
Aan:       De Voorzitter van de VHP
               Dhr. C. Santhoki
               Alhier

Betreft:   Ondersteuning kandidatuur van 
               Ing. P Sewdien als Minister LVV

   

Paramaribo, 04 juli 2020

Geachte Vrz. Santhoki,

Samen Sterk! Dit is de kracht van de eerste Vrouwen Agro Coöperatie in Suriname, “WI! UMA FU SRANAN”

Onze Coöperatie stelt zich ten doel de levensstandaard van vrouwelijke Agro producenten, in voornamelijk de 
rurale gebieden binnen geheel Suriname, te verbeteren alsmede de zelfredzaamheid en het klein 
ondernemerschap onder deze vrouwen te stimuleren c.q. bevorderen.
De Coöperatie heeft als kleine vastberaden organisatie met vallen en opstaan, reeds verscheidene successen 
geboekt.
Voor ons is van belang, zichtbare prestaties neer te zetten die de duurzaamheid van onze activiteiten moeten 
bewerkstelligen en waarborgen. Dit streven kan slechts bewerkstelligd worden als er een goede samenwerking is 
tussen het ministerie van landbouw veeteelt en visserij (LVV) enerzijds, als faciliterend orgaan en de agrarische 
organisaties / private sector anderzijds.
Om deze synergie te bewerkstelligen vereist een vak ministerie, zoals LVV, een kundige technocraat met managers 
skills, ondernemerseigenschappen en een frisse innovatieve visie. Een manager die in staat is bruggen te kunnen 
slaan.
Wij van Wi! Uma Fu Sranan zijn vanaf de oprichting van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), als 
vertegenwoordiger van de vrouwen in de agrarische sector, belast met de post van ondervoorzitter binnen het 
bestuur van de FSA. In dit kader hebben wij de Ing. P Sewdien van dichtbij mogen meemaken en zijn van mening 
dat hij over de vereiste kwaliteiten beschikt om als toekomstige minister van het ministerie van LVV te kunnen 
dienen en het ministerie verder naar grotere hoogten te leiden.
Wij spreken daarom de hoop uit dat u de functie van minister van LVV,  aan de Ing. P. Sewdien, zal toevertrouwen 
voor de komende regeer periode, zoals door de FSA voorgedragen.

Vertrouwende op een wijs besluit uwerzijds, verblijven wij.

Met hoogachting,

Agro Coöperatie Wi! Uma Fu Sranan
Tania Lieuw A Soe (voorzitter) 
info@wiumafusranan.com
tania.surivit@gmail.com


