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NIEUWSBRIEF nr. 1, november 2021
Beste Lezer, Brada nanga Sisa!
Nadat op 11 september jl. bij ‘Ons Suriname’ het Diaspora Instituut Nederland (DIN) gelanceerd is, zijn wij nu
zover onze werkzaamheden aan te vangen.
Met deze nieuwsbrief willen we u laten weten wat we de afgelopen periode hebben gedaan, waar we nu staan
en wat onze doelen voor de komende maanden zijn.
De afgelopen periode
•

•

•

DIN heeft zeer regelmatig overleg gevoerd met onze counterpart in Suriname, het Diaspora Instituut
Suriname, (DIS).
Wij streven ernaar om de kennis en kunde van de diaspora hier in Nederland, zo effectief mogelijk in te
zetten voor bevordering van welzijn en welvaart in Suriname. Dat kan alleen in nauw overleg met DIS,
want wij willen vraag-gestuurd werken.
We hebben dan ook de werkdomeinen van DIN afgestemd met DIS en ze opgesteld conform de SDG’s,
de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waaraan ook Suriname zich gecommitteerd
heeft.
We hebben met vele personen en instanties, zoals het IOM (de Internationale Organisatie voor
Migratie), maar ook verschillende deskundigen en ministeries overleg gevoerd, om na te gaan hoe we
reeds bestande deskundigheid bij ons werk kunnen betrekken en breder, hoe de verschillende vormen
van betrokkenheid bij Suriname elkaar kunnen versterken.
We zijn dan ook aanwezig als sprekers bij verschillende bijeenkomsten en expertmeetings, zoals van
Kenniskring Suriname, digitale sessies met Suriname en specifieke bijeenkomsten, in het kader van
officiële bezoeken van Surinaamse bewindslieden, zoals onlangs de minister van landbouw, veeteelt en
visserij, de heer Sewdien.

Leidend blijft, dat wij een onafhankelijke stichting zijn, op afstand van de politiek.
Waar we nu staan
Nu we onze werkwijze op orde hebben, gaan we van start.
We zijn onder de indruk van alle mails die we ontvangen hebben van mensen die werkelijk staan te popelen om
een bijdrage te leveren.
In december gaan we van start met Rondetafelgesprekken waaraan iedereen deel kan nemen. Ze zullen online
plaats vinden en worden thematisch georganiseerd. Iedereen wordt uitgenodigd zich voor één of meerdere
Rondetafelgesprekken in te schrijven.
Het is onze bedoeling tijdens deze Rondetafelgesprekken van elkaar te horen wat precies de inzet en het doel
van de persoonlijke inspanningen, of de inspanningen van de organisatie, van de aanwezigen zijn met
betrekking tot de opbouw van Suriname. De Ronde Tafel biedt ook gelegenheid tot nadere kennismaking en het
bespreken van onderlinge samenwerkingsmogelijkheden.
De uitkomsten van deze Rondetafelgesprekken zullen besproken worden met onze counterpart, het DIS om
vervolgens, in nauw overleg met de deelnemers aan de gesprekken en met DIS, tot concrete voorstellen en/of
plannen voor een project of programma in Suriname te komen.

Doelen voor de komende maanden
Na deze Rondetafelgesprekken, in het eerste kwartaal van 2022, zullen wij in een -hopelijk fysieke- en grote
bijeenkomst, met digitale aanwezigheid van DIS, de uitkomsten en concrete vervolgstappen bespreken.
Ondertussen blijven we natuurlijk participeren in allerlei (diaspora)bijeenkomsten en in gesprek met expertorganisaties en personen.
Sisa nanga Brada, wat voor plannen we ook hebben, zonder jullie kunnen we natuurlijk niets.
Wij staan ten dienste van Suriname en natuurlijk ook van jullie.
Van jullie komt de kennis en kunde die we zo graag in willen zetten voor het bevorderen van productiviteit en
werkgelegenheid in Suriname, waarmee we allen een bijzondere relatie hebben.
Dus, alsjeblieft: blijf ons mailen, laat ons weten wat we voor jullie en breder, wat wij als Surinaamse diaspora in
Nederland, voor elkaar kunnen betekenen.
Heel graag tot gauw, hopelijk bij een van de Rondetafelgesprekken, maar anders zeker ergens anders.
Odi, soso lobi en een brasa,
Namens het bestuur DIN,
Kathleen Ferrier
Voorzitter

Inschrijfformulier Rondetafelgesprekken DIN:
Naam:
Naam organisatie:
Adres:
Email:
Telefoon:

Ik meld mij aan voor:
 Technologie & Data (Kunstmatige intelligentie, M-Commerce, Data ethiek…)
Donderdag 9 december, 16.00 – 18.00 uur

 Institutioneel (Rekenkamer, CBvS, Ministeries, CLAD, …)
Donderdag 9 december, 20.00 – 22.00 uur

 Agro Industrie (Landbouw, Veeteelt, Waterbeheer,..).
Vrijdag 10 december, 10.00 – 12.00 uur

 Mijnbouw (aardolie, (duurzame) energie, … )
Vrijdag 10 december, 13.00 – 15.00 uur

 Maatschappij (Onderwijs, Kunst, Cultuur, Sport,…)
Vrijdag 10 december, 16.00 – 18.00 uur

 Medisch
Vrijdag 10 december, 20.00 – 22.00 uur

 Ik stel voor een Rondetafelgesprek te organiseren over het volgende onderwerp:

___________________________________________________________________

Dit formulier s.v.p. vóór 29 november mailen naar:
info@diasporainstituutnederland.nl Na inschrijving ontvangt u de link voor de
Ronde Tafel van uw keuze.

