PERSBERICHT- september 2014

I love Suriname

Personen van Surinaamse afkomst (PSA) en remigreren naar Suriname
Utrecht- Op zondag 12 oktober organiseert Tori Oso Utrecht een
bijeenkomst rondom het PSA (Personen van Surinaamse Afkomst)
document en het onderwerp remigreren naar Suriname. De bezoekers zijn
welkom vanaf 13:00 uur en het programma start om 14:00 uur in het
FORUM gebouw aan de Kanaalweg 86 te Utrecht.
Personen van Surinaamse Afkomst (PSA)
Onder zowel de jongere als de oudere generatie blijkt er aandacht te zijn voor het
PSA document dat sinds kort kan worden aangevraagd. Het document brengt een
aantal voordelen met zich mee om te wonen en te werken in Suriname zonder visum
en werkvergunning. Maar hoe gaat dat allemaal in z'n werk? De ins en outs over de
wet en het document worden tijdens deze middag toegelicht door Stichting Collectief
Overzee Suriname.
Remigreren of blijven?
U of uw ouders willen weer terug naar het geboorteland om daar de oude dag door
te brengen? Voor velen is de keuze tussen blijven of remigreren niet altijd
gemakkelijk. Toch is er steeds meer interesse om te remigreren naar Suriname.
Sinds juli 2014 is de Remigratiewet gewijzigd (o.a. rondom de leeftijd en de
afschaffing basisvoorziening) en het leek ons goed om het NMI de wetswijziging toe
te laten lichten. Purcy Denz, van het Nederlands Migratie Instituut (NMI), verstrekt
informatie over o.a. de Remigratiewet, de vergoeding voor de reis- en
vervoerskosten naar het bestemmingsland en de kosten van levensonderhoud.
Ondernemen
De ondernemerstafel van Leiva International is deze middag ook aanwezig. Leiva
International is een bouw- en installatiebedrijf, gericht op de middenstand en kleine
opdrachtgevers. De onderneming combineert de vakkennis van verschillende
culturen in Suriname. Leiva International staat voor woon, werk en leef, want alles
draait om welzijn.
Aanmelding en programma
Het belooft een interessante middag te worden met voldoende gelegenheid tot het
stellen van vragen. In verband met beperkte capaciteit van de zaal is aanmelden
voor deze middag verplicht via torioso@gmail.com. Meer info: 06-41483104.
Het programma is terug te lezen op www.torioso.nl/agenda. In de pauze kan men
Surinaamse koek van Oma Nel -en snacks/maaltijden bij SaPPa! Catering kopen.
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