingsysteem en de bepaling van referentieniveaus voor de uitstoot 
van CO2 (FREL). 

Ook is er ervaring uitgewisseld op het gebied van stakeholder  
betrokkenheid binnen het REDD+ Project. Ook in Guyana zijn er 
diverse stakeholders, w.o. inheemse groepen, die betrokken zijn 
bij de uitvoering van het REDD+ Project. In dit kader heeft het 
Guyana Team een bezoek gebracht aan het dorp Matta waar er 
door de REDD+ PMU een REDD+ informatiesessie is gehouden 
voor de lokale bevolking. Onder leiding van de Stichting 
Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft de delegatie een bezoek 
gebracht aan de Dennebos concessie, waar informatie is 
uitgewisseld over duurzame houtexploitatie. Zowel Suriname als 
Guyana blikken terug op een geslaagde ervaringsuitwisseling. 
In de nabije toekomst zal een Surinaamse delegatie een 
tegenbezoek brengen aan het REDD+ Project in Guyana.

In het kader van Wereld Bossendag op 21 maart 2018 en Wereld 
Waterdag op 22 maart 2018 zijn er door het Nationaal Instituut 
voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), de REDD+ 
PMU en het bedrijf DP World Paramaribo activiteiten 
georganiseerd met kinderen van twee GLO scholen, m.n. de O.S. 
Julius Lobato school uit Paramaribo en O.S. Meerzorg 4 uit 
Commewijne. Het ging om leerlingen van drie vijfde klassen. 
Ruim 60 leerlingen en begeleiders van deze twee scholen hebben 
op 21 maart een bezoek gebracht aan het bosrijke Peperpot 
Natuurpark en hebben deelgenomen aan de geplande activiteiten. 
Er zijn presentaties gehouden over het belang van onze bossen 
en schoon water voor mensen, dieren en planten. Er is een 
historische vertelling geweest over het Peperpot Natuurpark en 
een speurtocht. De dag werd afgesloten met het planten van 
neem bomen op de scholen door de kinderen, leerkrachten en de 
teams van NIMOS. REDD+ PMU en DP World Paramaribo.

We kijken met zijn allen terug op een informatieve, interactieve 
en gezellige dag!
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Monitoring in het kader van duurzaam bosbeheer is een onderdeel van 
het nationaal bosmonitoringsysteem (NFMS). In dit kader is de Stichting 
voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), in nauwe samenwerking met de 
private bosbouwsector en andere partners, bezig met het opzetten van 
een informatiesysteem voor duurzaam bosbeheer, oftewel Sustainable 
Forestry Information System Suriname (SFISS). 

De ontwikkeling van de SFISS omvat de herziening en verbetering van de 
huidige controleprocedures op een collaboratieve manier (private en 
publieke sector), een trainingscomponent en de bouw van nieuwe data-
bases met relevante front-end-applicaties. Middels dit controlesysteem 
zal SBB overstappen op een volledig geautomatiseerd systeem. 
De registratie van legale en illegale houtblokken zullen worden versterkt, 
zodat afzonderlijk over beide componenten kan worden gerapporteerd. 

Het ontwerpen van het controlesysteem is nu gaande en SBB heeft 
reeds een voorstel intern afgerond, teruggekoppeld met de private sector 
tijdens een aantal meetings en verbeterd op basis van hun feedback. 
Op 6 juni 2018 werd een grote SFISS- workshop gehouden met meer 
dan 100 deelnemers, voornamelijk uit de houtsector (inclusief houders 
van gemeenschapsbos), vertegenwoordigers van de overheid en andere 
belanghebbenden. In de week van 4-8 juni waren ook gasten uit onze 
buurlanden aanwezig om hun ervaringen met het opzetten van vergelijk-
bare controlesystemen voor houtkap in Brazilië, Guyana en Frans-Guyana 
te delen. 

Later in 2018 volgen het testen van het nieuw systeem en het trainen van 
beleidsmakers, SBB medewerkers, de houtsector en gemeenschappen, 
en het bijsturen van het nieuwe systeem op basis van de feedback vanuit 
het veld. Het lanceren van het nieuwe systeem zal tijdens een workshop 
geschieden, die tentatief is gepland voor december 2018. 
Dit alles zal bijdragen aan een meer transparant en efficiënt beleid voor 
de bosbouwsector in Suriname. 

De financiering om dit te kunnen bewerkstelligen is verzekerd middels 
het regionaal project “Mechanisms and networks for technology transfer 
related to climate change in Latin America and the Caribbean” in 
samenwerking met het Tropical Agronomic Research and Training 
Center (CATIE) van Costa Rica, de Inter-American Development Bank 
(IDB) en de Global Environment Facility (GEF), en voor de betrokkenheid 
van gemeenschappen is een Letter Of Agreement met de FAO getekend. 
Het REDD+ programma biedt co-financiering voor de hardware 
component en coördinatie met de rest van de NFMS.

Sustainable Forestry Information System 
Suriname- (SFISS): een verbeterd controle- 
systeem voor duurzaam bosbeheer 
Door: Sara Svensson, Technical Officer
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Capaciteitsversterking KAMPOS
Door: Sandra Bihari, Project Coordinator REDD+ Programma

Binnen het REDD+ Programma is een adequate participatie van 
de verschillende stakeholders van eminent belang. De betrok-
kenheid van Inheemse en Marron volkeren is van cruciaal belang 
in het Redd+ Readiness proces gezien de onlosmakelijke relatie 
tussen deze groepen en het bos. 

Daarom zijn er binnen het REDD+ Programma middelen 
vrijgemaakt voor capaciteitsversterking van Inheemse en Marron 
volkeren. Deze stakeholders worden, zoals genoemd in het 
programma “… ondersteund, betrokken en gereed gemaakt om 
REDD+ uit te voeren.” 

In het kader hiervan is er op maandag 21 mei 2018 een contract 
getekend tussen NIMOS en KAMPOS (het samenwerkingsver-
band van niet-inheemse Tribale Volken in Suriname). Hiermee 
wordt ondersteuning gegeven aan o.a. het bemensen van Bureau 
KAMPOS en consultaties tussen KAMPOS en traditionele 
gezagsdragers en gemeenschappen. 

De Voorzitter van KAMPOS, Tina Henkie (L) en de Wnd. Algemeen Directeur van 
NIMOS, Cedric Nelom ( R) bij de contractondertekening


