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Ambassadeur Khargi van 

Suriname in Nederland: 

“Als Ambassade spreken wij met 

vele mensen en organisaties zo ook 

met Rebuild Suriname. Het concept 

is weldoordacht, is veelbelovend en 

betrouwbaar. Ik roep alle Bedrijven 

in Suriname en experts in Nederland 

op om gebruik te maken van Rebuild 

Suriname om samen dat 

perspectief te bieden voor allen” 

Suriname is in de fase van transitie en werkt aan het versterken van de economie,
met perspectief voor de burgers. De Surinaamse bevolking doet dit op eigen kracht.
Om het proces te versnellen is expertise van buiten zeer welkom.

Onder Surinamers in het buitenland is veel kennis die hierbij kan ondersteunen. Maar
ook Nederlanders die affiniteit hebben met Suriname kunnen een bijdrage te leveren.
Het land heeft behoefte aan expertise om de economie een boost te geven en kennis te
verrijken. Zo bouwen we aan een Suriname met perspectief voor iedereen. 

Rebuild Suriname wil kennis terugbrengen
naar Suriname en zo het land laten groeien

Rebuild Suriname verbindt experts in Nederland met projecten in Suriname met behulp van een slimme tool

Junior experts; de studenten
Experts; mensen die werkzaam zijn in 
Nederland, maar die tijdelijk een bijdrage 
willen leveren
Gepensioneerde experts; mensen met 
specifieke kennis en ervaring die 
gepensioneerd zijn en een waardevolle 
bijdrage willen leveren aan de samenleving.

De experts
Rebuild Suriname richt zich op drie groepen:

De toekomstige werknemer (de student) 
Rebuild Suriname hecht veel waarde aan de rol 
van de jongere generatie. Zij zijn de toekomst. 
Studenten uit het MBO, HBO en Universiteit 
worden door Rebuild Suriname gestimuleerd om 
in Suriname stage te lopen. Surinaamse bedrijven 
die de stagiair zien als de toekomstige 
gekwalificeerde medewerker, kunnen via de 
applicatie stageplekken aanbieden. Rebuild 
Suriname wil een belangrijke rol spelen bij de 
verdere professionalisering van internships in 
Suriname.

Bedrijven en organisaties in Suriname
Bedrijven en organisaties die behoefte hebben 
aan specifieke kennis voor hun projecten worden 
door de Rebuild Suriname eenvoudig geholpen. 
Door online een project aan te maken met de 
beschrijving van de benodigde expert(s) gaat de 
matching tool automatisch aan de slag. De vraag 
wordt snel ingevuld.

PERSBERICHT

Samenwerking met het Ministerie van
Economische Zaken, Ondernemerschap en
Technologische Innovatie in Suriname
Om de praktische zaken rondom het inzetten van
de experts in Suriname goed te laten verlopen is
binnen het Ministerie van Economische zaken het
bureau Rebuild Suriname opgericht. Zij zorgen voor
het soepele verloop van de formaliteiten, voor het
creëren van een veilige omgeving en voor de
nodige begeleiding en coaching van de experts
tijdens hun verblijf in Suriname. 
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Minister Kuldipsingh van 

Economische zaken 

Ondernemerschap en 

Technologische Innovatie

“Het Ministerie is verheugd met dit 

initiatief dat zonder twijfel zal leiden 

tot een constructieve wijze om onze 

economie helpen te versterken door 

meer kennis naar ons land te krijgen 

en te implementeren”

Daarnaast zorgt het bureau voor het stimuleren
van Surinaamse bedrijven en organisaties om de
vraag naar gespecialiseerd personeel via Rebuild
Suriname in te vullen.

Rebuild Suriname realiseert duurzame groei door
experts te verbinden met projecten in Suriname.
Overdracht van kennis en expertise is erg
belangrijk. Rebuild Suriname gelooft dat dit de
economie zal versterken, de samenleving helpt en
het welzijn vergroot. Maar bovenal richting geeft
aan de 400.000 Surinaamse Nederlanders en
iedereen die graag hun steentje willen bijdragen
aan de ontwikkeling van het land. 

 

Meer informatie
Kijk op: www.rebuildsuriname.com 

Of neem contact op met Prekash Ramsingh (voorzitter) via +31 (0)6 485 794 10 
e-mail: prekash@rebuildsuriname.com. 
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