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Stichting SuWaMa en Kabinet van de President van de Republiek 

Suriname Coördinatie Milieu zijn: 

Op zoek naar Duurzame Lagere Scholen in Suriname! 

Ecoschool-Suriname is een nieuw project dat wordt georganiseerd 

door het ‘Sustainable Lifestyles en Onderwijs (SLE) Programma’, als 

onderdeel van ‘The One Planet Network for the implementation of 

the 10-Year Framework of programmes of Sustainable Consumption 

and Production Patterns (10YFP)’. 

Samen zijn wij op zoek naar lagere scholen in Suriname, die een 

projectvoorstel wensen in te dienen. Het projectvoorstel moet 

voldoen aan: 

1. Schoolbestuur 

Een visie van de school op het gebied van duurzaamheid. 

Beschrijving van een proces voor het ontwikkelen van een 

visie waarbij de hele school betrokken is. 

2. Onderwijzen en leren 

Beschrijving van hoe studenten zullen leren over lokale en 

wereldwijde duurzaamheidsvraagstukken en de onderlinge 

verbanden. 

Beschrijving van een proces om concepten voor duurzaamheid en 

duurzame levensstijlen in het formele curriculum voor 

verschillende vakken te brengen. 

Beschrijving van capaciteitsopbouw voor leraren op het gebied van 

duurzaamheid en duurzame levensstijlen. 
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Beschrijving van een praktisch element om te leren over 

duurzaamheid (bijv. Tuinieren of andere soortgelijke 

activiteiten). 

3. Faciliteiten en activiteiten 

Beschrijving van infrastructuur en/of beleidswijzigingen op 

meerdere gebieden (energie, voedsel, water, afvalbeheer, 

groen, enz.). 

Beschrijving van hoe alle belanghebbenden worden betrokken bij 

het ontwerp van de wijzigingen. 

Beschrijft veranderingen in de fysieke infrastructuur van de school. 

4. Community Partnerships 

Beschrijving van hoe de lokale gemeenschap zal worden betrokken 

in dit project. 

Beschrijving van een scala aan verschillende activiteiten 

(bijvoorbeeld evenementen opruimen, groene lokale culturele 

evenementen helpen, lokale bedrijven ontmoeten om 

duurzaamheidskwesties te bespreken, lokale media 

benaderen, contact leggen met lokale NGO's, enz.). 

Beschrijving van een rol voor de lokale gemeenschap in het leven 

van de school (bijv. Rondleidingen over duurzaamheid van de 

school, bronnen van technische bijstand enz.). 

Wenst u meer informatie over dit project of wilt uw school graag 

deelnemen aan dit project, neem dan vandaag nog contact op met 

Stichting SuWaMa, Dhr. Humphrey Bergraaf te bereiken op: 431237 

of 8886600. Sluitingsdatum voor deelname is op vrijdag 22 

November 2019 om 12.00 uur Am. 



                                                               
                                                                                     Kabinet van de President van de Republiek Suriname  

                                                                                   Coordinatie Milieu 

 

Raadpleeg onze website: www.ecoschool-suriname.com 

Download uw projectvoorstel van de website! 

Jong geleerd is oud gedaan! 

Samen op weg naar een duurzamer 
Suriname! 

 

 

 

http://www.ecoschool-suriname.com/

