
 
 
PROGRAMMA I LOVE SURINAME 10 OKTOBER 2015 
 
11.00 - 11.45: inloop / registratie bezoekers      
 
Plenair gedeelte  
12.00 - 12.15: welkom   
12.15 - 13.00: tori luisteren……Liften naar Suriname  
(Daan Goppel, auteur van het boek Liften naar Suriname) 
 
13.15 - 14.15: Sessies ronde 1  
- Remigreren naar Suriname  
(Nederlands Migratie Instituut - dhr. Purcy Denz) 
- Crowdfunding  
(Apura Networks) 
 
Pauze ( 14.15 - 14.50) 
(etenswaren mogen volgens de huisregels niet in Meeting Plaza genuttigd worden) 

 
15.00 - 16.00: Sessies ronde 2 
- Ondernemen in Suriname  
(Resultaat op maat / SPARK - dhr. Stephen Deul) 
- Vrijwilligerswerk in Suriname  
(Papaya Projects - dhr. Jord Huffels) 
 
16.15 – plenaire afronding en einde 
  



 
 
13.15 - 14.15: Sessies ronde 1  
 
- Remigreren naar Suriname (Nederlands Migratie Instituut – dhr. Purcy Denz) 
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 gemakkelijk. Toch is er steeds meer interesse om 
te remigreren naar Suriname. Purcy Denz, van het Nederlands Migratie Instituut (NMI), verstrekt 
informatie over o.a. de wijzingen in de Remigratiewet, de voorzieningen en eventuele vergoedingen 
maar ook de voor en nadelen van deze wet. Deze sessie bevat ook veel informatie voor de oudere 
generatie bezoekers vanaf 50 jaar. 
 
- Crowdfunding (Apura Networks) 
‘’We hebben allemaal liefde voor Suriname, waar we ons ook in de wereld bevinden. We volgen de 

ontwikkelingen, we geven om het land en we willen positieve ontwikkelingen voor ons vaderland. 

Vandaag de dag kunnen we met internet en andere online middelen direct impact maken op de 

ontwikkeling van Suriname. Apura Crowdfunding is één van deze middelen. We laten zien hoe 

iedereen vanuit zijn eigen locatie en eigen kracht kan bijdragen aan maatschappelijke projecten. 

Grenzeloos bouwen we aan een mooier Suriname.’’ 

‘’We vertellen ook hoe crowdfunding werkt en hoe wij werken, hoe we contact onderhouden met ons 

team daar en met de projectinitiators, en dat onze organisatie 100% online is.  

Voorbeelden van campagnes en concrete resultaten en updates van projecten zoals de film Lobi Singi 

van Suleigha Winkel en het fotoboek Suriname beken(d)t van fotograaf Raoul Neijhorst worden ook 

aangehaald in de sessie Crowdfunding. 

 

15.00 – 16.00: Sessies ronde 2 
 
- Ondernemen in Suriname (Resultaat op maat / SPARK - dhr. Stephen Deul) 
In het eerste onderdeel bekijken we Suriname door de ogen van een ondernemer: Hoe zit de 

Surinaamse economie in elkaar? Wat is de bevolkingssamenstelling? Waar liggen kansen en 

bedreigingen voor u als ondernemer? Hoe ziet het Surinaamse ondernemersklimaat eruit? 

In het tweede onderdeel kijken we naar wat u als ondernemer nodig heeft om succesvol in Suriname 

te kunnen ondernemen. Waar vindt u de juiste informatie en/of ondersteuning? Hoe komt u aan 

startkapitaal? Wat kan het diasporaprogramma van SPARK/Resultaat op Maat voor u betekenen? Wat 

zijn de “do’s and dont’s op ondernemersgebied in Suriname? 

 
- Vrijwilligerswerk in Suriname (Papaya Projects - dhr. Jord Huffels) 
In hoeverre is/ biedt vrijwilligerswerk in Suriname een duurzame oplossing? Surinaamse non-profit 
organisaties, zorg- en onderwijsinstellingen beschikken doorgaans niet over de middelen om betaalde 
Surinaamse arbeidskrachten in dienst te nemen. Nu roepen veel van deze organisaties de hulp van 
(buitenlandse) vrijwilligersorganisaties in. Hoe duurzaam is deze oplossing? Tijdens deze sessie 
duiken we samen met Papaya Projects in de ethische en duurzame aspecten van vrijwilligerswerk 
door buitenlandse arbeidskrachten in Suriname. Ook kom je te weten hoe je vrijwilligerswerk kunt 
gaan doen en wat er allemaal bij komt kijken. 
 


