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SOIL staat voor Surinaamse Ontwikkeling  
Innovatieve Landbouw en wil armoede op 
een duurzame manier helpen oplossen 
via SURE (Sustainable Rural 
Entrepreneurship): door innovatie in de 
landbouw en agri-business, inkomen en 
werk creëren en plattelands-
ontwikkeling realiseren in Marowijne. 
 
Sinds 2006 gaan er deskundigen en 
stagiaires van TU Delft naar Moengo om 
te helpen met de lokale ontwikkeling. In 
samenspraak met de bevolking van 
Masonkondre, dorp dichtbij Moengo,  is 
een terrein van 40 hectare aan dit project 
gedoneerd voor innovatie landbouw.  
 

WIE ZIJN WIJ 



WWW.SOILMASONKONDRE.ORG 

Masonkondre ligt dicht in de buurt van het 
bauxietstadje Moengo in het district Marowijne 
(Oost-Suriname). Marowijne telt 16-20.000 
inwoners. 
 
In Masonkondre wordt een centrum voor 
innovatieve landbouw opgezet om  de lokale 
economie te helpen ontwikkelen en de 
plattelandsontwikkeling van de grond te krijgen.  

MASONKONDRE 

MASONKONDRE 



Masonkondre, Suriname kampt met 
onderontwikkeling: ruim 75% van de mensen in 
dit gebied leeft onder de armoedegrens.  
 
De grootste werkgever in de omgeving van 
Masonkondre, de bauxietmaatschappij 
SURALCO, zal in 2015 vertrekken wegens 
uitputting van bauxietvoorraden. 
 
Terwijl landbouw in het gebied het belangrijkste 
middel van bestaan is, zijn er geen 
landbouwopleidingen of trainingsfaciliteiten en 
geen landbouwinstituten om de mensen te 
helpen beter te telen en de producten te 
verwerken tot eindproducten. De kwaliteit van 
producten uit de landbouw is vaak onvoldoende 
voor de markt. Er is ook gebrek aan technisch 
vakmanschap. 
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MASONKONDRE 



SURE: SUSTAINABLE RURAL ENTREPENEURSHIP. 
 
Samen met de stichting SOIL Masonkondre heeft de TU Delft vanaf 2010 het concept SOIL 
ontwikkeld gebaseerd op SURE. Bij SURE speelt duurzaam ondernemerschap een belangrijke 
rol en het uitgangspunt is dat ontwikkeling van regionale gebieden (plattelandsgebieden) in 
ontwikkelingslanden het best gebaat is bij structurele werkgelegenheid en inkomsten.  
 
Bij SOIL wordt het SURE-principe toegepast op het gebied van de landbouw en food vanwege 
de aanwezigheid van landbouwgronden en de vraag van voedsel op de wereldmarkt.  
Zo geven ze het voorbeeld hoe in andere regio’s in Suriname met vergelijkbare problemen 
hetzelfde model kan worden toegepast of zelfs in andere landen, zoals nu al geprobeerd wordt 
in Kenia. 
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WAT DOEN WIJ 
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SURE IN MASONKONDRE 

20.000 
LEVENS VERBETEREN 

4.000 
BANEN CREËREN 

20 
AGRO-

INDUSTRIËLE 
SME’s STARTEN 

Tussen 2013 en 2017 wilt SOIL een nieuwe 
centrum in Masonkondre realiseren. 
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SURE IN MASONKONDRE 

Onderwijsverbetering 
Barronschool 

Stadsvernieuwing 
Infrastructuur verbeteren 

Bevordering Ondernemerschap 
Craftshop Moengo 

2000 - 2010 2008 - 2013 2012 - 2013 
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BENODIGDE  BUDGET:   € 200.000 

SURE IN MASONKONDRE 

Trainingscentrum 
voor kennisoverdracht 

Verkoopsysteem voor 
de boeren opzetten 

Kassen bouwen 
voor de lokale boeren 

2013 - 2017 



JIJ KAN HIER AAN 
DEELNEMEN 

SURE 



In contact komen en 
samenwerken met lokale 
mensen in Suriname. 
Mogelijkheid om samen te 
werken met andere disciplines. 
 

Bijdrage leveren aan het 
duurzaam oplossen van 
armoede in 
ontwikkelingsgebieden.  
 
 

Kennismaken met een 
andere cultuur en leren te 
presteren in een andere 
omgeving. 
 
 

Helpen opzetten van bedrijven 
en daarbij werken aan de 
eigen ontwikkeling 
 
 

UNIEKE ERVARING 
OPDOEN 
 

MAATSCHAPPELIJKE 
BIJDRAGE LEVEREN 
 

WERKEN IN ANDERE 
CULTURELE SETTING 
 

BUSINESS 
OPPORTUNITIES 
HELPEN CREËREN 
 

WAAROM STAGE LOPEN BIJ SOIL 



 BEDANKT 

WE HOREN GRAAG VAN JE! 



In Suriname 
 
Dennis Tjoen A Choy  
Voorzitter SOIL Masonkondre 
Mobiel: +597 8810623 
Email: dennis.tjoen@soilmasonkondre.org 
 

Wageningen UR 
 
Dr. Johannes Scholberg 
Educational coordinator, Farming System 
Ecology 
Tel.: +31 317481017 
Email: johannes.scholberg@wur.nl 
 

TU Delft 
 
Dr. Otto Kroesen 
Stage-coördinator TU Delft, minor International 
Entrepreneurship and Development 
Mobiel:  +31 653796968 
Email: j.o.kroesen@tudelft.nl  

In Nederland 
 
Drs. Rudi Darson 
Consultant SOIL Masonkondre 
Mobiel: +31 620813922  
Email: r.darson@gmail.com 
 

CONTACT INFORMATIE 


