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Suriname is booming 
Ondernemen, remigreren, stage lopen of vrijwilligerswerk verrichten? 

Utrecht- Op zondag 2 februari organiseert Tori Oso Utrecht een bijeenkomst 

rondom remigreren naar –en ondernemen in Suriname. Belangrijke 

onderwerpen zijn: de PSA (Personen van Surinaamse Afkomst) wet, stage 

en vrijwilligerswerk. 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. 

Remigreren of blijven? 

U of uw ouders willen weer terug naar het geboorteland om daar de oude dag door 

te brengen? Of om in het geboorteland een eigen onderneming op te zetten….. Voor 

velen is de keuze tussen blijven of remigreren niet gemakkelijk. Toch is er steeds 

meer interesse om te remigreren naar of ondernemen in Suriname. Purcy Denz, van 

het Nederlands Migratie Instituut (NMI), verstrekt informatie over bijvoorbeeld de 

Remigratiewet, de eenmalige vergoeding voor de reis- en vervoerskosten naar het 

bestemmingsland en de kosten van levensonderhoud in de eerste twee maanden. 

 

Grenzeloos ondernemen  

Bent u meer geïnteresseerd in grenzeloos ondernemen? Revinh Ramnandanlall van 

het bedrijf B4Concepts Management & Advisory, vertelt over de do’s & don’ts op het 

gebied van ondernemen met of in Suriname. Wat komt er kijken bij ondernemen 

over de grens? Wat zijn de voor– en nadelen om als ondernemer in Suriname een 

bedrijf op te zetten? Ook de culturele verschillen en ongeschreven regels waarmee 
men te maken krijgt worden behandeld. 

Stage, vrijwilligerswerk en PSA wet 

Niet alleen bij toeristen is Suriname in trek maar ook steeds meer stagiaires en 

vrijwilligers ontdekken de mogelijkheden van Suriname. Stichting Alenbo en SPS 

informeren de bezoeker over vrijwilligers/stage projecten en het nut hiervan. Verder 
zal de wet PSA (Personen van Surinaamse Afkomst) kort toegelicht worden. 

Aanmelding en programma 

Het belooft een interessante middag te worden met voldoende gelegenheid tot het 

stellen van vragen. Tussen 14:00-15:00 vindt het plenaire gedeelte plaats en na de 

pauze starten de afzonderlijke sessies (remigreren, ondernemen, stage & 

vrijwilligerswerk) Aanmelden voor deze middag is mogelijk via torioso@gmail.com. 

Bezoekers betalen een bijdrage van 4 euro. Het programma is terug te lezen op 

www.torioso.nl/agenda.  
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