
PERSBERICHT: SURINAME IS BOOMING! 
 
Vorig jaar was u al dan niet in de gelegenheid om het Seminar (Succesvol ondernemen in Suriname) te 
bezoeken. Dit jaar hebben we een vernieuwde opzet (zie www.redmondcm.nl). Met 
Exportmogelijkheden. 
 
We hebben ontdekt dat investeerders/ondernemers een duwtje in de rug willen. Suriname is een 
nieuwe opkomende markt met CARICOM (samenwerkingsverdrag tussen landen in het Caribisch 
gebied) en Latijns-Amerika als grote groeimarkten. Lees verder wat de voordelen zijn. Immers, de 
banden met Nederland zijn mede vanwege de diversiteit sterker dan ooit. Premier Balkenende en 
minister Verhagen zijn in mei in Suriname (zie 
http://www.waterkant.net/suriname/2008/04/25/balkenende-en-verhagen-naar-suriname) . Neem 
al vast een voorproefje met een filmpje (zie http://www.presun.nl/media/flash/movie.html) .

SURINAME IS BOOMING! In Suriname zijn er gunstige ontwikkelingen op het gebied van 
ondernemerschap: 
 

O Voordelen voor ondernemers en relatief goedkope arbeidskrachten (alternatief voor India, 
immers er is geen taalbarrière); 

O Nieuwe mogelijkheden op het gebied van outsourcing en offshoring in een High Tech Park 
(een soort “Sillicon Valley” in Paranam Suriname); 

O Overvloed aan relatief goedkope grond en het land is veilig (o.a. agro-industrie); 
O Volgens IMF 5% economische groei en stabiele politieke omgeving (regelmatige 

handelsmissies); 
O Springplank tot vrije markten zoals CARICOM (een soort “EU”); 
O Uw tweede bedrijf in Suriname?  
O Zoekt u een mogelijkheid om in Suriname te investeren?  
O Wilt u investeren in Suriname in een (bestaand) bedrijf of in een project?  
O Heeft u behoefte aan een zakelijke partner voor uw te starten of al bestaand bedrijf in 

Suriname?  
O Wilt u meer weten over subsidiemogelijkheden en financiering?   
O Heeft u up-to-date informatie nodig over de kansen in nieuwe opkomende markten 

(CARICOM)?  
O Bent u (bijna) 'pensionado' en wilt u gunstig investeren in Suriname (belastingparadijs)?     

Dan kunt u zich nu aanmelden voor dit Praktijkseminar door bijgaand inschrijfformulier in te vullen 
en uiterlijk 10 juni te mailen naar info@redmondcm.nl.
Of kijk voor meer informatie op www.redmondcm.nl of www.bigidagu.com.

Gaarne het verzoek om deze uitnodiging door te sturen naar bekenden. We willen met dit seminar een 
bijdrage leveren aan de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname.  
 
Graag tot ziens op donderdag 19 juni a.s. van 17:30-22:30 uur bij Ernst & Young Antonio 
Vivaldistraat 150 te Amsterdam (Zuid-As)! 
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