Nieuwsbrief oktober 2019 Women Entrepreneurs Netherlands
Handelsmissie naar Suriname 28 januari t/m 31 januari 2020
Door het grote succes van 2016 organiseren wij van 28 januari 2020 t/m 31 januari 2020 opnieuw
een handelsmissie naar Suriname voor vrouwelijke ondernemers uit Nederland en België. Wil u
zakendoen in Suriname? Dan is kennis van de Surinaamse markt onmisbaar. Op die manier ziet u
of er een potentiële markt voor uw product is. Sterke punten van de Surinaamse markt zijn: Aanwezigheid van grondstoffen zoals olie, goud en hout - Afzetkansen, vooral op het gebied van
transportmiddelen, ICT‒ producten, agrarische uitrustingen en machines, verwerkte
voedingsmiddelen en bouwmaterialen - Gunstig belastingstelsel - Lidmaatschap van het
Caribische handelsblok Caricom. Binnen dit blok zijn er minder beperkingen in het verkeer van
goederen, diensten, personen, kapitaal en technologie. De potentiële markt is daardoor bijna net
zo groot als de Nederlandse. Wilt u uw exportkansen vergroten? Ga dan met ons mee op deze
handelsmissie speciaal voor vrouwelijke ondernemers. (p.s. Wij sluiten mannen niet uit, maar
besef dat u in de minderheid bent). Voor meer informatie en het volledige programma verwijs ik u
graag naar onze website https://womennetherlands.com/en om direct aan te melden, ga naar
https://womennetherlands.com/aanmelden/

Bezoek aan Houttuyn Resort – Mogelijkheden voor toerisme ontwikkeling worden tijdens dit
bezoek met u doorgenomen

Bezoek Grassalco Goudmijnen – Tijdens dit bezoek krijgen wij een rondleiding door de
goudmijnen en het plantveredelingstraject en krijgt u de uitleg hoe goudwinning en plantveredeling
hand in hand kunnen samengaan.

Bezoek aan SAB Rumhuis - rondleiding waarbij een demonstratie wordt gegeven van het
productie proces met aansluitend netwerkbijeenkomst met VSB Young Management en een
workshop cocktails maken

Women’s Trade & Investment Summit – Ministerie van Financiën

Bezoek Wakapasi Craft & More Palmentuin – een speciaal project
van de first lady https://www.youtube.com/watch?v=KgzUrXSwWk8

Bezoek aan het Commewijne Cluster Plantage Frederiksdorp
Frederiksdorp is een voormalige 18e eeuwse koffie- en cacaoplantage. De eerste
eigenaar was een Duitser uit Pruisen, Johan Friedrich Knöffel aan wie de plantage
tot op heden zijn naam te danken heeft. De geschiedenis van Frederiksdorp
herinnert aan de zowel de Europese als Afrikaanse tradities. Frederiksdorp is het
centrum van rechteroever van de Commewijnerivier. Het landgoed is 300 ha groot
met omliggende plantages, vissersdorpen, zeestranden, mangrovebossen, wetlands,
dolfijnen en lange fiets- en wandelpaden. Deze voormalige plantage met originele
plantagewoningen en een politiepost, is verklaard tot historisch erfgoed en
omgebouwd tot een sfeervol verblijf op een prachtig landgoed.
De plantage beschikt tevens over een goed restaurant en ruim gesorteerde bar waar
genoten kan worden van met zorg bereide maaltijden. In de nabije omgeving zijn er
verschillende excursiemogelijkheden, van educatief tot actief.

