De Ambassadeur van de Verenigde Staten, Jai Anania, en VSB bestuurslid
Bryan Renten ondertekenden op 12 augustus 2014 een derde
overeenkomst tussen het PEPFAR Small Grants Program en de Suriname
Business Coalition voor een HIV/AIDS project. Na de ondertekening stond
SBC programmacoördinator, mevr. Rita Bechoe, de pers te woord over dit
nieuwe SBC project ‘Peer Educators getting to Zero at work’.
Het project wordt uitgevoerd door de SBC lidbedrijven - Surinam Airways,
N.V. Surinaamse Waterleiding Maatschappij, Staatsolie Maatschappij
Suriname N.V. , Fernandes Bottling Company N.V. en IAMGOLD RGM
N.V., in samenwerking met de SBC Board en de programmacoördinator,
Rita Bechoe. De activiteiten richten zich op voorlichting, educatie en
ondersteuning. Doelgericht werken aan bewustwording, verminderen van
stigmatisering, discriminatie en gender-gebaseerd geweld, is ook bij dit
SBC project de leidraad voor de geplande activiteiten. Dit zijn onder meer een voorlichtingssessie voor directie, staf en
personeel binnen de bedrijven, een ‘Ken Je Status’ campagne, een ‘Zero Discriminatie’ dag , viering van de Caribbean
Wellness Day en Health Fairs. Collectief zijn een slogan en een banner ontworpen. Door de deelnemende bedrijven zelf zijn
flyers, folders en T-shirts ontworpen. De Peer Educators van de deelnemende bedrijven dragen zorg voor de coördinatie. Elk
bedrijf heeft een – aan het bedrijf gerelateerde - unieke doelgroep en aanpak.
De Suriname Business Coalition against HIV&AIDS and other Chronic
Diseases (SBC) - een werkarm van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven
- krijgt US$ 10,000.00 voor de uitvoering van dit programma. Het wordt
gefinancierd uit het 2014 PEPFAR Small Grants Program. PEPFAR wordt
ondersteund door het Department of State, het Department of Health and
Human Services , de Office of the Global AIDS Coordinator, en het Global
AIDS Program of the Caribbean Regional Office of the Centers for Disease
Control and Prevention.
In 2005 stond de VSB aan de wieg van de Suriname Business Coalition
(SBC) against HIV&AIDS om binnen bedrijven werkplekbeleid te
ontwikkelen en uit te voeren voor HIV&AIDS educatie. In de loop der jaren
heft de Coalition een breed draagvlag gecreëerd binnen de SBC
lidbedrijven voor een SBCplus beleid. Het gaat hierbij om bij werknemers een gezonde leefstijl te stimuleren en met vereende
kracht te werken aan werkplekbeleid en -programma’s met name gericht op de preventie van Non Communicable Diseases
(NCD’s). In de loop van 2014 start de Coalitie met de uitvoering van het project “Health Promotion op de werkvloer”.
De Suriname Business Coalition werkt nauw samen met niet-gouvernementele organisaties, de overheid en internationale
organisaties. De Business Coalition is lid van de Pan Caribbean Partnership (PANCAP) against HIV/AIDS en participeert in de
Steering Committee. De Coalition is verder lid van de Global Business Council, het Wereldforum voor Business Coalitions
against Hiv & Aids.
Meer informatie over de Suriname Business Coalition against HIV&AIDS and other Chronic Diseases vindt u op de website:
www.surinamebusinesscoalition.org

