
Surinaamse onderneemsters dolblij met initiatief Carmen Breeveld 

 

Paramaribo – “Ik ga met die mevrouw straks een gesprek hebben! Haar elevators pitch heeft mijn 

aandacht direct getrokken. Zij is ook bezig fashion met een cultural twist te produceren. Het is mij 

nu ik aan deze Summit deelneem, nog duidelijker geworden hoe ik mijn idee moet uitwerken. Ik 

doe namelijk zoveel met fashion, maar ik moet mij herkenbaar maken voor mijn klanten en ook 

ervoor zorgen dat zij mij gemakkelijk kunnen bereiken om producten te halen. Als ik dat hier in 

Suriname alvast neerzet, zal het een betere verbinding zijn om mijn producten te exporteren. De 

tips zijn echt handig, want nu ik al jaren bezig ben, kan ik al zien hoe goed ze in de praktijk zullen 

werken.”, aldus zelfstandige onderneemster in de fashion, Cheryl Ceder. Ook onderneemster 

Bernie Lemmert-Cooman is onder de indruk van de presentaties. “Ik ben erg blij dat ik, aan het 

begin van dit nieuw jaar 2020, naar deze Summit ben gekomen. Mijn strategie om met mijn bedrijf 

voort te gaan zal ik dus herzien zodat ik echt kan groeien. Ik zie nu de mogelijkheden hoe zowel 

in Suriname als buiten onze grenzen afzet te hebben en daarbij duurzame goede doelen voor ons 

land te realiseren vanuit mijn bedrijfswinsten. Ik dacht dat de dag te lang voor mij zou worden na 

de Summit maar na deze motiverende ervaring kan ik niets voorbij laten gaan: dus ik blijf zeker 

om de workshop mee te maken!”, aldus Lemmert-Cooman.  “Straks tijdens de businesslunch, wil 

ik met een paar van delegatie leden gaan netwerken om mogelijkheden voor samenwerking en 

investeringen te bespreken. Ook mevrouw Carmen Breeveld en Ambassadeur Sieglien Burleson 

ga ik proberen te spreken, als het mag”, aldus een onderneemster tegen haar zakenpartner. “Het 

zou goed zijn als andere onderneemsters hierbij waren. Alhoewel de zaal overvol is, denk ik eraan 

dat vooral de vrouwen in technische beroepen zoals Soud Engineering en Electro hier veel baat bij 

zouden hebben gehad. Hopelijk komt er een vervolg hiervan”, aldus een mannelijke participant 

die twee vrouwelijke onderneemster naar de Summit had meegenomen. 

Met deze, waren er nog meer Surinaamse vrouwen die in de zakenwereld hun weg banen, ervan 

overtuigd dat deze handelsmissie een geslaagde was.  

 

De Summit sprekers gingen allemaal in op het ontwikkelen van Suriname vanuit hun expertise en 

vakgebied. Zij deelden over onder andere de veelbelovende ontwikkelingen binnen hun werk, het 

omgaan met mindere situaties waar men tegen aan kan lopen, uitdagingen die nationaal en 

internationaal spelen en het motiveren van de aanwezige onderneemsters. 

● Tijdens de presentaties van de gastsprekers, Mw. Iris Sandel, vertegenwoordiger van de 

Minister van Financiën, Minister S. Tsang van Handel en Industrie en Toerisme, Minister 

van Buitenlandse Zaken Y.Pollack-Beighle, de Directeur van de Johan Adolph Pengel 

Luchthaven, Timothy Mendonca en Onderneemster  voorzitter van Agro Coöperatie 

Wi!Uma Fu Sranang Tania Lieuw A Soe, was de motivatie van het gezicht van de 

participanten af te lezen. De verschillende quotes die de sprekers gebruikten sloegen heel 

goed aan om als business motivation quote te hanteren. “Educate a man, and you educate 

a man. Educate a woman and you educate a generation”, klonk het uit monde van de 

cassava guru Tania Lieuw A Soe. Ook de directeur van de luchthaven bracht een scherpe 

focus in de mindset van de aanwezigen, om aan te geven dat wij Suriname moeten 

promoten zodat er voor ons land winstgevende handel kan worden gedaan. “Als u van uw 

verblijf met ons hebt genoten moet u ons aanbevelen bij uw vrienden kennissen en familie, 

maar ook als u niet van uw verblijf met ons hebt genoten moet u ons aanbevelen, alleen 



dan bij uw vijanden en mensen die u het leven zuur maken”, grapte de directeur, die met 

deze woorden zijn vorige spreker, namelijk de Minister van Handel en Industrie citeerde. 

De Minister benadrukte hoe noodzakelijk het is dat mensen naar ons land toe reizen omdat 

er daarbij handel wordt gedaan met Suriname. Minister Pollack-Beighle sloot haar 

presentatie die gericht was op het neerzetten van meer en betere bilaterale samenwerkingen 

voor Suriname, af met:”Un kan taki wan l’lo, ma un mus’ du moro! (Wij kunnen een 

heleboel zeggen, maar wij moeten meer doen!” 

 

Het was positief verassende en praktisch zeer toepasselijk dat de delegatieleden die met Women 

Entrepreneurs Netherlands onder leiding van President Carmen Breeveld deelnamen aan de 

Summit allemaal stuk voor stuk een elevators pitch deden. De Master of Ceremony, Dhr. Josè 

Semple, die ook deel uitmaakte van de delegatie fungeerde hierbij als timekeeper zodat iedereen 

zich aan de 1minuut per persoon regel hield. Ondernemers uit de fashion industrie, kinderopvang, 

filmproductie, magazines en nog veel meer participeerden spontaan. Dat het leren pitchen door 

demonstratie van de delegatieleden in smaak viel bij de lokale onderneemsters was een bewezen 

feit. Nadat mevrouw Breeveld aankondigde dat vijf lokale onderneemsters per direct de 

gelegenheid kregen om te pitchen bleek dat zij daarop zaten te wachten. Uiteindelijk werd hierdoor 

de Summit later afgesloten dan op het programma stond omdat er meer dan vijf vrouwen en ook 

meer dan de delegatieleden die gepitched hadden lokale ondernemers van de gelegenheid gebruik 

maakten. Mevrouw Breeveld bedankte alle officieel sprekers met een van haar eigen productie uit 

Nederland meegenomen cadeau. Prachtige dassen met verschillende kleuren als basis en daarop 

het motief van de Surinaamse vlag hoorden daarbij tot het cadeau voor de mannelijke sprekers en 

voor de vrouwelijke sprekers zat het pakket vrouwelijk in elkaar. Voor de lokale onderneemster 

liet zij de belofte achter dat deze Summit het begin is van iets moois voor Surinaamse 

onderneemsters als stimulans van (vrouwelijke)ondernemers in de Diaspora, waar zij zelf deel van 

is. Ambassadeur Sieglien Burleson zette de aanwezigen aan om bij deze samenwerking alles op 

alles te zetten om volop te participeren en te floreren in hun business. “Want dan heb ook ik goed 

werk gedaan.”, aldus de Ambassadeur.  

Iets later dan gepland maar geheel volgend de productiviteit van de Summit, verplaatste het 

gezelschap zich naar de ruimte om business lunch te hebben met elkaar. Al lunchende werd van 

de Summit nagenoten, netwerken uitgebreid en uitgezien naar de workshop die over enkele 

minuten zou beginnen. Deze Summit is inderdaad een voortzetting waard.  

 

 

 

 


