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EAN Charity event ‘Beating Breast
Cancer Suriname’ enorm succes

De Surinaamse diaspora bestaat uit een
unieke verzameling kennis, talent en ervaring

Duurzaamheid niet als keuze 
maar als leidraad
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Geachte lezers,

Nationaal en internationaal richt ik mij tot u. Aan u die – zoals 
wij allen- Suriname liefheeft. Na de lancering op 26 septem-
ber 2015 is in een korte tijd veel bereikt. Verbinden, Inspireren 
en Realiseren waren de sleutelwoorden en daarin zijn wij ge-
slaagd. 

Op onze maandelijkse bijeenkomsten  maken wij de verbin-
ding intern (leden onderling) en extern (leden en niet-leden).  
Wij krijgen inspiratie van onze topsprekers. Door de handrei-
kingen en de diepgaande ervaring van onze leden hebben wij 
in een hoog tempo resultaten kunnen realiseren. Binnen het 
EAN wordt er hard en slagvaardig gewerkt. Wat ik ook heel 
bijzonder vind en een compliment waard is, is het volgende: 

Een bekend cliché is dat bedrijven c.q. verenigingen altijd een 
moeilijke start hebben of bij een groei van een vereniging er 
haat en nijd onstaat. De kracht van verbinden en elkaar iets 
gunnen staat hoog bij ons in het vaandel. De vereniging is 
binnen 1 jaar een zelfsturende organisatie geworden. Iede-
re commissie geeft invulling aan haar taken. Hierdoor heeft 
het bestuur meer ruimte gekregen om te verbinden, want als 
Ambassadors moeten wij zichtbaar zijn. Zichtbaar met onze 
kennis en ervaring, onze creativiteit en onze dromen.

Ik vind dat er een balans moet zijn tussen je zakelijke inspan-
ningen en het plezier dat  je beleeft bij het doen van soci-
aal innovatieve projecten. Zo ook hebben wij een geweldige 
launch gehad van het project Beating Breast Cancer Surina-
me. Hier speelde de integrale aanpak van kennis, ervaring en 
netwerk een rol. Mijn complimenten gaan uit naar Denise 
Jannah, Edgar Burgos, Ed Rust, Jeanine Laros, Furnen, Angel 
Aruna en Shastri. Zonder de inzet van deze rolmodellen had-
den wij het niet gered. Shastri die besloten heeft de techniek 
op een higher level te brengen, geweldig!!!

De performance van Tanja Jadnanansing als moderator is onver-
getelijk. Elvira Sweet heeft ons verteld waarom er geïnvesteerd 
moet worden in dit event. Lide van der Vegt van Mama Rosa heeft 
ons op de noodzaak van internationaal samenwerken gewezen. 

Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Klinisch patholoog-ana-
toom Mitchell Lynch heeft ons meegenomen met zijn verhaal 
over onderzoek en analyse van het borstweefsel. De spectacu-
laire opening van Deng Boy overtrof ieders verwachting. Hot 
was de afsluiting met Kenny B. Speciale dank gaat uit naar 
Annelies Sheotahul die fantastisch werk heeft verricht. Verbin-
den, inspireren en realiseren. Ik wil er graag nog een woord aan 
toevoegen en dat is samenwerken.

Lezers, wij hebben bewezen dat samenwerking mogelijk is. 
Onze kennis en ervaring verbergen wij niet. Wij gaan door 
op de ingeslagen weg maar zijn er nog niet. De Surinaamse 
droom moet worden gerealiseerd. Wat kunnen wij voor u be-
tekenen in 2017?

Ik wens u allereerst een mooie en liefdevolle afsluiting van 
het jaar 2016. Voor wat betreft het jaar 2017 adviseer ik u 
om uit uw comfortzone te stappen. Doe iets wat niet tot uw 
dagelijkse werkzaamheden behoort. Durf stappen te onder-
nemen, te investeren, opbouwend te zijn en te werken aan 
kennisoverdracht. Vanwege mijn persoonlijke boodschap zal 
het thema voor onze leden zijn: DURF!

Mijn wens voor 2017 is sociale en economische rechtvaar-
digheid. Stel ieder mens door onderwijs en hulpmiddelen in 
staat zich te verzekeren van een veilig en duurzaam bestaan, 
en verschaf sociale zekerheid en opvang voor degenen die 
niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Geef aandacht aan 
degenen die worden vergeten, bescherm de zwakkeren, help 
hen die lijden en stel hen in staat hun kwaliteiten te ontwik-
kelen en hun aspiraties na te streven.

Ik wens u een goed 2017 toe.

Grace Boldewijn: 
voorzitter EAN  

“Er is geen tijd 
te verliezen”

“Inspireren en Realiseren waren de key-woorden
en daarin zijn wij geslaagd”
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Geloof is vertrouwen dat ons leven een zin heeft die uit-
stijgt boven het alledaagse. Hoop is overtuiging dat de 
uitkomst goed zal zijn ook al is die niet zichtbaar. Liefde 
is kracht die ons verbindt met elkaar, die geeft en ver-
geeft en die haat kan overwinnen.

Op zeer jonge leeftijd heb ik mij gespecialiseerd in verschil-
lende hoedanigheden en beroepen o.a. als zelfstandig on-
derneemster in kunst en cultuur. Ik ben een energieke en 
creatieve geest die lef en gezond verstand in de juiste dosis 
combineert. 

Door mijn betrokkenheid bij verschillende maatschappelij-
ke organisaties, mijn liefde voor mijn geboorteland Surina-
me en als bestuurder van Enterprise Ambassadors Network 
(EAN) zie ik het als een uitdaging om ‘De Surinaamse Droom’ 
te helpen realiseren. Voor de opbouw van een internationaal 
netwerk zal ik mijn expertise en netwerk optimaal inzetten.

Door bundeling van onze krachten en gezamenlijke betrok-
kenheid kunnen wij aan een mooie toekomst bouwen voor 
Suriname. Met heel veel passie en inzet heb ik ertoe bijge-
dragen dat ons Borstkanker-project in Paramaribo en Bro-
kopondo succesvol is verlopen. Evenals het vervolgproject 
“Beating Breast Cancer Suriname” van zaterdag 17 septem-
ber 2016 in de Meervaart Amsterdam. 

Een dynamisch jaar voor EAN. Dit is onze doelstelling die 
wij in de afgelopen periode met elkaar hebben gerealiseerd. 
Op het bestaan en de bereikte resultaten in ons eerste jaar 
ben ik erg trots. Samen kiezen wij voor verbetering en dat 
zie je bij onze maandelijkse bijeenkomsten bij Mövenpick 
Hotel Den Haag-Voorburg, o.a. aan het gegroeide vertrou-
wen en het plezier om samen te werken. Het jaar 2017 zal 
voor EAN zeer belangrijk worden. Het wordt  een jaar om 
in volle vaart door te gaan met de verwezenlijking van de 
“Surinaamse Droom”. 

Kerstmis, het feest van licht in duisternis, roept de ver-
wachting op van vrede en welbehagen. Juist vandaag kan 
het verlangen hiernaar ons helpen gevoelens van onvre-
de en onbehagen te overwinnen en ons in te zetten voor 
een leven in harmonie met de medemens en de natuur.

In de wereld van vandaag is eigen vrijheid voor velen 
het hoogste goed. Mensen moeten zich kunnen ontplooi-
en en mogen hun bestaan zelf vorm geven. Maar zonder 
saamhorigheid kan een individu zich niet ontwikkelen, 
verschraalt solidariteit en valt de samenleving uiteen. Er 
is nu meer dan ooit behoefte aan gezamenlijke waarden 
als basis voor vertrouwen, ons verbindt met elkaar, die 
geeft en vergeeft en die haat kan overwinnen.

Annelies Sheotahul: 
Bestuurder Financiën  

“2016: 
Een dynamisch 
en vruchtbaar jaar 
voor EAN”

“Merry Christmas 
and a 

Happy New Year 
to everyone”

Annelies Sheotahul, Bestuurder Financiën:
“Waar een wil is, is een weg; willen is kunnen”
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Indrukwekkende avond vol emoties, 
hoop en topentertainment 

Het Charity event ‘Beating Breast Cancer Suriname’ dat op 
zaterdag 17 september 2016 werd gehouden en dat was 
georganiseerd door het Enterprise Ambassadors Network 

Suriname was een geweldig succes. Na een wat stroeve 
start van de kaartverkoop zat de Meervaart in Amsterdam 
bijna vol en hadden de toeschouwers de avond van hun 
leven en ondersteunden zij door hun aanwezigheid een 
schitterend doel: zo veel mogelijk geld inzamelen voor 
het project ‘Borstkanker, van Poli tot Nazorg’. Dit project 
wil in Suriname het taboe rond borstkanker doorbreken.

Grace Boldewijn, voorzitter van het Enterprise Ambas-
sadors Netwerk Suriname: “Borstkanker is een taboe in 
Suriname. Huisartsen en specialisten praten niet openlijk 
met patiënten over borstkanker. Soms wordt zelfs de diag-
nose borstkanker verzwegen. Bovendien ontbreekt het aan 
de juiste apparatuur en kennis om borstonderzoek en be-
handelingen te kunnen uitvoeren. Na operaties en behan-
delingen worden gezinnen vaak zonder nazorg aan hun lot 
overgelaten. Het project ‘Borstkanker, van Poli tot Nazorg’ 
wil in Suriname het taboe rond borstkanker doorbreken. 

Borstkanker Van Poli Tot Nazorg. 

“Kanker is een vreselijke ziekte en raakt ons allemaal. 
Gelukkig weten we steeds beter hoe kanker ontstaat, 
hoe het voorkomen kan worden en is de zorg voor pa-
tiënten en hun naasten gelukkig steeds beter. Helaas is 
deze situatie heel anders in Suriname. Mensen sterven 
dagelijks aan borstkanker. Dit vanwege het gebrek aan 
de juiste apparatuur, gebrek aan de juiste kennis. Gebrek 
aan het stellen van de juiste diagnose. Doordat dit nog 
taboe is durven huisartsen en specialisten niet open-
lijk te praten over borstkanker. De waarheid wordt soms 
achterwege gelaten. Dit taboe moet doorbroken worden. 
Vandaar dat wij dit project een warm hart toedragen”

Het project “Borstkanker van Poli tot Nazorg” behelst het 
inrichten en aankleden van een Poli, het geven van trainin-
gen en het opleiden van personeel. Tegelijkertijd zal er ook 
gewerkt worden aan het creëren van awareness over (borst)
kanker in Suriname. Denise Jannah is Ambassador van dit 
project. Zij zal dit project met ferme uitdragen naar buiten.

Denise Jannah:
Ambassador  

“Het taboe borst-
kanker in Suriname 
moet doorbroken 
worden”

EAN Charity event 
‘Beating Breast 
Cancer Suriname 
enorm succes

Denise Jannah, Ambassador van het project : 
“Borstkanker: Van Poli Tot Nazorg
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Voor dit project is veel geld nodig. Om geld in te zamelen 
heeft  het EAN samen met het bedrijf Edhelmund Social 
and Healthcare deze Charity Meeting georganiseerd met 
de belangeloze hulp van een indrukwekkende lineup aan 
Surinaamse artiesten zoals Denise Jannah, Deng Boy, Ed-
gar Burgos, Ed Rust, Jeannine La Rose, Angel Aruna en de 
grote klapper Kenny B.”, aldus een uiterst tevreden Grace 
Boldewijn aan het einde van de succesvolle benefietavond.

Brede aanpak

Doelgroepen van het project ‘Borstkanker, van Poli tot 
Nazorg’ zijn vrouwen met en zonder borstkanker, huisart-
sen, specialisten en verplegend personeel. Naast sensibi-
liseren en opleiden, wil het project apparatuur aanschaf-
fen, een dagpoli opzetten in de binnenlanden en een 
dagopvang inrichten voor vrouwen met borstkanker. Er 
zijn ook bijeenkomsten voorzien met vrouwelijke scho-
lieren waarin ze leren zelf hun borsten te onderzoeken. 
Dit is belangrijk om de ziekte in een vroeg stadium zelf 
te kunnen ontdekken. 

Het project Borstkanker, van Poli tot Nazorg is een ini-
tiatief van Helga Tjon-A-Kon, directeur van het bedrijf 
Edhelmund Social and Healthcare dat Zorg- en Welzijns-
projecten ontwikkelt in Zuid-Amerika.

Door middel van de kaartverkoop voor de avond en een 
zaalveiling met de hulp van Edgar Burgos (Trafassi) werd 
een flink bedrag opgehaald dat volledig zal worden ge-
bruikt voor het project ‘Borstkanker, van Poli tot Nazorg’.

Gastvrouw/moderator van de avond was Tanja Jad-
nanansing die het event op een bijzondere manier on-
der haar hoede nam en zo medeverantwoordelijk was 
voor de onvergetelijke avond. Tanja is woordvoerster 
beroepsonderwijs in de Tweede Kamer en daarnaast ook 
mentor en docent. Op betrokken wijze gaf zij sprekers 
en mensen uit de zaal de gelegenheid om hun verhaal 
te doen met betrekking tot de strijd tegen borstkanker.

De sprekers tijdens deze avond hielden vanuit hun hart 
toespraken vol emotie, hoop, maar ook vooral vertrou-
wen in de toekomst. Lide van der Vegt van de Stich-
ting Mama Rosa, Helga Tjon-A-Kon, directeur van Ed-
helmund Social and Healthcare, Drs. Mitchell Lynch 
Klinisch patholoog en politicus Elvira Sweet toonden 

Hoogtepunt van de avond was het optreden van zanger Kenny B

Tanja Jadnanansing vervulde met verve de functie van 
gastvrouw/moderator
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zich bevlogen sprekers en benadrukten het belang van 
het project waarvoor de avond werd georganiseerd.

Een keur aan Surinaams muzikaal en komisch talent 
zorgde voor de zo kenmerkende tropische sfeer. De 
crème de la crème van Surinaamse artiesten ( aange-
vuld met aanstormend talent) gaf vol overgave gehoor 
aan de oproep om belangeloos op te treden op het 
Charity Event. 

De avond werd in stijl afgesloten door Kenny B, die 
direct vanuit een uitverkocht Ziggo Dome in sneltrein-
vaart naar de Meervaart kwam voor het tropisch slo-
takkoord.

17 september 2016  werd een memorabele datum 
waarop het Enterprise Ambassadors Network Suriname 
met plezier en ongelofelijke trots op kan terugkijken.

Deng Boy maakte het zware onderwerp van borstkanker 
op een luchtige wijze bespreekbaar

Politicus Elvira Sweet toonde zich 
een bevlogen spreekster Denise Jannah, Edgar Burgos , Furnen, Angel Aruna en Shastri.
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Als jong ventje hoorde ik mensen roepen: “winti waai lanti paai”. Ik 
had geen idee wat dat betekende, maar ik gebruikte die uitdrukking  
ook. Naarmate ik meer besef kreeg van de rol die wij als burgers 
van Suriname spelen in de ontwikkeling van het land, werd ik be-
wuster van de natuur, het belang van respectvol gebruikmaken van 
de natuur en het milieu.

Op jonge leeftijd werd ik lid van de groep St. Aloysius op Zorg en 
Hoop. Daar werd ik gevormd tot een padvinder die respect heeft 
voor de natuur. De mens is geneigd om te wachten tot de overheid 
stappen onderneemt om de riolen met een kolkenzuiger te ont-
stoppen, de goten en sloten schoonmaakt en het trottoir ontdoet 
van onkruid, terwijl het aan onze erven grenst. 

Als alle mensen in een straat de handen ineenslaan en de goot ge-
zamenlijk schoonhouden, heeft iedereen baat bij een betere afwa-
tering. Wij, de burgers van dit land, vormen de overheid. Ons burger-
schapsbesef moet ons motiveren om de handen ineen te slaan en 
verantwoordelijkheid te nemen voor onze omgeving.  Als wij ervaren 
dat er  overlast is van zwerfafval , dan kunnen wij blijven klagen over 
de situatie maar wij moeten de handen ineenslaan en gezamenlijk 
de boel opruimen, elkaar op onze verantwoordelijkheid wijzen. 

Door mijn verantwoordelijkheidsbesef ben ik betrokken geweest 
bij maatschappelijke organisaties om zo te helpen het beste van 
het land te maken. Inmiddels ben ik tot het besef gekomen dat wij 
als burgers meer initiatieven moeten nemen en niet moeten  wach-
ten op de overheid. Dat is de reden waarom ik mij heb aangesloten 
bij het Ambassadors Netwerk Suriname: EAN. Als ondervoorzitter 
probeer ik een voorbeeldige Ambassador te zijn van Suriname. Het 
doel van EAN is om Suriname met waardigheid te vertegenwoor-
digen in en buiten Suriname om  de kennis, kunde en middelen te 
verenigen om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling.

Door het sponsoren van het borstkankerproject in Hotel Torarica 
en het district Brokopondo en het Beating Breast Cancer project  in 
Amsterdam, hebben wij bewezen onze doelstelling serieus te ne-
men. Met sponsorgelden en de overige financiële middelen hopen 
wij een scanner te kunnen aanschaffen. In samenwerking met de 
verschillende ziekenhuizen in Nederland en Suriname hebben wij 
in het s ’Lands hospitaal een Mammapoli opgezet om de patiënten, 
die door deze ziekte worden getroffen, op één plek te kunnen hel-
pen met de noodzakelijke psychosociale en medische zorg.

De samenwerking met bekende Nederlanders, die vrijwillig hebben 
opgetreden, was grandioos. Veel dank aan allen die zich hebben in-
gezet door middel van optredens, organisatie, donaties en participatie 
om daarmee het project BBC tot een succes te maken.

Als wij Surinamers meer oog zouden hebben voor elkaar en minder 
oog voor financieel gewin, zijn wij in staat om vele maatschappelij-
ke problemen op een duurzame manier op te lossen. Duurzaamheid 
betekent letterlijk ‘het duurt maar voort’, zodat onze nazaten een be-
tere maatschappij erven. Duurzaamheid betekent niet dat iets duur is, 
maar dat er met oog voor de toekomst geïnvesteerd is.
 
Het aanschaffen van middelen kost  geld, maar liever investeren in 
de mens en het milieu dan toezien hoe onze maatschappij verpau-
pert. Kleine bedrijven ontstaan vaak wanneer enkele burgers, die 
last hebben van een maatschappelijk probleem de handen ineen-
slaan.  Vaak, door falen van overheden, wacht het volk niet langer 
op hulp, maar neemt  zelf het initiatief om gezamenlijk een idee uit 
te werken om een probleem op te lossen. 

Het midden- en kleinbedrijf is de motor die ideeën bedenkt, deze 
uitwerkt en door innovaties vaak uitgroeit tot winstgevende bedrij-
ven. Suriname kan en moet meer samenwerken op het gebied van 
de export. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van Nederland als 
doorvoersluis van West-Europa. In plaats van dat elk individu klein-
schalig probeert te exporteren, is het economischer om één coöpe-
ratie op te zetten die namens de leden alle producten gezamenlijk 
exporteert.  Door samen te werken en onze eigen omgeving op 
orde te hebben, hoeven wij niet langer te wachten en te zeggen 
“winti waai lanti paai” (de wint waait en de overheid betaalt).

Met energieke groet,
Emmo Boldewijn
Vicevoorzitter EAN

Emmo Boldewijn:
Vice voorzitter EAN  
  

“Het veranderen van de 
wereld begint bij jezelf ”

Emmo Boldewijn: 
“Wij, de burgers van dit land, vormen samen de overheid”
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Tijdens een bijeenkomst van Enterprise Ambassadors 
Network (EAN), zei een medelid tijdens een discussie over 
de verdere toekomstplannen van de vereniging: “Charity 
begins at home”. Hoewel het voor eenieder die het hoort 
misschien als een inkoppertje zou kunnen klinken, is het 
een wijsheid die vaak over het hoofd wordt gezien, met 
alle gevolgen van dien.

Voor ‘ons’ is home niet alleen Suriname, maar ook de ge-
meenschap gevormd door Surinamers in den vreemde 
samen met alle anderen die Suriname een warm hart 
toedragen. Het Enterprise Ambassadors Network heeft 
zich, in het nu bijna afgelopen jaar, ontpopt tot een aan-
gename huiskamer in die ‘home’ voor ondernemingen 
en ondernemers met een Surinaamse achtergrond en of 
connectie. Die ‘charity’ waar het lid het over had is zeer 
zeker ook ervaren. 

Met ‘charity’ wordt hier bedoeld de effecten van syner-
gie die samen optrekken als groep met zich meebrengen. 
Suriname Capital Investment Management (SCIM) heeft 
ook van deze ‘charity’ mogen genieten. Vaak wordt er kla-
gend gereageerd op opmerkingen vanuit de grotere, in 
dit geval Nederlandse samenleving, dat wij als migran-
ten-subgemeenschap ons moeten invechten om een plek 
te bemachtigen. Dit zonder erbij stil te staan dat wij even 
vaak niet eens de moeite hebben genomen om die plek-
ken die er beschikbaar zijn in onze eigen gemeenschap 
in te nemen. Wat misschien nog vaker voorkomt, is dat er 
plekken in onze eigen gemeenschap daarbuiten worden 
vergeven en niet eerst aan onze eigen mensen worden 
geboden.

“Charity begins at home.” Of het EAN-lid zich er op dat 
moment bewust van was of niet, hij plaatste zijn vinger 

precies op de zere plek. (Een vrij slimme kerel hoor, dus 
het zal niet moeten verbazen als hij bewust bezig was.) 
Het gunnen begint in onze eigen gemeenschap. EAN 
heeft in haar eerste levensjaar zich erg sterk gemaakt 
voor het ontwikkelen van dit besef onder haar eigen le-
den en de gasten die de gelegenheid hebben gehad om 
haar bijeenkomsten bij te wonen.

Is het thuis altijd leuk? Neen, natuurlijk niet. Het is vaak 
confronterend en een moeizaam samenzijn. Toch is dit 
de enige weg naar echte ontwikkeling. Als de mensen je 
thuis niet kunnen luchten en je daar niet in staat bent 
om je bijdrage te leveren als lid van een geheel, zijn je 
kansen daarbuiten erg klein. Dit in tegenstelling tot de 
vaak gehoorde kreet: “Daarom doe ik niks met andere Su-
rinamers”. Ligt dat nou aan al die andere Surinamers of 
ligt dat aan dit specifieke individu?

Ook SCIM heeft onder de vleugels van EAN de gelegen-
heid gehad om de blik bij de eigen gemeenschap naar 
binnen te werpen. De Surinaamse gemeenschap in den 
vreemde blijkt dan te bestaan uit een best indrukwek-
kende verzameling aan kennis, talent, ervaring … en nog 
meer. 
Als investeringsmaatschappij heeft SCIM haar investe-
ringsdiensten nog nooit beschikbaar gemaakt voor de 
eigen gemeenschap. Eerlijkheidshalve moet worden be-
kend dat het ooit even, heel even de revu is gepasseerd, 

Jerrol Cambiel:
Charity begins at home   

“De Surinaamse 
diaspora bestaat uit 
unieke verzameling 
kennis, talent en 
ervaring”

Jerrol Cambiel is  associate bij het  Suriname Capital Investment 
Management  (SCIM) . Hij heeft een bachelor in international 

economics and business met een minor in rechten en een master in 
international economics and business met een specialisatie in private 

equity en fusies en overnames.
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Mr. L.M. Dragtenstein 
 

Ingehuldigd als 
ambassadeur van 
EAN Suriname

maar snel is de blik toen weer naar buiten gericht.

Met de ervaringen binnen EAN in gedachten heeft SCIM 
een investeringsvehicle in de stijgers gezet waarbij het 
voor individuen en organisaties binnen, of met een con-
nectie met, de Surinaamse gemeenschap mogelijk wordt 
om te investeren in de kansen die de investeringsmaat-
schappij heeft geïdentificeerd. Deelname biedt niet al-
leen de kans op het behalen van rendement, maar ook 
op een stem bij het meebeslissen over de te varen koers. 

Hierbij wordt uitgekeken naar betrokken deelnemers 
met uiteenlopende achtergronden om de kennisbasis 
van waaruit zal worden geopereerd zo breed mogelijk te 

maken. De primaire selecterende criteria zullen een deel-
nameminimum van €100.000 zijn en de bereidheid tot 
actieve participatie. Bij voldoende animo vindt de eerste 
informatiebijeenkomst aan het begin van het nieuwe jaar 
plaats. Voor informatie hierover kunt u contact met ons 
opnemen via onze website (www.cifsuriname.org).

Ook dit jaar maken wij van de gelegenheid gebruik om 
weer alle Sranan Man waar ook ter wereld een Switi 
Kresneti toe te wensen. Dat wij samen aan onze eigen 
gemeenschap mogen bouwen en bewust mogen worden 
van de potentie die daarin schuilgaat. Dit alles natuurlijk 
na ini na bun Njun Jari die wij elkaar ook weer toewensen. 

“Ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren 
aan de ontwikkeling van mijn geboorteland”

Lesley Dragtenstein is op de bestuursvergadering in sep-
tember benoemd tot ambassadeur van het Enterprise Am-
bassadors Network. Lesley Dragtenstein is zelfstandig advo-
caat en partner van Schut & Dragtenstein Advocaten dat is 
gevestigd in Amsterdam. Lesley Dragtenstein (Paramaribo 
1957) kan bogen op een fraaie carrière waarin hij in tal van 
topfuncties actief was. Zo was hij hoofd personeelszaken bij 
St. Machinale Landbouw en Bruynzeel Suriname Houtmaat-
schappij (Suriname) en beleidsmedewerker bij de (voorheen) 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie en het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Naast zijn advocatenpraktijk is hij 
deeltijd docent recht. Verder is hij in diverse bestuursfuncties 
actief en is hij voorzitter van het Zeister Zendingsgenootschap 
die zich inzet voor Suriname op sociaaleconomisch en maat-
schappelijk terrein. Lesley Dragtenstein hoopt en verwacht 
door zijn kennis, ervaring, omvangrijke netwerk en zijn liefde 
voor Suriname zijn persoonlijke bijdrage te leveren aan de 
missie van het EAN: Het realiseren van de Surinaamse droom.

Enterprise Ambassadors Network is altijd op zoek naar nieu-
we partners die zich herkennen in onze visie en doelstellin-
gen en die gezamenlijk aan de toekomst van Suriname willen 
bouwen. Wilt u meer weten over onze vereniging en projec-
ten, of wilt u zich aansluiten als ambassadeur, ga dan naar 
onze website en stuur een mail. Wij nemen dan zo spoedig 
mogelijk contact met u op.

Mr. L.M. Dragtenstein ingehuldigd als ambassadeur van EAN Suriname
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 “Eén op de acht vrouwen in de wereld krijgt  borstkanker.  
In Suriname is borstkanker  ook de meest voorkomende 
vorm van kanker.  ‘K’ krijgt steeds meer aandacht. ‘K’ staat 
voor het woord kanker. Zo wordt de ziekte vaak voorzich-
tig omschreven. Voor een groot deel van de Surinamers is 
kanker nog  een taboe.”

Het kankerfonds SurA is in 2016 officieel  gelanceerd in 
Suriname en wil de zorg en informatie voor patiënten die 
getroffen worden door kanker,  en hun naasten,  verbete-
ren. De Stichting Kankerfonds SurA is in 2015 opgericht 
op initiatief van  Helga Tjon A Kon. Zij  is directeur Ed-
helmund Research & Healthcare, een door de  ministerie 
van VWS  toegelaten  zorgorganisatie  die als doel heeft 
het bespreekbaar maken, bevorderen en organiseren van 
psychosociale en palliatieve zorg en gezondheid met 
specifieke aandacht voor de Zuid-Amerikaanse en Cari-
bische gemeenschap.

Het eerste project dat is voortgekomen uit het fonds is 
het project ‘van poli tot nazorg’. In dit kader heeft de Ne-
derlandse arts Nicol Kimmings van het Slotervaartzie-
kenhuis in Nederland toegezegd een bijdrage te leveren 
in de vorm van training in de nieuwste technieken.

Een handelsmissie georganiseerd door het Enterprise 
Ambassadors Network Suriname in het voorjaar van 2016  
heeft veel (zorg) partijen bijeen gebracht. Edhelmund 
heeft daar haar seminar   “van poli tot nazorg”,  een  zorg-
pad voor borstkankerpatiënten, gelanceerd. Dit zorgpad 
is gericht op een complete multidisciplinaire behande-
ling en begeleiding in alle aspecten van de zorg rondom 
borstkanker. 

 Aansluitend  is  op verzoek van de stichting CIOB, in het  
district Brokopondo,  een miniseminar georganiseerd  en  
deze was hartverwarmend.   De nadruk lag hier op in-
formatie geven over borstkanker. Hoe zelfonderzoek het 
beste resultaat geeft, welke klachten erbij horen en hoe 

je moet handelen. Maar ook wat de functie is van het 
bespreekbaar maken van een levensbedreigende ziekte. 
Een speciale poster voor zelfonderzoek (in de Saramac-
caanse taal) is uitgereikt aan diverse belangrijke actoren 
van het district. Het seminar is mede gesponsord door 
Grasalco en Rosebel I Am Gold.

Het Kankerfonds zal in samenwerking met Edhelmund  
zorgconcepten ontwikkelen die in de mammapoli, in het 
‘s lands Hospitaal, worden uitgewerkt. In de mammapoli  
wordt er integrale kanker zorg geboden aan vrouwen met 
borstkanker.

Helega  Tjon A Kon streeft ernaar om met alle zieken-
huizen en de kankerverenigingen en daarbij betrokken 
organisaties  in Suriname samen te werken om zo de zorg 
te verbeteren.

“Er is geschiedenis geschreven. Nog nooit is er in Surina-
me zo open gesproken over een gevoelig onderwerp. Er 
is  over grenzen gekeken naar andere ziekenhuizen en de 
patiënt heeft centraal gestaan. Als verbinder in de Suri-
naamse zorg hebben we een lans gebroken in de (borst) 
kankerzorg”, aldus een enthousiaste Helga Tjon A Kon

Helga Tjon A Kon 
Lid EAN, directeur Edhelmund 
Healthcare, en voorzitter 
Stichting Kankerfonds SurA:   

“Kanker in Suriname 
bespreekbaar maken 
en taboe doorbreken”

““Er is geschiedenis geschreven. Nog nooit is er in Suriname zo open 
gesproken over een gevoelig onderwerp als kanker”
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“Een onafhankelijke vrouw weet wat ze wil. Chicks & Ba-
lances ontleedt het verhaal achter de cijfers. Zowel voor 
ondernemers als voor particulieren”, aldus Jaimy Lieuw-
A-Len, de vrouw achter Chicks & Balances.

“Het is belangrijk dat elke vrouw inzicht heeft in haar 
eigen portemonnee. Samen creëren wij het overzicht, u 
houdt de controle over de cijfers en Chicks & Balances 
geeft u sturing waar nodig. Elke klant heeft andere wen-
sen, doelen en behoeften. Een financieel plan houdt re-
kening met deze behoeften en is daarom strikt persoon-
lijk. Uniek. Net zo uniek als u. Samen zoeken we naar het 
evenwicht tussen droom en daad, tussen nu en straks, 
tussen thuis en de zaak. Balans.”  

“De verhalen van anderen hebben mij altijd hevig geïn-
teresseerd. Wat drijft mensen, wat inspireert ze en hoe 
realiseren ze hun dromen? Mij valt op dat het hoofdstuk 
‘financiën’ er bij dat soort verhalen altijd bekaaid vanaf 
komt. Of het financieel voor de wind gaat, of er onover-
komelijke schulden zijn: we horen het zelden, zelfs van 
onze beste vrienden niet. Toch kan openheid van zaken 
geven over de financiën helpen bij het maken van keu-
zes. Samen nemen we de cijfers door, samen lossen we 
problemen op en samen kijken we vooral waar de kansen 
liggen”.

Onze Diensten

“Broodnodig – Niemand houdt ervan, maar het moet ge-
beuren: de administratie. Wij maken het makkelijk, ont-
zorgen en geven tips en trucs. Misschien wordt het zelfs 
leuk.

Stormen over cijfers – Hoe begint u een eigen onderne-
ming? Hoe maakt u dromen waar? Geef ons de cijfers en 
wij wijzen u de kortste weg naar uw doel.
Orde in zaken – Een schoenendoos vol bonnen, een sta-

pel ongeopende enveloppen, een mailbox met digitale 
facturen en een lege ordner. Geef de chaos en krijg orde 
terug.

Tussen de cijfers – Achter elk cijfer schuilt een verhaal. 
Bekijk de cijfers eens door een andere bril. Zet eens een 
andere bril op. Het verhaal dat de cijfers vertellen kan 
verrassend zijn”, zo besluit Jaimy Lieuw-A-Len haar ver-
haal.

Met Chicks & Balances zijn wij bereikbaar 
op de volgende kanalen:

Website:  www.chicksandbalances.nl
Facebook:  ChicksBalances
Twitter:  ChicksBalances
Skype:  cnb-jaimy
WhatsApp:  +31628226346  

Volg ons voor het laatste nieuws en tips en trucs. 

Jaimy Lieuw-A-Len 
CHICKS & BALANCES   

Financieel advies 
voor de onder-
nemende vrouw

“Het is belangrijk dat elke vrouw inzicht heeft in haar eigen portemonnee” 
aldus Jaimy Lieuw-A-Len, de vrouw achter Chicks & Balances.
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Naar goed gebruik hebben wij elk jaar intenties om iets 
te willen verbeteren, zo niet te veranderen in onze huidi-
ge leefomstandigheden. Met een mooi woord noemen wij 
dat intenties. Ik ga ervan uit dat wij die ook aan het eind 
of begin van het aan te breken jaar hebben uitgesproken. 
Weet u nog wat uw intentie was? Zijn er ook resultaten 
geboekt?

Nog even en ook het jaar 2016 zit er weer op. Kunt u zich 
de overgang naar het nieuwe millennium nog voor de 
geest halen? Met veel pracht en praal, met daartegenover 
de bedreiging van de Millenniumbug, hebben wij het jaar 
2000 ingeluid, alsof het gister was en zie daar, wij staan 
aan de vooravond om het jaar 2017 te verwelkomen. 

Ik weet niet hoe het voor u is, maar als ik terugblik lijkt het 
alsof het nieuwe millennium zich een jaar of twee geleden 
had aangekondigd. De tijd lijkt veel sneller te gaan, om het 
maar niet te hebben over allerlei ontwikkelingen. 

Met name die op het gebied van de ICT. Zelf ben ik die-
hard Apple-fan en schafte ik medio 2007 na jarenlang No-
kia-fan te zijn geweest, mijn eerste iPhone aan. 

Met de komst van dit type toestel is de wereld werkelijk 
een dorp geworden, waarmee informatie binnen een split 
second de wereld overgaat. Aan de “vooravond” van het 
jaar 2017 hebben wij de 7de generatie van de iPhone mo-
gen verwelkomen en de achter ons liggende jaren kunnen 
meemaken wat een revolutie de komst van de eerste ge-
neratie teweeg heeft gebracht.

Waar de meesten van onze ouders voorheen naar de 
dienst ‘s Lands Telegraaf en Telefoondienst (LTT) toefden 
om enkele minuten tijd met een dierbare in het buitenland 
te voeren, kunnen wij vandaag de dag via WhatsApp, Sky-
pe, Tango en noem maar meer uitgebreid contact maken 
en houden met mensen over de hele wereld.Liep Grace 
Boldewijn nog enkele jaren geleden met het concepti-
dee rond een organisatie, met personen die Suriname een 
warm hart toedragen op te zetten en hen te mobiliseren 

om alle mooie plannen en ideeën die velen hebben uit te 
werken, is het resultaat daarvan dat EAN afgelopen sep-
tember zijn eerste verjaardag mocht vieren.
Terugkijkend kunnen wij concluderen dat er in dat jaar 
veel gerealiseerd is. 

April jl. mocht ik ondersteund door het bestuur van EAN 
uit Nederland enkele geïnteresseerden deelgenoot maken 
van de grondbeginselen van de droom die ons met elkaar 
verbindt, namelijk de Surinaamse Droom.

Als jonge ambitieuze organisatie met vertakkingen we-
reldwijd zal het in de beginjaren vooral een uitdaging zijn 
om vorm en inhoud te geven aan deze mooie droom. 
In Suriname ben ik nog volop bezig met het werven en 
selecteren van personen die met mij de kar willen trekken. 
Geen makkelijke taak gezien de precaire situatie waar het 
land zich momenteel in bevindt. Maar zonder wrijving geen 
glans is mij ooit geleerd, dus met vallen en opstaan zal het 
wel lukken. Ik ga ervan dat ik ook mede namens Grace de 
intentie uitspreek dat wij het vooral samen moeten doen, 
elkaar aanvullend en ieder vanuit zijn eigen kernkwaliteit.

Kernwoorden om dit te typeren zijn wat mij betreft:
#samenwerken#complementair
#openheid#eerlijkheid#tactvol
#proactief

Anne-Rose 
Abendanon:  

“Er is veel 
gerealiseerd in 2016”

“Zonder wrijving geen glans is mij ooit geleerd, dus met vallen en 
opstaan zal hetwel lukken”
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Mag ik mezelf aan u voorstellen? 

Mijn naam is Eunice Lionarons, geboren uit een Chinese 
moeder en een Joodse vader, beide ook in Suriname ge-
boren. 

Dit geeft al aan dat ik mezelf qua etniciteit niet zo 
goed kan beschrijven. Maar daar gaat het in feite ook 
niet om.

Waar het wel om gaat is dat de meeste mensen die om 
welke reden dan ook hun land van herkomst hebben 
verlaten, veelal voor een beter leven, hun moederland 
in hart en nieren missen. En dat deze mensen, omdat ze 
vaak in het volgend land zijn gebleven, iets terug willen 
doen. En dat geldt ook voor mij. Ik voel me bevoorrecht 
dat ik zowel in de Surinaamse en Nederlandse cultuur 
ben opgegroeid waardoor ik van beiden het goede in me-
zelf kan verenigen. 

Dat geheel van ‘iets terug willen doen’ voor mijn moe-
derland, is mijn Surinaamse droom. Zo lang ik mij kan 
herinneren ben ik in mijn vaderland, want dat is Neder-
land voor mij, sociaal en maatschappelijk actief geweest, 
naast mijn betaalde baan. Het begon met een Surinaam-
se vereniging in Nijmegen (jaren 90) en jaren daarna een 
project in mijn woonplaats Oss, waarbij ik een program-
ma heb opgezet voor vrouwen met een andere etniciteit  
die nog een grote afstand hadden tot de samenleving. De 
aanpak, het zogenoemd ‘pressure-cooker-concept’, bleek 
een succes te zijn. 

De afgelopen jaren heb ik deze maatschappelijke betrok-
kenheid en inzet uitgebreid naar Suriname; de Surinaam-
se professionals en gemeenschap zowel in Nederland als 
in Suriname.

Het Enterprise Ambassadeurs Netwerk kwam op mijn 
pad, zoals men dat noemt. 

Ik geloof dat dat geen toeval was en zo kan ik mijn Su-

rinaamse droom gewoon continueren. Ik zal vanaf 1 de-
cember als bestuurslid aantreden tot EAN en dat lijkt mij 
een hele mooie uitdaging.  Op deze manier kan ik tevens 
mijn opgebouwde bestuurservaring voortzetten. 

Wat professionele achtergrondinformatie over mezelf: 
mijn dynamische loopbaan laat zien dat ik meestal ge-
opereerd heb in de driehoek Change Management – Hu-
man Development en Strategie. 

Als voormalig verpleegkundige en docent heb ik in het 
heden en het verleden tevens diverse lessen en colleges 
verzorgd zowel in het MBO (Zorg & Welzijn) als het HBO 
(Health Management). Met veel plezier doe ik aan ken-
nisoverdracht en educatie omdat ik van mening ben dat 
datgene waar je veel van hebt, goed is om met de ander 
te delen. 

Ik geloof dat ik het bestuur van EAN zal kunnen verster-
ken omdat ik mijn eigen waarden als inspireren, verbin-
den en ondernemen ook herken binnen de waarden van 
EAN. Tenslotte denk ik dat we naast hard werken ook heel 
wat plezier met elkaar zullen hebben. 

Eunice Lionarons,

Eunice Lionarons   

Introductie van Eunice 
Lionarons als nieuw 
bestuurslid EAN

“Ik voel me bevoorrecht dat ik zowel in de Surinaamse en 
Nederlandse cultuur ben opgegroeid”
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Diaspora Consulting Group is gespecialiseerd in Governan-
ce, Riskmanagement, Compliance en Internal-audit-vraag-
stukken. De managing directors zijn Romano Krenten en 
Astrid Belgrave. Het bedrijf is in juni 2014 opgericht. 

Samen met het Management van Middelgrote en Gro-
te ondernemingen (her)formuleren wij beleid en imple-
menteren wij het beleid binnen de organisatie. Dat doen 
wij met een zeer bekwame groep van deskundigen.  

Naast de kennis, expertise en kwaliteit is de aanpak van 
Diaspora Consulting Group onderscheidend. Door de 
werkwijze wordt gegarandeerd dat zowel de directie, het 
lijnmanagement, de assurancefuncties en de RvC parallel 
aan het ontwikkeltraject worden ingevoerd in de mate-
rie. Hun betrokkenheid, het werken in workshopverband, 
gebruik maken van good practices, versnelt het maken 
en toepasbaar maken van het specifiek ontwikkeld en te 
implementeren beleid. 

Het proces van beleidsvorming geeft de directie en RvC gelegen-
heid om dilemma’s, de gewenste zakelijke cultuur, risico-scena-
rio’s en praktijkcases te bespreken. Praktisch en doelgericht.

Het werkterrein van DCG is gefocust op Suriname, Bel-
gië, Nederland, de CAS-eilanden (Curaçao, Aruba en Sint 
Maarten) en de BES-eilanden (Bonaire, Eustatius en Saba). 
Al deze (ei)landen hebben de taal Nederlands gemeen. 

Naast business consultancy, begeleiden wij (startende) 
ondernemers met het opstellen van hun businessplan, 
zoeken naar investeerders, structureren van het krediet 
en het adviseren bij het opzetten en inrichten van de or-
ganisatie. In dat kader is Diaspora Consulting Group een 
van de initiatiefneemsters geweest in het oprichten van 

Start-Up Alliance Suriname (SUAS). SUAS houdt zich be-
zig met het ondersteunen, begeleiden en helpen finan-
cieren van start-ups in Suriname. De eerste Pitch-selectie 
staat gepland voor april/mei 2017. 

Om de diverse klantsegmenten te kunnen bedienen, be-
schikken wij over een diasporanetwerk van professionals. 
Professionals die affiniteit hebben met een van deze ge-
biedsdelen en deskundigheid bezitten betreffende onze 
dienstverlening. 

Astrid Belgrave

Astrid Belgrave is ruim 2 jaar werkzaam als zelfstandig 
ondernemer. Daarvoor heeft zij ruim 25 jaar ervaring op-

Astrid Belgrave 
Diaspora Consulting Group

“Naast de kennis, 
expertise en kwaliteit 
is onze aanpak 
onderscheidend”

Om de diverse 
klantsegmenten te 
kunnen bedienen, 
beschikken wij over 
een diasporanetwerk 
van professionals. 

Astrid Belgrave van de Diaspora Consulting Group
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Romano Krenten 
Diaspora Consulting Group

gedaan als bedrijfseconoom, register accountant, internal 
auditor en fiscale toezichthouder binnen de (internatio-
nale) corporate-wereld, waaronder verschillende onder-
delen van ING Group en het Ministerie van Financiën-Be-
lastingdienst Nederland. Haar werkgebied binnen de 
Belastingdienst besloeg de totale Financiële sector. De 
adviesgebieden van Astrid Belgrave zijn ondersteunen 
van directies bij het maken van beleid, inrichten van de 
organisatiestructuur, de Governance Risk Management 
en Compliance (GRC) structuur, het opzetten en inrichten 
van o.a. Assurance-functies en het inrichten en uitvoeren 
van internal audits. 

Astrid begeleidt (startende) ondernemers en student-on-
dernemers bij het opstellen van hun businessplan en 
zoeken naar financiering, het structureren van het krediet 
en inrichten van de organisatie. 

Astrid Belgrave heeft diverse maatschappelijke functies 
bekleed. Zij is sinds 2014 bestuurslid van het Zeister Zen-
dings Genootschap en sinds september 2016 bekleedt zij 
de functie van vicevoorzitter in het Bestuur.

Romano Krenten

Romano Krenten is managing director van Diaspora 
Consulting Group, met als hoofdaandachtsgebieden: 
Governance en Compliance. Romano Krenten is zijn car-
rière begonnen in Finance & Control. Daarna heeft hij 
ruim 20 jaar gewerkt als compliance-officer bij Zwitser-
leven en ING Internationaal. Als zodanig heeft hij mee-
gewerkt aan het maken van Compliance-beleid (waar 
integere bedrijfsvoering deel van uitmaakt), het inrich-
ten daarvan in richtlijnen en procedures, het trainen van 
lijnmanagement, medewerkers en compliance-officers, 
het reviewen van de naleving van het compliance, zo-
wel op het hoofdkantoor van ING als in de buitenland-
se vestigingen. Romano Krenten heeft in zijn loopbaan 
leidinggegeven aan een Compliance-afdeling en heeft 
dus ervaring met de inrichting en het coachen van me-
dewerkers-Compliance. 

Romano heeft ervaring met het omgaan met (ethische) 
dilemma’s en het bouwen aan een risicobewuste zake-
lijke bedrijfscultuur. In Suriname heeft Romano Krenten 
de Centrale Bank van Suriname begeleid bij het formu-
leren van een visie op de introductie van de “Integri-
teitsrichtlijn” en het toezicht op de uitvoering daarvan 

in de financiële sector. Romano Krenten is bekend met 
internationale richtlijnen en best practices, Complian-
ce-beleid. 

Romano is goed in het maken en reviewen van beleid en 
procedures met als doel: de continue verbetering van de 
bedrijfsvoering. Lid van de lokale kerkenraad en voor-
zitter van lokale kerkrentmeesters van de Protestantse 
Gemeente Osdorp-Sloten. En (plaatsvervangend) lid van 
de Algemene Kerkenraad van de Protestante Kerk Am-
sterdam en lid van het Centraal College van Kerkrent-
meesters van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Naast business 
consultancy, begeleiden 
wij (startende) ondernemers 
met het opstellen van hun 
businessplan, zoeken naar 
investeerders

Romano Krenten: Specialist  op gebied van maken en reviewen v
an beleid en procedures 
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Verbinden, inspireren en realiseren vormen daarmee de 
kernwaarden van Enterprise Ambassadors Network. Enter-
prise Ambassadors Network is een internationaal samenwer-
kingsverband van mensen die Suriname een warm hart toe-
dragen, zich herkennen in De Surinaamse Droom en willen 
helpen die te realiseren. De ambassadeurs maken deel uit 
van een actief netwerk. Ze vormen een denktank, maar initi-
eren tevens concrete projecten, bijvoorbeeld op het gebied 
van economische ontwikkeling, maatschappelijke vernieu-
wing of het verbeteren van onderwijs. Het zijn ook investeer-
ders: mensen die bereid zijn samen projecten van de grond 
te trekken door ondersteuning te bieden met knowhow en 
middelen. Verbinden, inspireren en realiseren vormen daar-
mee de kernwaarden van Enterprise Ambassadors Network.

VISIE EN MISSIE  
Onze visie

Mede invulling geven aan de Surinaamse Droom. Waarbij wij 
binnen het netwerk, met elkaar, investeren in de economi-
sche groei van Suriname.  
 
 De  pijlers zijn onder andere:
 • Ondernemerschap
 • Cultuur 
 • Onderwijs 
 • Gezondheidszorg
 • Huisvesting

Onze missie: Uitgroeien tot een internationaal netwerk, 
waarbij talenten bij elkaar samenkomen en zichtbaar wer-
ken aan een mooie toekomst voor Suriname.

LID WORDEN

Aanmelden voor het netwerk: Iedereen die een bijdrage wil 
leveren aan het realiseren van De Surinaamse Droom, kan 
zich aansluiten bij Enterprise Ambassadors Network. De kos-
ten daarvoor bestaan uit een instapbedrag en een jaarlijkse 

contributie. Als vereniging zonder winstoogmerk investeren 
wij deze middelen optimaal in het internationale netwerk 
en onze projecten. Jaarlijks worden diverse bijeenkomsten 
georganiseerd waar onze ambassadeurs elkaar treffen om 
kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen. Daarnaast wor-
den ze middels een periodieke nieuwsbrief op de hoogte 
gehouden van nieuws, achtergronden en activiteiten. Onze 
ambassadeurs spelen een actieve rol bij het mogelijk maken 
van de projecten die wij binnen onze vereniging oppakken. 
De ideeën hiervoor worden niet alleen binnen ons netwerk 
gegenereerd, als ambassadeur heeft u ook de mogelijkheid 
ze te realiseren door ze mee vorm te geven en erin te inves-
teren. Een investeerder plukt daar natuurlijk ook de vruch-
ten van, bijvoorbeeld in de vorm van immateriële benefits 
of aandelen.

Studenten

Voor studenten ( HBO/Universiteit) t/m de leeftijd van 30 
jaar en in het bezit van een studentenpas bestaat een spe-
ciale regeling. Deze studenten betalen geen inschrijfgeld en 
krijgen een korting van 25% op de jaarlijkse contributie. Zij 
worden als volwaardige ambassadeurs beschouwd, mogen 
deelnemen aan alle activiteiten en ook zitting nemen in 
commissies.

ENTERPRISE AMBASSADORS NETWORK:
Verbinden, inspireren en realiseren  

Onze missie: invulling geven 
aan de Surinaamse Droom
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