FinanceSuriname ook naar regio Nijmegen/Arnhem
Eindelijk is het dan zo ver. Op 25 april a.s. vindt in Wijkcentrum Meijhorst in Nijmegen van 12.00 uur tot 16.00 uur
een informatiemiddag plaats over vestiging in Suriname. De bijeenkomst is voor iedereen bestemd die zich voor
kortere of langere tijd in Suriname wil vestigen. Ook als u buiten de regio Nijmegen/Arnhem woont, bent u welkom.
De informatiemiddag wordt verzorgd door stichting FinanceSuriname in samenwerking met de Vereniging
Surinaamse Nederlanders.
De stichting FinanceSuriname van Dennis Lapar verzorgt al geruime tijd informatiebijeenkomsten over remigratie
naar Suriname of vestiging aldaar voor kortere of langere tijd. In het westen van Nederland trekt hij met zijn team
volle zalen. Dit is niet zo verwonderlijk omdat de belangstelling om in Suriname te wonen, te werken of een bedrijf
te beginnen groeiende is. Velen zijn op zoek naar een baan die ze in Nederland niet zo snel kunnen vinden of
oriënteren zich als ondernemer op het prachtige Suriname. Maar de vraag is of de vooruitzichten wat dit betreft in
Suriname wel gunstig zijn. Bij eventueel vertrek naar Suriname zitten belangstellenden met verschillende vragen.
Bijvoorbeeld:
-

Op welke hoofdzaken dien ik te letten bij vestiging in Suriname?
Wordt de situatie in Suriname over het algemeen niet rooskleuriger voorgesteld dan zij in werkelijkheid is?
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de Remigratieregeling / Remigratiewet?
Waarmee moeten ouderen met een pensioen- of AOW-uitkering die in Suriname willen wonen rekening
houden?
Wat gebeurt met mijn vermogen of bezit in Nederland bij remigratie naar Suriname?
Welke mogelijkheden zijn er om in Suriname te werken of een bedrijf te starten? In welke branche zitten er
met name mogelijkheden om een bedrijf te beginnen?
Welke ervaring hebben personen opgedaan die al een bedrijf in Suriname zijn begonnen?
Welk beginkapitaal heb ik nodig om een onderneming in een bepaalde branche te beginnen en waar kan ik
voor een lening hiervoor terecht en onder welke voorwaarden?
Welke mogelijkheden zijn er om ‘werk op afstand’ (internet) te verrichten voor Suriname?

Zo zijn er nog allerlei andere vragen waarop jongeren en ouderen graag antwoord willen hebben. De bijeenkomst in
Wijkcentrum Meijhorst in Nijmegen op 25 april a.s. duurt 12.00 uur tot 16.00 uur. Een ander tijdstip was helaas niet
mogelijk op die dag. Toch hopen wij dat het tijdstip geen belemmering voor u is om te komen. U kunt gerust familie,
vrienden, collega’s of kennissen meenemen of aan hen doorgeven dat ze welkom zijn, ook indien ze buiten de regio
Nijmegen/Arnhem wonen.
De toegang is gratis en een stukje cake staat voor u klaar bij binnenkomst. De drank dient u zelf te betalen in het
Wijkcentrum en voor een hartig hapje of snack tegen een zachte prijs zal worden gezorgd. Aanmelding is niet
verplicht zoals bij andere bijeenkomsten van FinanceSuriname, maar de organisatie stelt het op prijs als u zich
uiterlijk 22 april a.s. aanmeldt en doorgeeft met hoeveel personen u komt. Dit kunt u doen via een van de
emailadressen die staan vermeld in de uitnodiging van FinanceSuriname en VSN. Als u een persoonlijke vraag heeft,
kunt u hiervoor na het officiële gedeelte van het programma terecht bij een van de deskundigen of de sprekers. Als
vrijwilligers voor de Surinaamse gemeenschap in de regio Nijmegen/Arnhem hopen wij van harte dat de bijeenkomst
op 25 april a.s. in Meijhorst bijdraagt tot meer duidelijkheid voor velen die plannen hebben om zich voor kortere of
langere tijd in Suriname te vestigen. Graag zien wij u op 25 april a.s.
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