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Verwelkoming van een nieuwe sterke 
Republiek Suriname voor alle Surinamers 

waar ook ter wereld bij de viering van 
50 jaar onafhankelijkheid. Permanente 

welvaart, welzijn en vrede. Export van het 
model van nationale harmonie.

De Surinaamse droom
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Grace Boldewijn
Voorzitter EAN

Ik schrijf dit voorwoord in een periode dat de hele 
wereld een nieuwe realiteit kent vol onzekerheden en 
angsten om een virus letterlijk en � guurlijk te lijf te gaan. 
We kunnen momenteel niet in het vliegtuig stappen 
om naar Suriname te gaan om familie en vrienden te 
bezoeken en het land voorwaarts te helpen. Maar je kunt 
Suriname niet achterlaten, al zou je het willen: Je draagt 
het land en de cultuur in je mee. En daarmee kun je als 
ambassadeur die liefde én kennis uitdragen. Bruggen 
slaan en de verbinding maken. Dat is niet alleen een 
plicht, maar ook een eer en daarin zoeken wij nu ook de 
nieuwe (online) manieren.

Suriname, ons geliefde land. Ver maar ook dichtbij. Wij 
reiken elkaar de hand toe. Soms is het zichtbaar, soms 
onzichtbaar. Het zichtbare wordt door het Enterprise 
Ambassadors Network Suriname weergegeven in 
resultaten. Het maandelijkse samenkomen, de trouw 
waarmee “Ambassadors” dat vorm en inhoud geven. 
De liefde waarmee wij projecten uitvoeren. Het is 
een culturele plek, waar de geschiedenis voelbaar is 
en het vertrouwen in de toekomst mede daardoor 
vanzelfsprekend. 

We mogen terugblikken op een succesvolle periode. Er is 
hard gewerkt. In 2019 hebben wij twee sociale projecten 
uitgevoerd. In het eerste project hebben wij de focus 
gelegd op de veiligheid van kinderen. In het tweede 
project hebben wij aandacht besteed aan kwetsbare 
kinderen.  Wij hebben in ons midden top sprekers gehad 
vanuit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. 
Allemaal zichtbaar en tastbaar. Onzichtbaar is het harde 
werk, uitgevoerd met liefde en passie, door al onze 
leden. Het harde werk dat op zijn minst een compliment 
verdient.
Om een extra dimensie te geven aan onze waarde 
creatie hebben wij de Stichting Ambassadors Network 
Suriname in het leven geroepen. De stichting hee�  als 

hoofddoel uitvoering geven aan de Surinaamse droom 
door het entameren van projecten die moeten bijdragen 
aan versterking van de economie van Suriname en die 
gebaseerd zijn op ondernemerschap, cultuur, onderwijs 
en netwerken. 
Het project Suriname na ‘50 jaar ona� ankelijkheid’, 
waar wij trots op zijn, zal uitgevoerd worden onder 
de hoede van de stichting. Op deze manier hopen 
wij de governance structuur van de vereniging 
EAN te waarborgen. Het project ‘Suriname 50 jaar 
ona� ankelijkheid’ maakt onderdeel uit van onze 
droom. Onze Surinaamse droom.
De Raad van Advies voor dit project is samengesteld uit 
deskundigen die allen liefde hebben voor Suriname. Een 
dynamisch land met zijn charmes. Waar duurzaamheid 
nog de nodige aandacht verdient. Ons team van experts 
gee�  gevraagd en ongevraagd advies. Onze pijlers zijn 
gericht op Suriname na 50 jaar ona� ankelijkheid. 
In 2025 moeten wij onze missie kunnen meten. Een 
belangrijk vraagstuk daarbij is “waar staat Suriname na 
50 jaar ona� ankelijkheid?”. Wij van EAN, hebben nog 
5 jaar om hieraan te werken. 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van een 
bestuurder mevrouw A. Sheotahul. Myra Koomen 
is toegetreden tot het bestuur. Altijd actief achter de 
schermen is Stefan Vervoort, ervoor zorgend dat onze 
informatie op de website actueel blij� . We vormen met 
zijn allen (leden, betrokkenen, adviseurs, experts) een 
team dat hard werkt en het is � jn te constateren dat ons 
netwerk groeiende is. 

U leest over dit alles in ons (online) EAN magazine 
2020. Wij gaan voorwaarts richting 2025 en hopen dat 
u met ons mee vaart, met de vlag in top en het stuur op 
koers, juist in deze onzekere en angstige tijden waar je 
elkaar zo nodig hebt en met elkaar op nieuwe manieren 
de verbinding zoekt..

met de vlag 
gehesen gaan 
wij voorwaarts
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Anne-Rose Abendanon
Voorzitter EAN Paramaribo i.o.

Afgelopen week heb ik uit pure nieuwsgierigheid 
een bezoekje gebracht aan het nieuwe pand van het 
bekendste warenhuis uit Suriname, aan de Johan Adolf 
Pengelstraat. De geluiden daarover waren overwegend 
positief en ik dacht van: “als niemand minder dan 
Ronald Snijders er op zijn FB een post aan wijdt, dan 
moet het wel de moeite waard zijn om ernaar toe te gaan”.  
Ik  herinner mij nog dat het warenhuis van de vader van 
de huidige eigenaar, eind jaren ’70 de eerste was die een 
roltrap had. Iets wat in die tijd een bijzonderheid was. 
Ook toen was het een winkel met een, voor Surinaamse 
begrippen, ruim assortiment. Ik denk dat dit mede het 
succes van dit familiebedrijf bepaald hee� .  Terwijl ik 
daar op de bovenste etage bij het restaurant zit te eten, 
valt mijn oog op een muur met zwart/wit foto’s met de 
naam van een bedrijf genaamd ‘Rajah’ erop.  Bij navraag 
blijkt dit bedrijf ter hoogte van waar dit pand is, gestaan 
te hebben. Wat op de foto’s opvalt is dat er dames achter 
de naaimachine zitten en confectiekleding aan het 
maken waren. 

De Surinaamse droom komt er gelijk bij mij binnen, 
want wij weten dat deze mensen ooit de stap gewaagd 
hebben om zich uit het verre India in Suriname te 
vestigen. Anders dan zij die hen voor waren en meer 
in de agrarische sector te werk gesteld zijn geworden. 
Dat voert mij terug naar een andere dromer, genaamd 
Kukki Gallman wiens biogra� e is  ver� lmd. Een vrouw 
die droomde over Afrika, zich daar had gevestigd en 
allerhande o� ers hee�  moeten brengen. Zo verloor 
zij haar zoon die een obsessie voor slangen had, aan 
de dodelijke beet van een van zijn zo geliefde dieren. 
Uiteindelijk is ook zij op tragische wijze aan haar eind 
gekomen.

Mijn Surinaamse droom begon in 2006, toen ik vanuit 
het vliegtuigraampje de Surinaamse bodem steeds 

dichterbij zag komen en het gevoel kreeg dat ik  ‘hier’ 
thuishoorde. Dat ik bereid was mijn kennis en kunde 
met hen die daar behoe� e aan hadden en daar open voor 
zouden staan, te delen. Het beste van twee werelden met 
elkaar te verbinden.  Sinds dat jaar  heb ik er al ettelijke 
vlieguren tussen Amsterdam en Paramaribo, opzitten.

Suriname hee�  niet de mogelijkheid gehad om een 
volwassen natie te worden, omdat het 5 jaar na de 
ona� ankelijkheid met een staatsgreep te maken 
hee�  gehad, die zijn sporen op de totale Surinaamse 
gemeenschap hee�  achtergelaten. Veel kader is er 
weggetrokken en hebben hun heil elders gezocht. Zij die 
geen uitweg hadden, hebben op voor hen geheel eigen 
wijze vorm en inhoud gegeven aan de ontwikkeling van 
dit mooie land. Beide groepen hebben dus o� ers moeten 
brengen, met hun geliefde land als bindmiddel. 

Het Enterprise Ambassadors Network Suriname hee�  
zich ten doel gesteld dat duwtje in de rug te willen 
zijn bij de doorontwikkeling van het land, waar menig 
kumbaté begraven is, met  de Surinaamse droom als 
fundament. Uit voorbeelden uit het verleden weten wij 
dat dit gepaard gaat met o� ers, met vallen en vooral 
weer opstaan! Met trial and error. Door te re� ecteren 
op het verleden en de boeg richting de haven, waar de 
toekomst ligt. Ooit hebben anderen de wereld veroverd 
door de zeeën te bevaren. Zij wisten ook niet altijd 
welke uitdagingen hun paden zouden kruisen, maar zij 
hebben die getrotseerd en geleerd hun tegenslagen om 
te zetten in kansen. Uiteindelijk horen zij tot het rijtje 
‘rijke’ landen in de wereld. 

Dromen worden werkelijkheden voor hen die sterk 
genoeg zijn om erin te geloven. Maar dan moet je er wel 
in willen geloven. .

I dreamed
of suriname
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onze ean ambassadeurs

Grace Boldewijn
Voorzitter

Jaimy Lieuw-A-Len
Financiële Commissie

Kitty Riedewald
Leden Commissie

Etiënne Dankfort
Communicatie Commissie

Myra Koomen
EAN Ambassadeur

Astrid Belgrave
Leden Commissie

Jovanka Pigot
Projecten Commissie

Word jij
ook EAN

Ambassadeur?

Anne-Rose Abendanon
Voorzitter EAN Suirname

Emmo Boldewijn
Vice-Voorzitter

Glenn Blom
Projecten Commissie

Romano Krenten
Programma Commissie

die helpen de Surinaamse droom te realiseren
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KITTY - Sinds 27 september 2019 jl. ben ik o�  cieel 
lid geworden van EAN. De installatie was mooi, 
plechtig en inhoudelijk goed verzorgd. Er is 
aandacht besteed aan zowel mijn persoon, als 
mijn professie. Het hee�  mijn beslissing om lid 
te worden bekrachtigd. Ik ben als psychiater 
werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. 
Net als lichamelijke gezondheid is het iets waar 
men zuinig op dient te zijn. Klinkt logisch, 
echter ligt er (wereldwijd) vaak nog een taboe 
rondom mentale ziekten. In Nederland maak 
ik mij al jaren hard voor het wegnemen van 
taboes en stigmatisering van mentale ziekten 
of mensen met een psychische aandoening. 
Dit doe ik o.a. door psycho-educatie te geven 
over diverse aandoeningen met als doel 
vergroten van bewustwording en verlagen van 
de drempel om hulp te zoeken. Die drempels 
zijn helaas nog groter onder de migranten 
populatie. Mede vanwege schaamte, maar 
ook gebrek aan diversiteit bij de geestelijke 
gezondheidszorginstellingen. 
Kijkend naar Suriname, het land waar mijn 
ouders vandaan komen en dus ook waar mijn 

roots liggen, is het niet anders. Ook hier is er 
nog werk bij het verminderen en/of wegnemen 
van taboes rondom mentale ziektes door het 
vergroten van kennis en bewustwording. 
Daarbij hoort ook uitleg over de verschillende 
behandelmethodes die voorhanden zijn. Met 
EAN zie ik de mogelijkheid om dit doel te 
realiseren. EAN stree�  naar de Surinaamse 
Droom voor iedere Surinamer ongeacht 
etniciteit, socio-economische status, geloof, 
etc. Bij EAN geven professionals hun vergaarde 
kennis en ervaring terug aan Suriname ten 
behoeve van de verdere ontwikkeling. Een 
onbaatzuchtig gebaar waarbij het eigen ego 
onderschikt wordt gesteld aan het realiseren van 
concrete doelen.

MYRA - Begin vorig jaar belde voorzitter Grace 
mij en vroeg me om toe te treden tot het bestuur 
van EAN. Men kon wel enige bestuurlijke 
kracht gebruiken om de “Surinaamse Droom” 
te realiseren. Blijkbaar hadden mijn bestuurlijke 
ervaring en kennis indruk gemaakt. Minstens 
zo belangrijk, nee essentieel zelfs, is mijn 

betrokkenheid bij de Surinaamse gemeenschap. 
Als witte vrouw met een gekleurd hart heb ik 
een grote a�  niteit met onze multiculturele 
samenleving en voel ik mij buitengewoon vereerd 
dat ik gevraagd ben om een bijdrage te mogen 
leveren als ambassadeur in de relatie Nederland-
Suriname. 
“Planet earth is but one country and human 
mankind are its citizens” is een quote van de 
grondlegger van het Bahá’ì-geloof, Bahá’ullah. En 
ieder hee�  de plicht om een bijdrage te leveren 
de wereld beter en mooier te maken en graag 
werk ik mee om grenzen te verleggen, een beter 
begrip en mooie verbindingen tussen Nederland 
en Suriname tot stand te brengen. 

etienne - Al geruime tijd ben ik bezig te 
onderzoeken hoe ik met mijn achtergrond een 
bijdrage kan leveren aan een beter Suriname. Op 
een dag kwam ik hierbij EAN tegen op LinkedIn. 
Wat ik vond over EAN sprak me erg aan, ik heb 
zelf namelijk ook een Surinaamse droom met 
met mijn partner Sherida. Ik nam contact op met 
Grace, de voorzitter van EAN, om na te vragen

EAN ambassadeurs
vertellen waarom zij lid werden
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betrokkenheid bij de Surinaamse gemeenschap. 
Als witte vrouw met een gekleurd hart heb ik 
een grote a�  niteit met onze multiculturele 
samenleving en voel ik mij buitengewoon vereerd 
dat ik gevraagd ben om een bijdrage te mogen 
leveren als ambassadeur in de relatie Nederland-
Suriname. 
“Planet earth is but one country and human 
mankind are its citizens” is een quote van de 
grondlegger van het Bahá’ì-geloof, Bahá’ullah. En 
ieder hee�  de plicht om een bijdrage te leveren 
de wereld beter en mooier te maken en graag 
werk ik mee om grenzen te verleggen, een beter 
begrip en mooie verbindingen tussen Nederland 
en Suriname tot stand te brengen. 

etienne - Al geruime tijd ben ik bezig te 
onderzoeken hoe ik met mijn achtergrond een 
bijdrage kan leveren aan een beter Suriname. Op 
een dag kwam ik hierbij EAN tegen op LinkedIn. 
Wat ik vond over EAN sprak me erg aan, ik heb 
zelf namelijk ook een Surinaamse droom met 
met mijn partner Sherida. Ik nam contact op met 
Grace, de voorzitter van EAN, om na te vragen

hoe ik me kon aansluiten. Vanaf het eerste contact 
is het me heel erg goed bevallen. De leden heb ik 
leren kennen in een informele setting en wat direct 
duidelijk was, bij zowel mij als Sherida, is dat het een 
hele gedreven en kundige groep is waar ik me graag 
bij wilde aansluiten. Dat is uiteindelijk eind januari 
ook formeel gebeurd. Nu is het aan ons om er samen 
het beste van te maken. .

“Een onbaatzuchtig 
gebaar waarbij het eigen 
ego onderschikt wordt”

“Vanaf  het eerste 
contact is het me heel 
erg goed bevallen”

“Planet earth is but one 
country and human 
mankind are its citizens”

ean leden
vijftig is het doel voor 2025
De ledencommissie van EAN hee�  als doelstelling het werven van maximaal 
10 potentiële leden per jaar die de Surinaamse droom een warm hart 
toedragen. Dit zijn leden die bereid zijn elke maand EAN bijeenkomsten 
bij te wonen; input brengen om verschillende doelen ten behoeve  van de 
Surinaamse droom te willen realiseren. Potentiële leden kunnen zich ook 
zelf aanmelden via de website. Elk potentieel lid krijgt een intakegesprek 
met de ledencommissie over de reglementen en de doelstellingen van EAN. 
Een potentieel lid mag maximaal drie bijeenkomsten bijwonen, maar na de 
eerste bijeenkomst wordt het potentieel lid uitgenodigd om zich als lid aan te 
melden. Indien het potentieel lid meer  tijd nodig hee�  om te beslissen om 
wel of niet lid te worden van EAN, wordt het hem of haar ook gegund. 

De Ledencommissie is belast met alle voorbereidende werkzaamheden, 
waarna de commissie advies uitbrengt over de toetreding van het potentieel 
lid. Indien positief, wordt een afspraak ingepland tussen het potentieel lid 
en het bestuur van EAN. Gaat het bestuur verder akkoord met de toetreding 
van het potentieel lid tot EAN, dan zal na afstemming met het lid een datum 
worden vastgesteld voor de ceremoniële beëdiging. De � nanciële afwikkeling 
geschiedt door de commissie � nanciën. 

Het streven is dat in 2025 EAN 50 leden telt.

Meer weten of lid worden, neem contact op via:
secretariaat@ent-ambassadorssu.com
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50 jaar 
onafhankelijkheid 
Suriname

In 2025 staan Nederland 
en Suriname stil bij het 
gegeven dat in 1975 Suriname 
onafhankelijk werd. In die 
periode is een grote groep 
Surinamers naar Nederland 
getrokken. Wat heeft deze 
onafhankelijkheid en (arbeids)
migratie beide landen gebracht 
op sociaal, economisch en 
cultureel terrein? 

Sahin Yildirim 
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‘Het is tijd dat we in 
Nederland de verbinding met 

elkaar aangaan’

50 jaar 
onafhankelijkheid 
Suriname

Dat wil het Enterprise Ambassadors Network (EAN) 
Suriname graag in beeld brengen aan de hand van een 
boek, een fototentoonstelling en diverse randprogramma’s. 

Niemand anders dan Sahin Yildirim gaat dit project ter 
hand nemen. Aan de hand van 50 portretten wordt een 
beeld geschetst wat de bijdrage van deze grote groep 
migrerende Surinamers Nederland hee�  gebracht en 
tegelijkertijd hoe deze Surinaamse Nederlanders blijven 
dromen van een welvarend moederland Suriname en 
welke bijdrage zij daaraan vanuit hun nieuwe vaderland 
(willen) leveren. Sahin hee�  in de afgelopen periode al 
twee boeken over migratie gepubliceerd met ieder een 

50-tal portretten om enerzijds de bijdrage van de Turkse 
Nederlanders aan de Nederlandse samenleving in kaart 
te brengen. Anderzijds hee�  hij dit ook gedaan voor de 
Marokkaanse gemeenschap in ons land. 

Deze edities geven een fraai inzicht in de redenen van de 
(arbeids)migratie en tevens wat deze nieuwe Nederlanders 
allemaal hebben mee gemaakt om te komen waar men nu 
staat. Sahin is zelf van Turkse a� omst maar noemt zich 
een wereldburger. Hij hee�  ontzettend veel zin om nu ook 
de waarde en betekenis van de Surinaamse gemeenschap 
in beeld te brengen. Zo wil hij zelf de Surinamers en hun 
cultuur beter kennen. 

Sahin: “De afgelopen decennia is Nederland door de 
komst van grote stromen migranten enorm veranderd. 
De identiteit en stadscultuur van Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag, Utrecht zijn nauw verweven met het verleden. 
Dat zien we terug in hoe ze wonen, het familieleven, 
het taalgebruik en sociaal-culturele diversiteit”. De 
tentoonstellingen die aan dit boek verbonden zijn zorgen 
ervoor dat een breed publiek in Nederland (en Suriname) 
in contact komt met de geschetste portretten van de 
mensen en lenen zich tevens voor mooie discussies en 
gesprekken over onze multiculturele samenleving. 

In de komende jaren wordt er gewerkt aan dit boek en 
aan de voorbereidingen voor de tentoonstellingen en 
diverse randprogrammering, zoals lezingen, educatieve 
programma’s, debatten, culinaire avonden, literaire 
avonden, etcetera. In samenwerking met partners, 

sponsoren en donateurs zal dit project onder de 
verantwoordelijkheid van EAN tot stand komen. EAN wil 
hiermee een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbintenis 
tussen Suriname en Nederland, tot meer wederzijds begrip 
voor de sociale en culturele achtergronden en daarmee de 
Surinaamse droom realiseren. 
Dit project wordt bijgestaan door een Raad van Advies 
bestaande uit 5 personen die vanuit hun achtergrond en 
kennis een wezenlijke bijdrage zullen leveren. 

Verderop in dit magazine stellen wij vol trots de leden 
van de Raad van Advies aan u voor. Wij zullen u over 
de voortgang van dit project regelmatig rapporteren via 
de EAN website (www.ent-ambassadorssu.com) en de 
speciaal voor dit project nog te ontwerpen website. .
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Staatsolie bestaat al bijna veertig 
jaar en is actief in de hele keten 
van de olie-industrie, heeft 
aandelen in een goudmijn en is 
de grootste elektriciteitsopwekker 
in Suriname. Staatsolie is 
nu sterker dan ooit en gaat 
optimistisch de toekomst in. 

Staatsolie
nu sterker
dan ooit

Toen Staatsolie op 13 december 1980 werd opgericht, 
was dat als petroleuminstituut (‘agent van de staat’), 
dat toezicht zou houden op buitenlandse bedrijven 
die in Suriname olie en/of gas zouden zoeken. Door 
zelf een olievondst uit 1965 in het district Saramacca 
te onderzoeken en te ontwikkelen, was het de 
bedoeling om kennis en ervaring van de aardolie-
industrie te vergaren. Hierdoor zou de rol van 
petroleuminstituut goed ingevuld kunnen worden. 
Op 25 november 1982 kwam als resultaat van een 
exploratie- en productietestprogramma de eerste 
olie uit het Tambaredjo-veld uit de grond. De rest is 
geschiedenis.  

Staatsolie is nu actief in de hele olie-industrieketen: 
exploratie, productie, ra�  nage, verkoop 
van gera�  neerde producten (brandstof en 
asfalt) en transport.  Sinds 2006 is thermische 
elektriciteitsopwekking aan de portefeuille 
toegevoegd. Op 1 januari 2020 kwamen de 
Afobakadam en -waterkrachtcentrale in handen van 
Suriname. De regering plaatste deze voor Suriname 
belangrijke energiebron onder beheer van Staatsolie. 
Dochterbedrijf Staatsolie Power Company Suriname 
(SPCS), waarin Afobaka en de thermische centrale 
zijn ondergebracht, wekt hiermee 75 procent van 
de elektriciteit van Suriname op. Via dochterbedrijf 
GOw2 worden diesel en gasoline van hoge kwaliteit, 
geproduceerd in de Staatsoliera�  naderij, op de 
consumentenmarkt gebracht. Ventrin Petroleum 
Company Ltd, een dochterbedrijf op Trinidad, voorziet 
daar klanten in de scheepvaart van bunkerbrandstof. 
De recente vondsten in Blok 58 in het Surinaams 
zeegebied (o� shore), door Staatsolies partners Apache 
Corporation en Total S.A., markeren een transformatie 
voor zowel het bedrijf als Suriname. Staatsolie is zich 
hierop al vier jaren aan het voorbereiden door middel 
van zijn Strategy for Success, een zes kernelementen 
tellende strategie. Het is ook belangrijk dat Suriname 
zich voorbereid op spin-o�  van de o� shore-
olievondsten. Wil het land maximaal pro� teren van 
eventuele toekomstige opbrengsten uit o� shore-olie- 
en/of gasproductie, dan moet de maatschappelijke 
discussie hierover nu gevoerd worden. 
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Staatsolies CEO Rudolf Elias, hee�  in de afgelopen jaren 
hierop steeds gewezen. Nu er al twee vondsten gedaan zijn, 
en de verwachting is dat er meerdere volgen, zet Staatsolie 
versneld stappen om in te spelen op de kansen. Het is voor 
het bedrijf belangrijk dat ook Suriname op lange termijn 
maximaal voordeel hee�  aan olie- en/of gasproductie 
uit het Surinaams zeegebied. De spil van Staatsolies 
succes en basis voor verdere groei zijn de medewerkers, 
daarom wordt continu geïnvesteerd in hun ontwikkeling. 
Performance management, succession planning en people 
development zijn daarvan onderdeel. Bij Staatsolie is het 
bevorderen en ontwikkelen van talent via verschillende 
programma’s een natuurlijk proces. Zo zijn talentvolle 
jonge medewerkers uitgezonden naar internationale 
partners, om bij hen zes maanden tot een jaar te leren 

hoe andere professionals werken. Staatsolie is belangrijk 
voor de Surinaamse economie en samenleving. Naast de 
directe werkgelegenheid (ongeveer 1100 medewerkers) 
zorgt het bedrijf ook voor indirecte werkgelegenheid 
via verschillende dienstverleners. De bijdrage aan de 
staatskas, bestaande uit belastingen, dividend en royalty’s 
in de periode 2010-2018 bedroeg US$ 1,76 miljard. Via 
de Staatsolie Foundation for Community Development 
en directe sociale investeringen ondersteunt Staatsolie 
een reeks initiatieven die de gezondheid, het onderwijs 
en de ontwikkeling van de samenleving verbeteren. Sinds 
2017 legt Staatsolie de nadruk op nauwe samenwerking 
met de gemeenschappen in de gebieden waar het bedrijf 
activiteiten hee� . 

Staatsolie bevindt zich in een kansrijke positie en zal 
toegang tot internationaal kapitaal moeten hebben om 
toekomstige investeringen in de o� shore-olieproductie 
te plegen. Met de uitgi� e van US$ 195 miljoen aan 
internationale obligaties in Suriname en op Curaçao op 
23 maart 2020, is de intrede gedaan op de internationale 
kapitaalmarkt. Staatsolie is nu sterker dan het ooit is 
geweest. Het bedrijf is meer gediversi� eerd. De ra�  nage 
van de ruwe olie (Saramacca Crude) tot hoogwaardige 

diesel en gasoline is van grote toegevoegde waarde, evenals 
de productie van elektriciteit en de succesvolle investering 
in de goudmijn van Newmont Suriname. Bovendien wordt 
binnenkort een belang genomen in de Pikin Saramacca 
goudmijn van IAMGold Rosebel Goldmines. Er wordt 
geïnvesteerd in medewerkers, omdat zij het bedrijf naar 
grotere hoogte moeten brengen. Staatsolie is klaar voor de 
toekomst! .
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Harry Starren - is oud-directeur van De Baak en 
CEO van Ithaca International.

Volgens hem verdient de ona� ankelijkheid 
van Suriname (meer) aandacht. Evenals de 
verbindingen die tussen Nederland en Suriname 
bestaan. Al was het maar omdat een groot deel 
van de oorspronkelijke bevolking lee�  en werkt 
in Nederland en zich verbonden weet met het 
land van herkomst. 

Daarin schuilen kansen: in het aangaan van 
handelsbetrekkingen en het uitwisselen van 
kennis. “Daar wil ik graag bij zijn en aan 
bijdragen.” zegt Harry.

Harry van Bommel - Hij was dertig jaar actief 
in de Amsterdamse en landelijke politiek. In 
zijn politieke activiteiten hee�  hij consequent 
de relatie van Nederland met Suriname aan 
de orde gesteld en getracht de betrekkingen 
te verbeteren. Hij hee�  zich ook ingezet om 
de positie van de Surinaamse diaspora in 

Nederland te versterken. In 2015 publiceerde hij 
een interviewbundel ‘Surinamers in de polder’ 
gebaseerd op 15 indringende gesprekken met 
bekende en minder bekende Surinamers. Van 
Bommel trad toe tot de Raad van Advies omdat 
hij Suriname en het Surinaamse volk een warm 
hart toedraagt en hij graag meewerkt aan 
positieve beeldvorming over dit prachtige land.

Carmelita Reeberg - Ik ben toegetreden tot de 
Raad van Advies om te helpen invulling te 
geven aan de Surinaamse droom, waarbij wij 
binnen het netwerk, met elkaar investeren in de 
economische groei van Suriname. Daarnaast zet 
ik mij graag in en bouw ik mee aan de organisatie 
(EAN) door het netwerk te vergroten. Ook 
voorzie ik samen met de rest van de Raad van 
Advies, het EAN Bestuur van gevraagde en 
ongevraagde adviezen over de hoofdlijnen van 
het beleid en andere algemene aspecten. Daar 
valt ook het delen van mijn kennis en ervaring 
onder.

Paul Linders - Paul werkte in verschillende 
commerciële- en communicatiefuncties in 
en vanuit internationale ondernemingen als 
AkzoNobel, Sara Lee, DE (Douwe Egberts) 
en was vervolgens senior consultant bij een 
internationaal adviesbureau op het gebied van 
Public A� airs en Communicatie. 

Medio jaren ’90 was hij twee keer directeur/
eigenaar van groeiende adviesbureaus 
op het gebied van funding, marketing, 
organisatiestrategie en communicatie in 
de Benelux. Vanaf begin 2000 was hij deels 
werkzaam in het HBO- en WO-onderwijs bij de 
Hogeschool Utrecht en de Universiteit Twente. 
Paul doceerde onder meer in België, Duitsland, 
UK, Rusland en USA.

Hij promoveerde in 2003 aan deze universiteit 
op een dissertatie over Public A� airs.
Inmiddels (vanaf 2011) is Paul benoemd tot 
Lector Duurzaamheid & Ondernemerschap in 
Paramaribo, Suriname. 

Raad van advies
deelt hun kennis en ervaring voor een beter Suriname
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Paul Linders - Paul werkte in verschillende 
commerciële- en communicatiefuncties in 
en vanuit internationale ondernemingen als 
AkzoNobel, Sara Lee, DE (Douwe Egberts) 
en was vervolgens senior consultant bij een 
internationaal adviesbureau op het gebied van 
Public A� airs en Communicatie. 

Medio jaren ’90 was hij twee keer directeur/
eigenaar van groeiende adviesbureaus 
op het gebied van funding, marketing, 
organisatiestrategie en communicatie in 
de Benelux. Vanaf begin 2000 was hij deels 
werkzaam in het HBO- en WO-onderwijs bij de 
Hogeschool Utrecht en de Universiteit Twente. 
Paul doceerde onder meer in België, Duitsland, 
UK, Rusland en USA.

Hij promoveerde in 2003 aan deze universiteit 
op een dissertatie over Public A� airs.
Inmiddels (vanaf 2011) is Paul benoemd tot 
Lector Duurzaamheid & Ondernemerschap in 
Paramaribo, Suriname. 

Hij publiceerde meerdere boeken en publicaties op 
het vakgebied en wordt regelmatig uitgenodigd als 
spreker op congressen en bijeenkomsten.
Sinds kort is hij lid van de KennisKring van de Public 
A� airs Academie.

Naar eigen zeggen vindt hij het een eer om ook in 
deze functie bij te mogen dragen aan de beschrijving 
van een mooi land met een rijke geschiedenis en een 
bijzondere natuur. 
Een prachtig decor voor een prestigieuze uitgave over 
‘50 jaar ona� ankelijkheid Suriname’. 

Theo Lankamp - � eo Lankamp, mensen-mens, 
natuurman en vrijheidsbuiter, hee�  zich als 
klinisch- en organisatiepsycholoog in diverse 
functies en rollen binnen organisaties ingezet om te 
bouwen aan een duurzame toekomst.

Hij is een creatief, holistisch global denker en 
onuitputtelijk om complexe vraagstukken op een 
onorthodoxe manier in beweging te krijgen.

Daarbij schuwt hij niet om buiten lijnen te denken 
en te handelen.

Vrienden en collega’s schreven over hem:
‘� eo is geen machtsdenker, maar een man van 
verbinden, hij hee�  een diep geloof in de kracht van 
mensen en laat hen op een andere manier kijken.’

In 2012 ontving hij de Erasmus MC penning, 
uitgereikt aan mensen die zich hebben ingezet op een 
wijze die past bij Desiderius Erasmus: ‘eigenzinnig 
en in verbondenheid met de medemens’. .

“een eer om ook in deze 
functie bij te mogen dragen 
aan de beschrijving van een 
mooi land”

“Daar wil ik graag bij zijn 
en aan bijdragen.”

“met elkaar investeren in 
de economische groei van 
Suriname.”
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ean financien

ean communicatie

Nieuws en plannen 2020

Nieuws en plannen 2020

Elke organisatie valt of staat met een goede � nanciële 
huishouding, het begint bij de boekhouding. Bij EAN 
hebben wij diverse geldstromen die te verdelen zijn in 
twee hoofdcategorieën. De contributie gerelateerde 
en de project gerelateerde inkomsten en uitgaven.
Onze contributie bijdragen worden ingezet voor de 
fundering van onze vereniging, onze maandelijkse 
bijeenkomsten en de lopende zaken. EAN zet zich 
op projectbasis in voor zowel sociale als commerciële 
projecten. 

De sociale projecten brengen een warm hart en gee�  
ons de energie om ook hier een belangrijke bijdrage 
te blijven leveren. Een voorbeeld van zo’n project is 
de kerstviering in restaurant Chi-Min (Paramaribo, 
Suriname) met (75) kinderen en verzorgers van 
Stichting Hoop voor kinderen. Per project wordt er 

een � nancieel verslag gemaakt welke na goedkeuring 
terug te lezen is op onze website. Transparantie 
vinden wij belangrijk, wij staan dus altijd open voor 
inhoudelijke vragen. En geven daar ook zo veel als 
mogelijk verheldering. Uiteraard is een extra bijdrage 
voor een project altijd welkom, een suggestie voor 
een project mag altijd worden ingediend bij onze 
projectcommissie.

Onze commerciële projecten volgen een iets ander 
pad. De begroting en verslaglegging vinden ook hier 
heel zorgvuldig plaats, waarbij indien nodig advies 
van externen wordt gevraagd.

Hee�  u een suggestie of wilt u een bijdrage leveren 
aan een project, neem contact op via:
secretariaat@ent-ambassadorssu.com .

De commissie Marketing en Communicatie is 
verantwoordelijk voor de manier waarop EAN zich 
presenteert en hee�  zich een aantal doelen gesteld.

We willen de zichtbaarheid van EAN vergroten.
Hier zijn we mee begonnen door in eerste instantie 
aandacht te besteden aan de  reeds bestaande 
LinkedIn pagina. We zullen zowel de interne als 
externe communicatie een impuls geven. Om 
dit te realiseren zijn we intern begonnen met de 
ontwikkeling van een app die ingezet zal worden  als 
communicatiemiddel. Deze zal in een later stadium 
ook ingezet worden voor externe communicatie en 
werving van leden.

Om deze doelen te realiseren zullen we vanaf dit 
jaar actiever zijn op social media en meer gebruik 
gaan maken van digitale middelen om ons bereik te 
vergroten.

Door gebruik te maken van de mogelijkheden die 
beschikbaar zijn kunnen we de afstand tussen leden 
verkleinen en de drempel verlagen voor potentiële 
nieuwe leden.

Hee�  u een suggestie of wilt u een bijdrage leveren, 
neem contact op via:
secretariaat@ent-ambassadorssu.com .

EAN werkt met commissies waarin onderwerpen worden voorbereid. 
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heidag in mei
het beste uit onszelf  halen
Voor de jaarlijkse EAN heidag hebben wij ingezet op het 
ontwikkelen en versterken van de organisatie. Marga Janse 
was voor deze dag onze trainer. Zij maakt deel uit van het 
team van Oraki die helpt teams & organisaties het beste 
uit zichzelf te halen. Daar tekenen wij graag voor. Tijdens 
de workshop is gekeken naar de verschillende EAN-leden 
en de toegevoegde waarde die een ieder hee�  vanuit hun 
eigen rol.  Waar de een uitblinkt in het enthousiasmeren van 
mensen, een kwaliteit die wij goed kunnen gebruiken bij 
EAN, is de ander sterk in de analyse van wat er nu is en wat 
er in de toekomst nodig is aan talent voor het behalen van 
de gestelde doelen. Mooi om te zien dat de verschillende 
leden complementair waren aan elkaar. Dat beloo�  een 
voorspoedig vervolg van de samenwerking. Naast de rollen 
en meerwaarde, is ook gedoken in de verschillende doelen 
en ambities van het EAN netwerk. .

Waarde creatie vanuit kennis en ervaring

Groei realiseren voor het netwerk

Gezamenlijke projecten opzetten

De beste zijn, niet de perse de grootste

Kennis overdracht aan onder andere de jeugd en

startende ondernemers

Samenwerken

Dynamisch (“hoge“ golf en naar hoger niveau)

Lol maken en het gezellig hebben met elkaar

Continuïteit van de organisatie

Overwinnen

Resultaat boeken met elkaar (elkaar vasthouden)

Obstakels “overwinnen“

Surinaamse droom realiseren

(welvaart voor totale bevolking)

Plannen realiseren

“Produkt“ maken waar we trots op zijn

Landmark neerzetten

Beweging creëren

Zichtbaarheid vergroten

Ambities doelen
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Durf te 
dromen
leden over hun droom voor Suriname

Een Suriname, waarin de gekozen leiders zich 
daadwerkelijk dienstbaar opstellen om het land te 
dienen, waar corruptie zwaar bestra�  wordt, waar 

de welvaart door het volk zelf bewerkstelligd wordt, 
waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat: 

Ecotoerisme door de staat  moet worden gestimuleerd 
en gefaciliteerd, de binnenstad beperkt toegankelijk 

is voor elektrisch vervoer en fossiele brandsto� en  
zo min mogelijk gebruikt worden, waar armoede 

uitgebannen is, het onderwijs in dienst staat van de 
ontwikkeling van het land, de volksgezondheid geen 
klassen scheiding kent, criminaliteit niet loont, maar 

ontmoedigd wordt, waar het goed toeven is, waar 
het volk gaat werken aan de vorming van: sociaal- 
economische- culturele  en het menselijk kapitaal.

Wij investeren als land in onderwijs en 
ondernemerschap waardoor er een sterke 
economische positie ontstaat voor Surinamers.  
Het onderwijs is afgestemd op de praktijk en 
niet wereldvreemd. Veel online onderwijs. 
Praktische vakken in combinatie met so�  
skills. Waar wij buiten de bestaande kaders 
hebben leren denken en dat vol overtuiging 
doen. Zonder visie geem vooruitzicht. 
Ondernemerschap wordt vanaf de basisschool 
gestimuleerd. Daarin wordt meer educatie 
en training gegeven. Platformen hebben zich 
ontwikkeld zodat gevestigde ondernemers de 
start-ups kunnen coachen. Ook wordt op deze 
manier meer gedaan aan kennisoverdracht. 

Verwelkoming van een nieuwe 
sterke republiek Suriname voor 
alle Surinamers waar ook ter 
wereld bij de viering van 50 jaar 
onafhankelijkheid. Permanente 
welvaart, welzijn en vrede. Export 
van het model van nationale 
harmonie.

Iedereen heeft zin eigen 
Surinaamse droom.
Wat is die van jou?
Deel het met anderen of  met 
ons. Stuur een bericht naar: 
secretariaat@ent-ambassadorssu.com

emmo boldewijn jovanka pigot



‘Ook wij mochten die 
avond een presentje in 

ontvangst nemen.’
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Kerstproject 2019

Er waren 70 gasten aanwezig. De kinderen werden om 
half vier opgehaald in hun feestelijke kleding en reisden 
met in twee bussen af naar restaurant Chi-Min. Het was 
een bijzonder onthaal. Een gedeelte van het restaurant 
was namelijk speciaal voor de kerstviering feestelijk 
aangekleed. Tevens was er vanuit EAN Nederland,  als 
afgevaardigde Romano Krenten aanwezig. Romano was 
al eerder naar het tehuis gegaan om kennis te maken met 
de directie van het tehuis en de kinderen. Speciaal voor 
deze avond was er een kerstprogramma opgezet en een 
uitgebreid feestmenu samengesteld. De kinderen kregen 
ook een kadootje en een handgeschreven kerstkaart met 
EAN-sticker. Ook wij mochten die avond een presentje in 
ontvangst nemen. Speciaal voor de kerstviering hadden 
de kinderen een lied ingestudeerd die zij gedurende het 
diner ten gehore hebben gebracht. Het hele restaurant 
kon meegenieten van het gezang van de kinderen.

Het was een geslaagde kerstviering en de kinderen hebben 
heel erg genoten. De directie, begeleiders en de kinderen 
hebben een speciaal woord van dank uitgesproken en een 
bedankbrief gestuurd naar EAN. Romy, één van de jongste 
kinderen hee�  ook een mooie tekening gemaakt voor ons 
netwerk. We zijn dankbaar dat wij een bijdrage mochten 
leveren aan deze onvergetelijke dag..

Hierbij doen we een kort verslag van de door 
EAN georganiseerde kerstviering in Suriname 
met de kinderen en verzorgers van Stichting 
Hoop voor de kinderen. In dit tehuis worden 
er 75 kinderen en jongvolwassen opgevangen. 
Op 19 december 2019 werd er een kerstviering 
gehouden voor deze kinderen en jongvolwassenen 
in restaurant Chi-Min.
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Veiligheids-
project

Mw. Abendanon met de waarnemende DC van het district Para

Op woensdag 30 oktober 2019 werden 
in de aanwezigheid van de waarnemend 
Districtscommissaris van Para en vier 
schoolhoofden uit het district Para, tweehonderd 
en vij� ig veiligheidshesjes gedoneerd namens 
het bestuur en de leden van EAN (Enterprise 
Ambassadors Network). Mw. A. Abendanon was 
aanwezig als afgevaardigde van EAN-Suriname.

De verkeerssituatie in Suriname is de afgelopen 
jaren steeds minder veilig geworden in het 

bijzonder voor zij die slecht zichtbaar zijn en 
weinig bescherming genieten. In dit project is 
er voor de doelgroep kinderen gekozen, omdat 
deze een kwetsbare doelgroep is in het verkeer. 
Het doel van dit project is om meer awareness te 
creëren bij de verkeersgebruikers en te zorgen dat 
zij alert blijven, zodat ook kinderen veilig deel 
kunnen nemen aan het verkeer. 

Gedurende de laatste maanden van 2019 is er 
veel aandacht geweest voor de verkeersveiligheid 
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bijzonder voor zij die slecht zichtbaar zijn en 
weinig bescherming genieten. In dit project is 
er voor de doelgroep kinderen gekozen, omdat 
deze een kwetsbare doelgroep is in het verkeer. 
Het doel van dit project is om meer awareness te 
creëren bij de verkeersgebruikers en te zorgen dat 
zij alert blijven, zodat ook kinderen veilig deel 
kunnen nemen aan het verkeer. 

Gedurende de laatste maanden van 2019 is er 
veel aandacht geweest voor de verkeersveiligheid 

in Suriname en zijn er veel activiteiten 
georganiseerd om deze te verbeteren.  De 
verkeersveiligheidsmaand was zo’n actie. EAN 
wil op deze manier ook zijn steentje bijdragen 
aan het bevorderen van de verkeersveiligheid 
in Suriname. Met name in het district Para. 
Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen 
nauwelijks zichtbaar zijn in het verkeer als 
voetganger of te laat worden gezien door de 
weggebruikers. Met deze re� ecterende hesjes 
verhogen wij de zichtbaarheid van deze kinderen.  

Hiermee willen wij beginnen verandering 
te  brengen en de strijd aan te gaan om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. EAN spreekt 
de wens uit dat alle weggebruikers rekening met 
elkaar zullen houden en alert deel zullen nemen 
aan het verkeer, zodat de verkeersveiligheid 
gewaarborgd wordt. Daar zullen wij ons ook 
hard voor blijven maken. .

De creatie van meer awareness 
bij verkeersgebruikers 

Verhogen zichtbaarheid in het 
verkeer van kwetsbare groep

bevorderen van de 
verkeersveiigheid



20

EAN projecten
Nieuws en plannen 2020
De projecten-commissie hee�  als doel tenminste 3 projecten per jaar uit te voeren 
voor een beter Suriname. Met dien verstande dat er twee sociaal-maatschappelijke 
projecten en één commercieel project wordt uitgevoerd. 

Met deze projecten willen wij ervoor zorgen dat:
1. Er een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van

de Surinaamse droom
2. De zichtbaarheid en de bekendheid van EAN wordt vergroot binnen en 

buiten Suriname
3. Een gezond � nancieel fundament mede helpen creëren om de 

doelstellingen te behalen

De gebieden waar wij denken een actieve bijdrage te willen leveren zijn:
1. Onderwijs
2. Huisvesting
3. Ondernemerschap

Door in deze gebieden te investeren geloven wij dat er in 2025 in ons geliefd 
Suriname mede door onze bijdrage meer ondernemende, zelfstandige en goed 
opgeleide Surinamers hun steentje kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling 
voor de komende 50 jaren. 

Met het oog op 2025 waarin de republiek Suriname haar 50-jarig bestaan zal 
vieren wil de commissie dan ook een bijzondere bijdrage leveren in de vorm 
van een project die voor vele generaties een toegevoegde waarde zal hebben. 
We nodigen iedereen die deze gedachte ondersteunt van harte uit om mee te 
bouwen aan deze prachtige Surinaamse droom. Hee�  u een suggestie of wilt u een 
bijdrage leveren, neem contact op via:
secretariaat@ent-ambassadorssu.com .
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De Programma commissie van EAN (Enterprise Ambassadors Network) is verantwoordelijk voor het programmeren 
van activiteiten van EAN (zie onderstaand overzicht). Hoewel de Programma Commissie primair verantwoordelijk 
is het programma van EAN, is ondersteuning van de overige commissies en het bestuur essentieel.

Op een uitzondering na, zal er altijd een spreker (intern of extern) zijn tijdens de bijeenkomsten. Alle leden treden 
minimaal een keer als spreker op, daarnaast tracht de commissie elk jaar weer interessante sprekers uit de maatsch-
appij vast te leggen. Te denken valt aan ondernemers, medici, wetenschappers, coaches, kunstenaars etcetera. Dit 
overzicht wordt doorgaans met behulp van de leden samengesteld.

Verder zal de commissie ondersteunen bij (toekomstige) activiteiten en adviseert zij het bestuur hierin zowel gevraagd 
als ongevraagd. Kortom deze commissie probeert als Haarlemmerolie te fungeren binnen EAN. Dit betekent dat er 
altijd wel wat te doen is, never a dull moment!

De commissie is op zoek naar versterking en kijkt vol verlangen uit naar nieuwe aanwas.

Overzicht van belangrijkste activiteiten:
1. Samenstellen jaarlijks overzicht sprekers (intern en extern)
2. Uitnodigen van externe sprekers in samenwerking met het bestuur
3. Mede verantwoordelijke voor de jaarlijkse activiteiten (programma) van de Vereniging
4. Versturen uitnodigingen van de periodieke bijeenkomsten
5. Participeren in het periodiek commissie voorzittersoverleg
6. Ondersteunen van het bestuur tijdens de bijeenkomsten met de logistiek 
7. Ontvangst en begeleiden van gasten
8. Adviseren van het bestuur (gevraagd en ongevraagd).

Hee�  u een suggestie of wilt u een bijdrage leveren, neem contact op via:
secretariaat@ent-ambassadorssu.com .

ean programma
Nieuws en plannen 2020
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Door mismanagement 
en corruptie is 
de ooit bloeiende 
landbouwsector in 
Suriname de afgelopen 
jaren zo goed als 
verdwenen. Om die 
reden willen mensen 
in organisaties niet 
meer investeren in 
deze sector omdat het 
risico te groot is en de 
rendementen te laag. 

Suriname,
de voedselschuur 

van Zuid-Amerika

Herplaatsing in memorium van Mark Komproe

Tekst Mark Komproe

Ook is het werken in de landbouw weinig 
populair onder jongeren omdat het zwaar 
en slecht betaald werk is. Toch ben ik er 
van overtuigd dat er een grote toekomst is 
voor de landbouw maar dan moet deze wel 
goed gemanaged worden door specialisten 
en men moet weer durven investeren in 
landbouwprojecten omdat dit duurzame 
ontwikkeling betekent voor Suriname en 
werkgelegenheid. Ik probeer mijn steentje bij 
te dragen om de landbouw in Suriname weer 
rendabel te maken en op een hoger niveau te 
krijgen”. Aan het woord is Mark Komproe (1959, 
Saramacca) die op zijn eigen en persoonlijke 
manier invulling gee�  aan zijn “Surinaamse 
Droom”. Mark vertrok als baby van 3 weken vanuit 
Suriname met zijn ouders naar Nederland en had 
dus geen enkele herinnering aan zijn geboorteland 
en daardoor gedurende jaren van zijn volwassen 
leven ook geen band met Suriname. “Eigenlijk, als 
ik eerlijk ben, wilde ik ook heel lang niks te maken 
hebben met Suriname omdat het land zo vaak 
negatief in het nieuws kwam”. 
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Mark Komproe groeide op in Nederland in de regio rond 
de Bilt en Zeist waar hij zich prima thuis voelde, een 
gezin stichtte en een indrukwekkende maatschappelijke 
carrière opbouwde. De CV van Mark Komproe is even 
indrukwekkend als gevarieerd. In 1979 voltooide hij 
zijn studie VWO Atheneum waarna hij met succes 
Tandheelkunde studeerde aan de Universiteit te 
Utrecht. Hij had jarenlang een zeer succesvolle en hoog 
gewaardeerde tandartsenpraktijk tot hij in 2003 ernstig 
ziek werd (hersentumor) en hij al zijn tijd en energie 
moest steken in zijn herstel. Nu is Mark zeker geen man 
die bij een dergelijke zware tegenslag bij de pakken neer 
gaat zitten. Integendeel, dankbaar voor een 2de kans en 
een nieuwe toekomst verzette hij de bakens en stortte zich 
op nieuwe studies en carrièremogelijkheden. Zo richtte 
hij na een studie het bedrijf Octopus Communicatie & 
Marketing op, dat zich vooral richt op de zorg. Na zijn 
herstel en scheiding van zijn eerste vrouw leerde hij een 
nieuwe liefde kennen. In zijn woonplaats Zeist was hij 
zeer gewaardeerd en geliefd omdat hij nauw betrokken 
was bij politieke en maatschappelijke ontwikkeling door 
onder meer lid van de gemeenteraad van Zeist. Ook werd 
hij directeur van CM-orthopaedic.nl. In 2013 startte hij 
ook nog met de studie Staats- en Bestuursrecht aan de 
Universiteit van Utrecht.

Tot aan 2003 wilde Mark Komproe nog steeds niets 
weten van zijn geboorteland totdat hij zich realiseerde 
dat hij zich niet moest laten leiden door de negatieve 
berichtgeving over Suriname. “Ik wilde nu eindelijk – ik 
was al 44 jaar ondertussen – Suriname bezoeken en zelf 
mijn mening bepalen over het land en de bevolking. Ik 
had er natuurlijk nog familie die ik nog nooit had gezien 
en ook mijn 2 zonen moesten toch ook weten waar hun 
roots lagen. Mijn eerste bezoek aan Suriname werd voor 

mij een openbaring en ik was op slag verliefd op het land 
en op de mensen”. “Suriname is natuurlijk een schitterend 
land met zo veel mogelijkheden die helaas niet worden 
benut. Maar in plaats van daarover te klagen besloot ik 
op een gegeven moment er op mijn manier er iets aan te 
doen en zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van het land”. Mark Komproe vond bij de Enterprise 
Ambassadors Network Suriname gelijkgestemden waar de 
leden ook op hun eigen wijze een bijdrage willen leveren 
aan de toekomst van Suriname. 

Mark reist nu verschillende keren per jaar af naar 
Suriname waar hij zich inzet om de landbouw te 
stimuleren en dan vooral de rijstsector, ooit een 
bloeiende industrie in Suriname maar nu een zieltogende 
sector. “Suriname hee�  alle voorwaarden om een 
toonaangevende rijstproducent te worden, maar dan 
moeten alle belanghebbende wel goed samenwerken in 
plaats van zich te laten uitspelen tegenover elkaar. Veel 
rijstboeren worden uitgebuit door opkopers die een te 
lage prijs betalen voor de rijst. Men moet meer gaan 
samenwerken in bijvoorbeeld coöperaties waardoor men 
sterker staat, ook bij inkoop van producten. De rijstsector 
moet naar een hoger plan worden getrokken waardoor 
men ook meer opbrengsten krijgt. Suriname moet een 
rijst-exportland worden maar natuurlijk ook de lokale 
markt bedienen. Ik zie het nu als mijn taak om door 
advies en begeleiding de rijstsector te upgraden omdat 
dit duurzame ontwikkeling brengt. Veel meer dan olie 
en goud. Hopelijk wordt de landbouwsector dan ook 
voor jongeren weer interessant om daar een toekomst in 
te vinden. Suriname kan wel degelijk de voedselschuur 
van Zuid Amerika en de Cariben worden”., aldus Mark 
Komproe. .
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Meet & greet
elkaar echt leren kennen

De jaarlijkse Meet en Greet van ons Enterprise 
Ambassadors Netwerk Suriname hee�  tot doel om samen 
met de partner en/of naaste familieleden van de leden 
van EAN een gezellig en informeel samenzijn te hebben.
In informele sfeer met ruimte en tijd voor elkaar komen 
vaak de beste ideeën tot stand. En naast het harde werken 
en tomeloze inzet is het verdiend om te ontspannen op 
een mooie locatie met goed eten en drinken.31 augustus 
toog onze dagtrip naar het schip “de Nieuwe Maen” van 
Gaby Koomen, die afgemeerd ligt in de Oosterschelde 
nabij Zierikzee. Het bleek voor velen niet mee te vallen 
de mast te ontdekken vanaf de weg maar uiteindelijk 
konden we afmeren en het zeil hijsen. Een prachtige dag 
met stralende zon zorgde ervoor dat de sfeer vanaf het 
begin goed was na het gastvrije welkom en de introductie 
van schipper Gaby en haar matroos Patricia.Een paar 
uurtjes varen en het kabbelen van het water horen tegen 
de boeg van het schip zorgde voor een rustig en rustiek 
gevoel. Echter, de Surinaamse schaterlachen, de humor en 
de spraakwatervallen aan gesprekken zorgden voor een 
optimale stemming.
Nieuwe leden zoals Myra Koomen en Kitty Riedewald 
waren van de partij en tevens gebruikte Etienne Dankfort 
deze dag om zich te oriënteren op het lidmaatschap.
Na het aanmeren volgde een BBQ ter plekke met goed 
vlees, unieke salades, stokbrood en sausjes…..zon, zee, 
varen, eten en drinken zorgden deze dag voor diepere 
kennismakingen en steviger banden. Noodzakelijk en 
nuttig om ook het fundament van ons EAN netwerk 
verder te versterken en bekrachtigen. .
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Een rebelz diner

Echter, bij het schrijven van dit artikel hee�  het 
Corona-virus op vele economische terreinen 
toegeslagen maar zeker en juist in de wereld van 
de horeca. 

Tot onze spijt moeten wij berichten dat ook 
restaurant Rebelz in zwaar weer verkeert en 
moet vrezen voor haar voortbestaan. Echter, 
initiatiefnemer Karin Nijman zou geen 
ondernemer in hart en ziel zijn als zij zich 
hierdoor uit het veld zou laten slaan. 

Met een onmetelijke energie zet zij zich in voor 
dames die de weg omhoog zoeken en is bezig 
met een nieuw concept dat binnen afzienbare tijd 
aan de buitenwereld gepresenteerd zal worden. 
Opnieuw een originele eetgelegenheid, waar 
deze dames het gastvrouwschap etaleren door 
de gasten op hun gemak te stellen. Houd u deze 
onderneemster dan ook in de gaten en volg de 
ontwikkelingen. 

Vanaf deze plek wensen wij Karin Nijman alle 
succes toe en weten wij nu eigenlijk al waar 
wij onze volgende Kersthappening zullen 
doorbrengen……

Ieder jaar kijken de leden van het Enterprise 
Ambassadors Network Suriname (hierna EAN) 
weer uit naar de familie kerstviering. Ook in 
2019 was dat het geval. Het kerstdiner is een 
viering van de geboorte van Jezus. Daarnaast is 
het ook een viering van het samenkomen van 
alle leden van EAN met hun familie. Samen zijn, 
verbinding maken, plezier hebben met elkaar en 
het afsluiten van het jaar met de EAN broeders en 
zusters in bijzijn van de familieleden. 

De viering in december 2019 was in restaurant 
Rebelz in den Haag georganiseerd, op 14 
december. “Rebelz op de Binckhorst: een 
verborgen schat aan de Trekvliet”, zoals het op de 
website van Rebelz werd omschreven. Je kunt er 
terecht voor een lekkere cappuccino, een gezonde 
lunch, je borrel met collega’s, een etentje met een 
vriendin of een kerstviering met EAN leden. 

Rebelz is een sociale onderneming. Vrouwen 
met een detentie verleden worden ondersteund 
bij terugkeer op de arbeidsmarkt. Dit concept 
spreekt EAN, die als sociaal netwerk te boek 
staat, heel erg aan. Een tweede kans voor hen 
die buiten de maatschappij zijn komen te staan. 
En het mooie en bijzondere van alles is, als 
het niet verteld wordt, merken de klanten er 
helemaal niets van. De professionaliteit en het 
enthousiasme spatte er die avond van af. 

Wij hebben genoten van een drie gangen 
shared dining diner. Grote schalen op tafel met 
verschillende gerechten, maar ook kleinere 
gerechten. De gerechten waren veelal uit land van 
herkomst, namelijk Suriname en de BES eilanden. 
Het was een ontzettend leuke avond vol grappen 
en grollen. De gerechten waren zeer divers en 
heerlijk. Wij danken Karin Nijman, oprichter 
van de Rebelz keten, voor haar gastvrijheid. Wij 
kijken uit naar de volgende kerstviering. Waar zal 
dat worden gevierd?

karin nijman
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Onze dienstverlening 
Projectmanagement 

▪ Initiëren en uitvoeren van projecten 

▪ Projectleiding namens opdrachtgever 

▪ Managen van betrokken partijen 

(intern en extern) 

Industrial Automation 

▪ Netwerk topology 

▪ Besturingssystemen (DCS, PC, PLC-

SCADA) 

▪ MES applicaties 

Plantdesign 

▪ Procesengineering; Concept-, Basic- 

en Detail engineering 

▪ Procesoptimalisatie 

▪ Ontwerpen conform gangbare 

normen 

▪ PFD’s, P&ID’s, 3D design reviews en 

ISO’s 

▪ Equipment (rotating & non-rotating) 

▪ Reversed engineering 

 

  
 
Elektro & Instrumentatie 

▪ Concept-, Basic- en Detail 

engineering van elektrotechnische 

installaties en instrumentatie 

▪ Opstellen van bestekken 

▪ Uitvoeringsbegeleiding en uitvoeren 

van afnames  

Piping/Mechanical Engineering 

▪ Haalbaarheidsonderzoeken 

▪ Concept-, Basic- en Detail 

engineering van werktuigbouw-

kundige installaties 

▪ Processimulatie en optimalisatie 

Safety 

▪ Risicomanagement (HAZID, HAZOP 

en FMEA) 

▪ Risico management beoordeling 

(FMEA, FMECA, RI&E) 

▪ Bepalen risicocategorie (SIL, LOPA 

en PL) 

▪ Regelgeving (ATEX 153, zonering, 

EPD, PGS-NPR, PED, HACCP) 

▪ Veiligheidsplannen, S(HE) 
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Van droom naar idee
Van idee naar concreet plan

Het uitwerken hiervan leidde tot de geboorte van
Enterprise Ambassadors Network Suriname, afgekort EAN

Een samenstelling van krachtige, gedisciplineerde en 
vooruitstrevende persoonlijkheden

Allen met de focus op de toekomst, beseff end dat Suriname 
meer is dan haar verleden

Let wel!
Het zijn niet je random harde werkers,

maar ware versterkers
Als een eenheid werkend aan een betere toekomst;

Sterke schakels weergeven de refl ectie van de ultieme 
Surinaamse droom

Het beoogde eindresultaat?
Ons mooi Suriname volledig autonoom

Voor hen die aan EAN zullen vragen
Wat is in 2025 onze bijdrage?

Door middel van projecten en activiteiten
zetten wij de groei van Suriname om in keiharde feiten.

luus malbons

Van droom naar idee



Met de vlag 
gehesen gaan wij
voorwaarts


