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Rijstboeren 5 miljard Surinaamse guldens ter investering in de rijstsector 

DBS 
9 mei 2007 

Rijstboeren pleiten voor kwijtschelding schuld: Begin 2001 heeft een aantal 
rijstboeren gezamenlijk een totaal bedrag van 5 miljard Surinaamse guldens 
toentertijd in ontvangst gekregen ter investering in de rijstsector. Dit bedrag 
dienden zij in termijn terug te betalen aan de overheid. Tot heden, zes jaren 
verder, heeft geen enkele boer  ook maar een gulden terugbetaald. De boeren 
kwamen hier niet of nauwelijks aan toe omdat de sector er verder op achteruit is 
gegaan. Harrynanadan Oemraw van de Surinaamse Padieboeren Associatie zegt 
dat het gezien de huidige verwikkelingen in de sector, het onmogelijk is dat de 
rijstboerin in staat zullen zijn het ontvangen bedrag terug te betalen. 

 

 
 Adek wetenschappers bekijken toegepaste techniek voor rijstsector 

DWT 
19. 08. 08 

De wetenschappers Sieuwnath Naipal en Radjiskoemar Mohan van de Anton de 
Kom universiteit van Suriname bekijken in Nederland mogelijkheden voor 
toegepaste techniek voor de Surinaamse rijstsector. Het oriëntatie bezoek vloeit 
voort uit een project van de EU dat als doel heeft de rijstsector in Suriname 
concurrerend te maken. 

  
 Hygiëne-code voor padie- en rijst verwerkende bedrijven 

DWT 
14. 08. 08 

Er zijn een aantal bedrijven getraind in de basishygiëne en voedselveiligheid 
(HACCP) en i.s.m. met de Vereniging van Rijstexporteurs (VRE) is er een hygiëne-
code voor padie- en rijst verwerkende bedrijven opgesteld. Hierdoor is Suriname 
een stap dichterbij het algemeen doel om de concurrentiepositie in de 
Caribische ACP-rijstindustrie te versterken. 

 

 Regering praat met rijstexporteurs 
DBS 
19. 08. 08 

Vp Ramdien Sardjoe heeft samen met de ministers Clifford Marica van HI en 
Chandrikapersad Santokhi, minister ad interim van LVV, gistermorgen een 
gesprek gehad met rijstexporteur Ramadhin. De exporteur heeft aangegeven dat 
de vergunningprocedure voor export van rijst voor hem vertragingen oplevert. 

 

 
 Regering heeft geen invloed op rijstprijs 

TOS  
27-Mar-08 

Min.LVV ontkent berichten dat de regering de opkoopprijs van padie heeft 
beinvloed/ internationale markt bepaalt de prijs en overheid beschikt over geen 
enkel instr.om die te beïnvloeden/ wat de regering wil, is dat de sector profiteert 
v.hoge internationale prijzen. 

 

 HI zoekt goedkope rijst middels aanbesteding 
DBS 
21. 08. 08 

Na het onvruchtbare overleg met de Vereniging van Rijstexporteurs heeft het 
ministerie van HI besloten een openbare aanbesteding te houden om te zien 
welke handelaar bereid is goedkope rijst aan de staat te leveren. Marica kan niet 
aangeven hoe hoog de prijs van 1 kilo rijst zal zijn. Bij goedkope rijst gaat het om 
60% hele en 40% gebroken rijstkorrels. 

  



 Agrariërs kunnen geld krijgen uit Petro Caribe- deal 
DWT 
22. 08. 08 

Particuliere ondernemers in de agrarische sector kunnen ook gebruik maken van 
financieringsmogelijkheden die Venezuela biedt in Petro Caribe- verband. De 
regeringen van alle 18 Petro Caribe- landen, w.o. Suriname, mogen verder hun 
eerste projecten van maximaal 2 miljoen US dollar indienen bij het zogeheten 
Petro Alimentosfonds 

  

 Groot deel voorjaarsoogst nog in schuren 
DWT 
23. 08. 08 

Begin deze week is er een gesprek geweest tussen de vicepresident, de ministers 
van HI en LVV en exporteur Ramadhin. De rijstexporteurs zullen hun 
vergunningen nu binnen max. 2 dagen krijgen, terwijl de vergunningplicht 
gehandhaafd blijft met als doel de rijst voor de lokale markt te garanderen.--------
------------------------????? 

  
 Compensatie voor boeren 
 De compensatieregeling die vice-president Ram Sardjoe dinsdag in De Nationale 

Assemblee heeft bekendgemaakt ,stelt volgens assembleelid Rashied Doekhie niets 

voor.Het assembleelid zegt dat de vp het eerst heeft over een compensatie voor de 

landbouwsector ,maar het gelijk daarna heeft over de voor- en najaarsoogst.Doekhie 

vraagt zich af wat er met de overige landbouwers moet gebeuren. 

 AL  

  

 Padieboeren niet gelukkig met compensatiemaatregel 

14 nov 2005 

 

Rijstboeren zijn niet gelukkig met de compensatiemaatregelen die hen door de 
regering zijn toegezegd.Enkele boeren die vrijdagavond aanwezig waren op de 
vergadering met VHP- toppers in Nickerie, waar vice- president Ram Sardjoe 
uitleg gaf over de afgekondigde maatregelen, waren zeer teleurgesteld.` Wij 
willen de padieboeren ondersteunen`, zegt Sardjoe, `maar kunnen geen 
compensatie geven voor grondbewerking en andere activiteiten die gedaan zijn 
met de vorige dieselprijs`. 

 
  

 Pompen MCP- beheer in werking gesteld 

14 nov 2005 

 

Vrijdag is in opdracht van vice- president Ramdien Sardjoe gestart met het 
pompen van irrigatiewater vanuit Wakay naar de polders van de 
rijstverbouwers in verband met het voorjaarsseizoen 2006.De regering heeft 
zich via de vice- president garant gesteld voor de betaling van de brandstof.De 
pompkosten zijn geraamd op meer dan SRD 1 miljoen. 
RS 

 

 
VHP- voorzitter informeert structuren Nickerie 



14 nov 2005 

 

VHP- voorzitter Ramdien Sardjoe was afgelopen weekend in Nickerie om de 
structuren van de partij te informeren over de compensatiemaatregelen die de 
regering afgelopen dinsdag in De Nationale Assemblee heeft 
afgekondigd.Volgens Sardjoe heeft de regering ook faciliteiten gecreёerd voor 
het verstrekken van compensatie aan de visserijsector, de agrarische sector, 
binnenlandbewoners en studenten. 

 

 

 VP Ramdien Sardjoe: SRD 2.7 miljoen uitgegeven voor de rijstsector( foto 

DBS 

3 mrt 2008 

 

Sardjoe zegt dat Nickerie geassocieerd is met de landbouw en de verbouw van 
rijst.Met betrekking tot de watermanagement is aan hem gerapporteerd dat in 
zowel de oostelijke, westelijke als de middenstandspolders voldoende aandacht 
is besteed aan de waterbeheersing.Aan de orde is gekomen het ophalen van de 
loostrenzen over een afstand van bijkans 140 kilometers.De vice- president 
deelde mee dat er een bedrag van SRD 2.7 miljoen is besteed in de sector. 
Danny Jibodh 

 

 

 Problemen met transport padie bij voorjaarsoogst 

DWT 
14-Mar-08 

Rijstboeren in Nick.ondervinden reeds bij voorjaarsoogt 2008 enorme problemen 
bij transport afgeoogste padie/ VP Sardjoe heeft kennis genomen v.d.problemen/ 
hij had toegezegd bij zijn terugkeer in Par'bo er werk v.te maken, zodat wegen 
binnen 1,5 wk.grond 

  

 

 EU maakt 9.255.000 euro vrij voor rijstsector 
 Rijstboeren krijgen brandstofrestitutie uitbetaald 

 Rijstsector krijgt SRD 9 miljoen subsidie 
 WWF en MCP voor verantwoord watergebruik in Nickerie 

DBS 
01.08. 08 

Het World Wildlife Fund en het Multipurpose Corantijn Project hebben op 31 juli 
een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het beter beheren en leveren 
van water voor de rijstsector in Nickerie. Het WWF heeft uit zijn donormiddelen 
een bedrag vrijgemaakt van US$114.000, terwijl het MCP met US$ 28.000 
inkomt. 

 

 Sardjoe ziet goede perspectieven in rijstsector 

TOS 
4-Mar-08 

delegatie bestaande uit hoofdbestuursleden v.VHP olv partijvoorzitter Sardjoe 
bezochten i.h.weekend Nick./ zaterdagmiddag ontmoeting met dr-en rrr.leden/ 
i.d.avonduren ontmoeting met partijstructuren / VP gaf aan dat Nick.een distrikt is 
dat geassocieerd 

  

 

 


