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NETWERK VAN STUDENTEN
UIT HET MBO, HBO EN
UNIVERSITEIT OP INITIATIEF
VAN DE AMBASSADEUR VAN
SURINAME IN NEDERLAND.

POSITIONERING
Wie zijn we, waar staan we voor en wat willen we bereiken.

HET VOORAANSTAANDE
NETWERK VOOR
STUDENTEN MET HART
VOOR SURINAME OM
HET LAND OP TE
BOUWEN

Het STUDENT AMBASSADOR NETWERK wil
jonge mensen met affiniteit voor Suriname
inspireren om hun verantwoordelijkheid te
nemen voor het creëren van een betere
wereld en om een positieve verandering
teweeg te brengen.
Het Student Ambassador Netwerk heeft als
doel om met een professionele aanpak
haar leden een extra boost te geven in hun
ontwikkeling met impact voor hun
toekomst. Dat doen wij door leden te
motiveren, te prikkelen, uit te dagen hun
grenzen te verleggen.en hen te stimuleren
zich te richten op een duurzame groei van
Suriname.

KORTE GESCHIEDENIS

REBUILD SURINAME

Het Student Ambassador Network is een
initiatief van de Ambassadeur van Suriname
in Nederland in samenwerking met Rebuild
Suriname.
Rebuild Suriname is een organisatie die
projecten ontwikkelt en uitvoert voor de
ondersteuning van de duurzame groei van
Suriname.
Matching experts en junior experts
(studenten) met tijdelijke projecten in
Suriname is haar voornaamste activiteit. Zo
wil Rebuild Suriname kennis terugbrengen
naar Suriname.
Voor studenten biedt het land veel
mogelijkheden. Rebuild Suriname heeft
zich als doel gesteld om stages in Suriname
meer structuur te geven, zodat het voor
zowel de werkgevers als voor de stagiaires
een waardevolle ervaring wordt. Rebuild
Suriname biedt de ledenvan het Student
Ambassador Network prioriteit bij stages.

AMBASSADEUR KHARGI

De Ambassadeur van Suriname in
Nederland Rajendre Khargi gelooft in de
kracht van jonge mensen om een positieve
bijdrage te leveren aan het mooie land
Suriname. Als initiatiefnemer van het
Student Ambassador Network wil hij
hen ‘empoweren’.
De jaarlijkse Student Ambassador
netwerkdag met workshops en interessante
internationale sprekers uit de politiek en
het bedrijfsleven is hier een voorbeeld van.
Het is een dag waarbij leden hun kennis
kunnen vergroten, maar vooral hun netwerk
kunnen uitbreiden.

WAAROM?
JE WILT ACTIEF BIJDRAGEN AAN
DE SAMENLEVING
Het Student Ambassador Network richt zich
op jonge ondernemende mensen met een
warm hart voor Suriname. Zij hebben de
energie, ideeën en kracht om zich te
ontwikkelen tot een ‘uitdager’; iemand die
het verschil maakt voor de samenleving. Door
deze jonge mensen te inspireren, stimuleren
en ondersteunen draagt het netwerk bij aan
hun persoonlijke ontwikkeling en geeft het
handvatten om impact te realiseren. Door
uitdagingen te herkennen, eigenaarschap te
nemen en samen met collega-netwerkleden
op zoek te gaan naar structurele oplossingen.
Het Student Ambassador Netwerk vormt
hierdoor een netwerk van jonge,
ondernemende mensen die actief bijdragen
aan de Surinaamse maatschappij.

EEN NETWERK WAAR JE BIJ WILT
HOREN
Het Student Ambassador Network is een waardevol
netwerk van jonge ondernemende studenten die
elkaar inspireren en stimuleren om het verschil te
maken, door samen mooie projecten te
organiseren. Als lid van het Student Ambassador
Network ben je onderdeel van dit netwerk van
leuke, actieve en betrokken studenten. Samen
maak je veel plezier, doe je mooie en bijzondere
(leer)ervaringen op en versterk je jezelf als persoon
en straks als young professional.

-EEN WAARDEVOL NETWERK
-BETROKKEN MENSEN
-ERVARINGEN OPDOEN

DE
VOORDELEN
VOOR JOU
WAAROM LID WORDEN VAN HET STUDENT AMBASSSADOR NETWORK:
• BELANGRIJKE NEVENACTIVITEITEN TIJDENS JOUW STUDIE ZIJN GOED VOOR JOUW CURRICULUM
• LIDMAATSCHAP VAN EEN ELITEGROEP GEKOPPELD AAN DE AMBASSADE VAN SURINAME
• JAARLIJKS NETWERKEVENT GEORGANISEERD DOOR DE AMBASSADE VAN SURINAME
• UITBREIDING VAN JOUW NETWERK MET COLLEGA STUDENT AMBASSADORS
• UITBREIDING VAN JOUW EIGEN NETWERK MET CAPTAINS OF INDUSTRY EN EXPERTS
• PERSOONLIJKE GROEI DOOR DEELNAME AAN ACTIVITEITEN
• ONLINE BADGE OM JOUW LIDMAATSCHAP KENBAAR TE MAKEN OP SOCIAL MEDIA

Waarom lid worden van het Student
Ambasssador Network
Belangrijke nevenactiviteiten tijdens jouw
studie zijn goed voor jouw curriculum
Lidmaatschap van een vooraanstaand
netwerk gesteund door de Ambassade van
Suriname
Jaarlijks netwerk event georganiseerd door
de Ambassade van Suriname
Uitbreiding van jouw netwerk met collega
Student Ambassadors
Uitbreiding van jouw eigen netwerk met
internationale politici, captains of industry en
experts
Persoonlijke groei door deelname aan
activiteiten, workshops en
netwerkbijeenkomsten
Online open badge om jouw lidmaatschap
kenbaar te maken op social media

JEZELF ONTWIKKELEN
EN GROEIEN DOOR EEN
BIJDRAGE TE LEVEREN
AAN MAATSCHAPPELIJK
RELEVANTE PROJECTEN

WAT JIJ
BRENGT
Wat jij mee moet brengen om lid te worden?
Je hebt affiniteit met Suriname
Je bent student aan het MBO, HBO of universiteit
Je bent ambitieus
Je bent bereid om enkele uren per maand aan activiteiten voor het
netwerk te besteden
Je neemt deel aan het jaarlijkse event in juni
Je houdt van lekker eten tijdens de afsluitende bbq op het jaarlijkse
event!

MET JOUW INBRENG MAAK
JE IMPACT

AANMELDEN

WORD LID VAN HET
VOORAANSTAANDE NETWERK.
MELD JE AAN.

Aanmelden is eenvoudig
Ga naar www.rebuildsuriname.com en registreer
jezelf voor het Student Ambassador Network.

Wat zijn de kosten?
Om deel uit te maken van het netwerk vragen wij
een jaarlijkse bijdrage van € 30,00. Tijdens de
registratie kan je voor de betaling gebruik maken
van de veilige online betaalmodule.
Met deze bijdrage krijg je gratis toegang tot alle
activiteiten, inclusief het jaarlijkse event.

CONTACT

E-mail: info@rebuildsuriname.com
WhatsApp: +31 6 290 282 84
Web: www.rebuildsuriname.com

