
Omschrijving project Saramacca - Suriname 
 
De Zusters van Paramaribo (RK congregatie in het Bisdom Paramaribo) bezitten een stuk grond 
aan de Paloeloeweg in Groningen (Saramacca, Suriname) van ca. 15 ha. In het verleden werd er 
door de zusters geplant. Een gedeelte van de grond is beplant met citrus bomen, bananen en 
wat andere fruitbomen. Een ander gedeelte was grasland voor koeien, een ander deel is bos. 
Het terrein bestaat uit kleigrond, zandgrond en een klein deel schelpgrond. 
 
De zusters hadden in Paramaribo een internaat onder hun beheer: het Maria internaat, waar 
meisjes uit districten en binnenland werden opgevangen zodat ze in Paramaribo de school 
konden bezoeken. De zusters en de meisjes onderhielden het terrein, de opbrengst was voor 
eigen gebruik en verkoop. Met de opbrengsten van de verkoop werden zowel de dagelijkse 
kosten als onderhoudskosten van het internaat gedekt. 
 
Vanwege voortschrijdende ouderdom van de 
zusters werd het internaat enkele jaren geleden 
gesloten en het stuk grond raakte in verval, een 
groot deel van het terrein was overwoekerd. In 
2017 is een herstart gemaakt met het internaat, 
het wordt nu geleid door een andere 
congregatie van zusters en het beheer is in 
handen van de Stichting Jongeren Opvang 
Suriname, een werkinstelling van het Bisdom 
Paramaribo. Er zijn ook acties ondernomen om 
het stuk grond op Saramacca weer in cultuur te 
brengen, om o.a. inkomsten op te leveren voor 
het internaat. Het Maria internaat is afhankelijk 
van ouderbijdragen van de pupillen, welke bij lange na niet voldoende zijn. Met de opbrengsten 
van dit terrein kan het tekort worden aangevuld en kunnen zelfs twee andere internaten en 
twee bejaardentehuizen van het Bisdom Paramaribo van groente en fruit worden voorzien. 
Voor het verder in cultuur brengen van dit stuk grond is men op zoek naar een 
stagiair/vrijwilliger.  



 
Werkzaamheden stagiair 
We zoeken een stagiaire op HBO-niveau (of een praktisch ingestelde universitair student) die 
voor enkele maanden naar Suriname wil komen om ons te helpen met de herstart van de 
tuinbouw op dit terrein. 
 
Onder de werkzaamheden vallen onder andere: 

1. Inventaris van kennis en beschikbare literatuur over de teelt van tropische groenten. 
Daaronder valt informatie verzamelen van het internet, informatie van het Ministerie 
van Landbouw in Suriname, informatie van de Universiteit en andere instellingen in 
Suriname. Mondelinge informatie van boeren in de omgeving. 

2. Bestrijding van ziekten en plagen van tropische groenten. 
3. Bemesting (chemisch of organisch). 
4. Watertoevoer en drainage op de verschillende grondsoorten. 
5. Het opstellen van teelt schema’s voor groenten en fruit. 
6. Gedeeltelijke toetsing in de praktijk voor zover daar tijd genoeg voor is. 
7. Afzet en levering van groenten en fruit 

 

 
Voorwaarden 
Gezocht wordt: student met interesse in tropische tuinhouw, die de handen uit de mouwen wil 
steken voor een goed doel. Kan veel leren. Minimaal 3 maanden, voorkeur 6 maanden. 

1. Bezit van een rijbewijs is noodzakelijk. 
2. De stagiaire moet bereid zijn op het terrein te wonen. 

Ad1: Openbaar vervoer van en naar Paramaribo is slecht geregeld en Groningen ligt ca. 40 km 
 van Paramaribo. Alle instellingen die bezocht moeten worden liggen in Paramaribo. 
Ad2: Op het terrein is er eenvoudige woongelegenheid (water en elektriciteit is aanwezig). 
 
Vergoeding 
Er is geen vergoeding voor deze stage. Ook de reiskosten naar/van Suriname kunnen niet 
vergoed worden. 
Huisvesting en vervoer (auto) zijn gratis, brandstofkosten zijn (gedeeltelijk) voor rekening van 
de stagiaire. Voeding is volledig ten koste van de stagiaire. 



 
Vragen t.a.v. de stage van uw studenten: 

1. In welke periode gaan uw studenten met stage en voor hoe lang? 
2. Welke eisen worden er gesteld aan de stage? 

Zouden bovengenoemde werkzaamheden voldoen aan uw eisen? 
Welke begeleiding is vereist? Initiatiefnemers en trekkers van dit project hebben beide 
een landbouwkundige opleiding van de Landbouw Universiteit Wageningen en de 
Hogere Landbouwschool Deventer. Ze hebben echter niet in deze sector gewerkt, maar 
beginnen nu wel met deze uitdaging. 

 
Voor meer informatie kan men zich wenden tot: 

Claudia Tjon Kiem Sang 
Beleidsmedewerker DGCC 
Bisdom Paramaribo 
Prinsessestraat 46 
Paramaribo  
Tel: +597 476888 of 424245 
Email : c.tjonkiemsang@bisdomparamaribo.org 
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