Stichting FinanceSuriname

UITNODIGING
Stichting FinanceSuriname en Stichting Sarita organiseren op zondag 3 mei 2015
van 13.00 uur – 17.45 uur een tweede bijeenkomst in Den Haag met als onderwerp
" Wonen, Werken & Ondernemen in Suriname". De eerste bijeenkomst op zondag 15
maart 2015 was heel snel vol geboekt.
Toegang gratis. Aanmelden is wel verplicht. Er zijn 70 zitplaatsen. Wees er dus snel bij.
Koffie/ thee en een plakje cake (€ 1,--); Frisdranken (€ 1,50).
Roti vegetarisch ( € 4,--)/ Roti kip ( € 5,--)/ Roti doks ( € 6,00) zijn verkrijgbaar.
Graag van te voren uw bestelling opgeven aan Stichting Sarita (info@stichtingsarita.nl ).
Wij verzoeken u het bedrag van de bestelde roti (s) per omgaande over te maken op
bankrekeningnummer: NL 89 INGB 0006 6401 05 t.n.v. Stichting Sarita .
Het verlangen van de Surinaamse Nederlanders om terug te keren naar Suriname is groot.
Stel dat u de beslissing neemt om naar Suriname te verhuizen. U wenst uw AOW- en
pensioenuitkering in Suriname te ontvangen: Hoeveel belasting moet u over deze gelden in
Suriname betalen? Blijft er genoeg geld over voor de huur, om de premie
ziektekostenverzekering te kunnen betalen, te kunnen eten en te drinken en een bedrag te
kunnen sparen voor onvoorziene uitgaven?
Per 1 juli 2014 is de remigratie-wet aangescherpt. Welke remigratie-mogelijkheden zijn er
nog voor u? Welke mogelijkheden biedt de PSA- status (Personen van Surinaamse Afkomst)?
Op welke wijze kunt u het PSA-document aanvragen?
Om een bedrijf in Suriname te starten, dient er een gedegen onderzoek plaats te vinden.
Hoe pakt u dit aan?
Wonen in Suriname: Ervaringen van een persoon, die in Suriname woont. Is het wel veilig
om in Suriname te wonen? Worden de mensen in hun huizen overvallen? Of op straat?

Op zondag 3 mei 2015 zullen de presentatoren en deskundigen antwoord geven op deze
vragen. Tevens zullen de aanwezigen bij het onderdeel “Het Gesprek” ruimschoots de kans
krijgen hun vragen te stellen.
Presentatoren en deskundigen van de Suriname-bijeenkomst op zondag 3 mei 2015 zijn:
Dennis Lapar - Directeur van Stichting FinanceSuriname;
FinanceSuriname houdt zich bezig met het ondersteunen en begeleiden van natuurlijke
personen en bedrijven bij het opzetten van een onderneming in Suriname. Naast de
Zakendesk heeft FinanceSuriname ook een Emigratiedesk.
Purcy Denz – Consulent bij Nederlands Migratie Instituut (NMI);
Zijn presentatie gaat over de remigratieregeling.
Jozef Badal – Consultant & Coach;
Zijn presentatie zal over de aanpak van een ondernemingsplan gaan.
Bert Schreuders- Directeur van Dennebos Suriname N.V.;
Dit bedrijf is gevestigd in Suriname;
Zijn presentatie zal het wonen in Suriname behandelen.
Sekhar Bissessur : Advocaat in Zoetermeer;
Zijn presentatie gaat over de boedelproblematiek in Suriname;
Deskundige: over een woonresort voor senioren in Suriname ( onder voorbehoud).
Datum
Ontvangst
Start presentaties
Pauze
Vervolg presentaties en Het Gesprek
Netwerken
Locatie
Adres
Organisatie
Toegang
Aanmelden bij mevrouw Henna Mathura
Aanmelden bij de heer Dennis Lapar
Sluitingsdatum

zondag 3 mei 2015
13.00 uur Stichting Sarita: Henna Mathura
13.30 uur - 14.50 uur
14.50 uur – 15.30 uur
15.30 uur – 16.45 uur
16.45 uur – 17.45 uur
Wijk en Diensten Centrum de
Regenvalk
Weimarstraat 69
2562GR Den Haag
Stichting FinanceSuriname en
Stichting Sarita
Gratis
0624201847 / info@stichtingsarita.nl
d.lapar@kpnplanet.nl
30 april 2015 of eerder op het moment
dat de zaal vol is. Er zijn 70 zitplaatsen
beschikbaar. Wie het eerst komt, wie het
eerst maalt.

