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De inwoners van het inheemse Trio dorp Alalapadu, 

Conservation International en HEM Suriname hebben 

hun krachten gebundeld om een uniek product 

bereikbaar te maken voor iedereen. Alalapadu is een 

inheems dorp in het resort Coeroenie,  gelegen in het 

uiterste zuidwesten van Sipaliwini. Het dorp maakt deel 

uit van de Trio-gemeenschap, waar mensen in harmonie 

leven met de natuur en geloven dat als je voor de 

natuur zorgt, de natuur altijd voor jou zal zorgen.  

Conservation International en de inwoners Alalapadu 

zijn in 2016 gestart met het Tuhka olie project. De olie 

wordt geproduceerd in Alalapadu en is van grote 

betekenis voor de toekomst van het dorp.  

 Vanaf 4 maart is HEM Suriname gestart met de 

distributie van deTuhka olie. Loes Trustfull, 

Development & Communications Manager van 

Conservation International, geeft aan dat de grote 

klantenkring, Marketing skills en klant- en 

consumentgerichtheid, doorslaggevend zijn geweest bij 

de keuze voor de HEM als distributeur van Tuhka olie. 

Hierdoor worden de afzetmogelijkheden vergroot. De 

nieuwe samenwerking is daarmee een positieve 

ontwikkeling voor de Trio-gemeenschap, waar 

Alalapadu onderdeel van is. 

Kapitein Shedde van Alalapadu heeft op 14 februari  het 

gloednieuwe bedrijfspand van de HEM bezocht. Bij 

thuiskomst heeft hij een krutu gehouden voor de 

gemeenschap, die vervolgens hun goedkeuring heeft  

uitgesproken voor de HEM als distributeur.  

De HEM is heel blij met deze uitbreiding van haar 

assortiment. Tuhka olie is een uniek product uit het 

Amazone regenwoud: goed voor hoofd, huid en haar. 

“Dit product is van hoge kwaliteit en door het te kopen 

ondersteun je de Trio gemeenschap in het verre zuiden, 

die daardoor een verantwoorde bron van inkomsten 

hebben. Voor ons een geweldige match met onze 

doelstellingen om kwalitatief goede producten te 

brengen en maatschappelijk verantwoord bezig te zijn”, 

aldus directeur Irene Spangenthal.  

De_verkooppunten_van_Tuhka_olie  

Per heden is Tuhka olie in Paramaribo te koop bij: 

DIO/DA  drogisterijen, Ket Mien & Co en M. Oemar, 

Readytex N.V., SOMA Apotheek, Ali’s Drugstore, Choi’s 

Supermarket, Apotheek FarmaVida,  Miriam 

Drugstore, Health & Rituals Drugstore, Galaxy 

(Torarica), Li A Min Supermarkt, Combe Markt 

(Cosmetica), Flamingo Store, Best Mart, Apotheek 

Polanen, Connection Apotheek, Brahma Drugstore, 

Kay Store, G-Sale Market, Bik Foeng Super Store, 

Latour Drugstore, Zesha Drugstore, Apotheek Lelyzorg. 

In Nickerie is Tuhka olie verkrijgbaar bij: Fung 

Apotheek, Wang Wang Supermarkt en Tian Ke Long.  
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De HEM organiseert binnenkort, samen met 

Conservation International, in-store promoties bij de 

verschillende verkooppunten, om de Surinaamse 

gemeenschap kennis te laten maken met het 

schoonheidsgeheim van Alalapadu.  

Alalapadu en Tuhka  

In de omgeving van Alalapadu staat maar liefst 142,000 

hectare aan bomen die Brazil-noten, ook wel bekend als 

Paranoten, geven. De bomen behoren tot een van de 

grootste ter wereld en kunnen 500 jaar en ouder 

worden.  Binnen het ecosysteem werkt een speciale 

bijensoort samen met de agouti om nieuwe bomen te 

laten groeien. De Brazil-noot wordt in de lokale taal van 

de Trio-gemeenschap ‘Tuhka’ genoemd, waarbij de ‘k’ 

niet wordt uitgesproken.  

De verwerking van de noot tot olie 
Brazil-noten zitten boordevol energie, gezonde vetten 

en vitamines, antioxidanten en mineralen. De Tuhka 

olie wordt geperst uit de gedroogde zaden van de 

Brazil-noten. Omdat de olie zonder verhitting wordt 

geproduceerd, blijven alle voedingswaarden van de 

noot behouden. De verkregen olie uit de Brazil-noten 

wordt verpakt en vervoerd naar Paramaribo. De 

opbrengst van de verkoop van Tuhka olie gaat naar de 

dorpsbewoners van Alalapadu en naar het 

ontwikkelingsfonds van de stichting, dat als doel heeft 

om het welzijn van de gemeenschap te bevorderen en 

verhogen.  

Het schoonheidsgeheim van Alalapadu 

en de heilzame werking van Tuhka olie 

De heilzame werking van Tuhka olie was tot voor kort 

een goed bewaard schoonheidsgeheim binnen de 

inheemse gemeenschappen in het Amazone 

regenwoud.  

Tuhka olie is goed voor de verzorging en verzachting 

van huid en haar. Het is een puur product, waar geen 

andere stoffen aan zijn toegevoegd. Tuhka olie wordt 

onder andere gebruikt om de droge huid te verzorgen, 

de huidelasticiteit te verbeteren en acne te bestrijden. 

Bovendien werkt de olie verzachtend bij huidirritaties 

en insectenbeten. De geur is aangenaam  nootachtig en 

de olie is helder van kleur.  

Conservation_International 
Conservation International is een non-profit organisatie 

die zich richt op natuurbehoud. De organisatie wil de 

biodiversiteit van landschappen, zeeën en oceanen in 

stand houden. In Suriname zet Conservation 

International zich onder andere in voor het behoud van 

7,2 miljoen hectare ongerept tropisch regenwoud en de 

bescherming van de kust, door het herstellen van 

mangroven.  

HEM_Suriname_N.V. 
HEM Suriname N.V. is een toonaangevende importeur 

en distributeur sinds 1898 van consumentenartikelen in 

Suriname. De slogan van het bedrijf luidt ‘Altijd 

Kwaliteit’ wat tot uiting komt in haar medewerkers,  de 

producten en de continue focus op verbetering en 

vernieuwing van haar kerntaken als distributeur!  

 

 

 

 


