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BIOLOGISCHE PEPER
Onze biologische peper heeft een
“hart”. Peper vind je niet zondermeer
in haast iedere Surinaamse
huishouding, het is ook een belangrijk
voedingssupplement voor Surinamers.
Echter, onze biologische peper biedt
meer. Het is met zorg geproduceerd
door vrouwen uit drie dorpen in Zuid

Suriname, met name Pelelu Tepu,
Matawai en Kwamalasamutu. De pepers
worden zonder chemicaliën geplant
en verzorgd. Na de oogst worden de
pepers op een eeuwenoude traditionele
en met-zorg-opgezette manier verwerkt
en verpakt. Om de kwaliteit van het
product blijvend te verhogen, worden de

vrouwen getraind in milieuvriendelijke
landbouwtechnieken en zakelijke
vaardigheden. Hun kennis van het bos
en bosbijprodukten is heel rijk, maar de
klant eist nogal wat. In de smaak proef
je daardoor traditie en zorg.
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Waarom biologische peper uit Zuid Suriname?
Het planten, verwerken en verkopen van peper
is een duurzame bron van inkomen voor met
name de vrouwen in eerdergenoemde dorpen.
De dorpen in het zuiden van Suriname zijn vrijwel
geïsoleerd. Het is heel moeilijk voor dorpelingen
om een duurzaam inkomen te genereren om
noodzakelijke spullen zoals voedsel en
medicijnen te betalen. Vrouwen leiden hieronder

het meest, aangezien zij verantwoordelijk zijn
voor de zorg van de kinderen en het
huishouden. Het landbouwprogramma is opgezet
in samenwerking met het Surinaamse Ministerie
van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Het doel is
om verandering te brengen in de situatie van
deze vrouwen.

Wie zijn wij?
Het Amazon Conservation Team is een
non-profit organisatie opgericht in1996
om het Amazone regenwoud en de
lokale gemeenschappen die daar leven
te beschermen. ACT gelooft dat de
levensvatbaarheid van ecosystemen in
het amazonewoud en de integriteit van
traditionele culturen van elkaar
Amazon
Conservation
Team Suriname
Doekhieweg Oost 24
PARAMARIBO | SURINAME
+597 434900
info@act-suriname.org
www.act-suriname.org

afhankelijk zijn. Het ACT heeft vanaf
het begin nauw samengewerkt met
prominente Inheemse genezers. Op 2
september 2002 werd ACT Suriname
opgericht als een niet-gouvernementele
organisatie (ngo) onder het Surinaams
recht. Zij is gestart met het “Shamans
and Apprentices” –programma,

vervolgens uitgebreid met het
rangersprogramma, en activiteiten
gericht op inkomstengenerering.
Nu voert zij uit een full fletch
programma met onderdelen die
duurzame ontwikkeling promoten
en best practices voorstaan.-.

