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Saramacca, 29 mei 2018 

Aan: De Nationale Assemblee (DNA) van Suriname, 
d.t.k.v de voorzitter van De Nationale Assemblee 
drs. Jennifer Simons-Geerlings 

Van: Het comité "Realisatie Voedselschuur" 

Groningen, het comité "Realisatie Voedselschuur" en de ondertekenaars van 

de oproep "governmenttake vrije brandstor voor agrariérs 

constateren dat het district Saramacca: 

- het bijzonder agrarisch potentieel heeft om de voedselschuur te worden van 
het Caraibisch gebied, 
- een steeds stijgende werkloosheid kent mede veroorzaakt door de 
heersende nationale economische crisis, 
- het primeur heeft gehad dat (delen) van DNA de productie van 
gesubsidieerde landbouw producten (o.a. landbouwbedrijf Defensie; Von 
Freiburg) heeft goedgekeurd. 

Verzoeken DNA middels wetgeving daarheen te leiden dat agrariérs 

van het district Saramacca over brandstof kunnen beschikken vrij van 
Itgovernment take", welke middels productie binnen de sector zou 

moeten leiden tot realisatie van werkgelegenheid, beter inkomen, 
standvastige jongeren, een economisch stabiel agrarisch district en bovenal 
een welvarend Suriname die haar doel voedselschuur van de regio 
gerealiseerd ziet. 
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Ook gaan wij als comité deze petitie aanbieden aan het ministerie van LLV. 
We zijn bereid om als counterpart samen met het bevoegde gezag dit project 
te helpen implementeren. 
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Ook gaan wij als comité deze petitie aanbieden aan DNA en het verzoek doen middels 
wetgeving daarheen te leiden dat agrariérs van het district Saramacca over brandstof 

kunnen beschikken vrij van "government take". 
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