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Aan:  De Voorzitter van de VHP 

  Dhr. C. Santhoki 

Betreft:  Verwelkoming en Ondersteuning Kandidatuur 

Ing. P Sewdien ter invulling van de positie van  

Minister van Landbouw Veeteelt en Visserij 

 

Geachte Voorzitter, 

 

Suriname Agricultural Forum for Youth (SURAFY) is een platform voor jongeren die actief participeren in 

de agrarische sector of aspiraties hebben in die richting. 

De vereniging is gericht op het bevorderen van jongerenparticipatie in de agrarische sector, onder 

andere door het creëren van een forum waar jongeren de gelegenheid krijgen problemen en/of 

mogelijkheden op hun niveau binnen de sector met elkaar te bespreken. 

SURAFY heeft als doelstelling; het stimuleren van de groei in de agrarische sector door te functioneren 

als facilitator en promotor van de agrarische industrie onder de jongeren van Suriname tot en met de 

leeftijd van 35 jaar. 

 Dit wil de vereniging onder andere bereiken door:  

1. het verhogen van de beschikbaarheid van de agrarische inputs voor jongeren;  

2. te functioneren als een kenniscentrum van informatie over agricultuur;  

 

Zij tracht haar doel te bereiken door:  

a. het samenwerken met personen, organisaties en instellingen die bevorderlijk zijn aan het doel van de 

vereniging;  

b. het uitvoeren van gefinancierde projecten;  

c. alle andere haar ten dienste staande wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.  
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SURAFY is in 2013 opgericht en was actief betrokken bij de oprichting van de Federatie van Surinaamse 

agrariërs in 2016. Sindsdien Heeft SURAFY deelgenomen in het bestuur en draagt 

medeverantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid binnen de Federatie. 

SURAFY wenst hierbij kennis te geven van het feit dat zij het volledig eens is met de voordracht van de 

FSA tijdens de (Zoom)hearings met de 4 voorzitters van de toekomstige coalitie, waarbij dhr. P. Sewdien 

aangewezen is als de beste kandidaat voor de post van Minister van LVV. 

De agrarische jongeren zijn ervan overtuigd dat dhr. Sewdien over de juiste competenties beschikt om 

deze positie succesvol te kunnen invullen. Zijn netwerk, kennis en ervaring stellen hem in staat met alle 

stakeholders een goede relatie en een succesvolle samenwerking te handhaven. 

Wij hopen dat dit schrijven u sterkt in uw motivatie bij het kiezen van de toekomstige Minister van LVV. 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

M. Sabajo 

Voorzitter SURAFY 

 


