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Enkele toppers van Indiase afkomst in de wereld
(Deel 2 en een stukje Bollywoodnieuws. Slot)

In het eerste artikel over
‘Chan Misier, één van de toppers van Indiase afkomst in
de wereld’ is in het vooruitzicht gesteld de prestaties van
deze bijzondere ondernemer
nader te belichten. In het boek
‘Top 25 Indian Luminaries in
the World 2010’ zegt de Indiase minister voor Overzeese Zaken, V. Ravi, dat de
personen opgenomen in het
boek allemaal een goede staat
van dienst hebben.
Een aantal prestaties van dr.
Chan Baidjnath Misier, president-commissaris van de
Surichange Bank N.V. is na
een vraaggesprek onder de
loep genomen. De hamvraag
daarbij was ‘In hoeverre heeft
hij bijgedragen aan het omvormen van de Surinaamse
economie, van de politieke
processen en hoeveel waarde
heeft hij toegevoegd aan de
vernieuwing van opinies in en
over Suriname.

Volgens Misier heeft hij als
zakenman (bankier) en schrijver Suriname op de wereldkaart gebracht. Zijn boeken
over economie en spiritualiteit hebben de impact van de
Oosterse wijsheid met kennis
van het universum in
Suriname geopenbaard. Hij
heeft een aantal kosmische

familieleden en vrienden te
steunen. Vanuit Nederland
kunnen de mensen probleemloos via de opgebouwde
infrastructuur van de bank
geld naar Suriname sturen.
Jaarlijks wordt er volgens
Misier bijkans 200 miljoen
US-dollar in de Surinaamse
economie
‘geploegd’.
Volgens de Migration Policy
Institute (MPI) ontvangt
zowel China als India elk
ongeveer U$ 50 miljard per
jaar aan remittance van leden
van de diasporagemeenschappen. Dit zijn voorbeelden van
grote economieën met een
belangrijke rol in de wereldeconomie, “dankzij de steun
van de landgenoten overzee,”
zegt de ondernemer. ‘De in
relatief hoge mate informeel
ingerichte economie blijkt
Suriname nu voor een belangrijk deel te sparen voor de
desastreuze gevolgen van de
internationale kredietcrisis’,
aldus prof. P.H. Franses van
de Erasmus Universiteit. (zie
dWT van 7 oktober 2008).
Sociale bijdrage
De Surichange Bank N.V
heeft middels beurzen en studiefinanciering ook kansarme
studenten gefaciliteerd om in
Suriname te blijven en is hierdoor ‘brain drain’ bestreden.
Met deze inspanningen zijn

Beste foto door Surichange Bank gekocht
Dr. C. Baidjnath Misier (SCB Bank) en acteur Anil Kapoor (Bollywood). SCB Bank sponsort kinderen in ongunstige omstandigheden.

Bollywoodnieuws, New Delhi, juli 2007

Plan voor kansarme kinderen India
De bekende Bollywoodacteur Anil Kapoor is begaan
met het lot van kansarme
kinderen en hij maakte vier
projecten bekend om het lijden van deze groep te verlichten. “Vroeger waren
koningen verantwoordelijk
voor sociale hulp en bijstand.
Vandaag is deze mantel overgenomen door corporaties”,
zei Anil Kapoor tijdens de
persmeeting en kondigde

daarmee ook de samenwerking aan tussen de wereldberoemde Hotelgroep Carlton
en ‘Plan India’ voor een
wereldwijd project om de
basisrechten van kansarme
kinderen in de maatschappij
te verzekeren. ‘Plan India’ is
een niet-gouvernementele
organisatie die opkomt voor
kinderen in ongunstige omstandigheden in de samenleving.

Anil, in gezelschap van filmregisseur Govind Nihalani,
was in Delhi als ‘Ambassadeur en Weldoener’ van
‘Plan India’. Bij deze gelegenheid zei zowel de voorzitter van ‘Plan India’ als de
beroemde
filmregisseur
Govind Nihalani, dat de programma’s van deze organisaties zich zullen concentreren
op de bestrijding van kinderarbeid. Alle Radisson hotels

Award van Algeweten in aanmerking te komen, was vanaf
de Onafhankelijkheid in 1975
tot 2003. Andere belangrijke
initiatiefnemers waren leden
van de ‘Oordeelcommissie
Kota’ zoals professor L.Th.
Waaldijk,
professor
B.
Mhango en ir. D. Wip, docenten aan de Anton de Kom universiteit (ADEK). Samen met
enkelen van hen is Misier ook

Dr. Baidjnath Misier spreekt de aanwezigen toe tijdens een
wereldconferentie in 2006 in de World India Habitat Centre in
New Delhi.
geheimen voor Surinamers
proberen bloot te leggen. Ook
Indiase geleerden hebben
deze boeken een goede waardering gegeven. De Surinaamse identiteit wordt in de
boeken geaccentueerd. De
internationaal
opererende
maatschappijen Suri-Change
BV en de Surichange Bank
NV hebben een analyse uitgevoerd over de eigen identiteit
bij klanten en andere personen. De toerist haalt zijn geld
nu hoofdzakelijk uit de pinmachine van deze bank. De
bank opereert in meer dan 70
landen. De emigranten worden gemotiveerd om geld
naar Suriname te sturen om
hun economisch zwakke

volgens Misier de kwaliteit
van de Surinaamse samenleving en de positie van het
land verbeterd. In 2006 organiseerde hij een Wereld
Conferentie in de World India
Habitat Centre, New Delhi, in
India over zijn boek
‘Tsunami, Golven van Spiritualiteit’ De Hindustan Times
van 1 april 2006 vermeldt:
‘After the disastrous impact
of Tsunami waves recently on
26th December 2004 in India,
Mr Kapil Sibal, Minister for
Science, Technology &
Ocean Development laid
stress on devising and creating a modern system to
detect and provide Early
Warning System in the coas-

Enkele van de pennevruchten van de heer Baidjnath Misier.

en Ressorts, Suits enz.,
eigendommen
van
de
Carlson groep, zullen voor
dit doel bij het uitchecken
van een hotelgast 40 Rupees
overmaken aan ‘Plan India’.
Foto’s van kinderen uit
diverse plaatsen en in verschillende omstandigheden,
geleverd door fotografen,
werden tijdens de receptie in
het Radisson Hotel te New
Delhi beoordeeld.

Uiteindelijk vielen 3 foto’s in
de prijs. Anil Kapoor hield
een veiling van deze foto’s
om geld in te zamelen.
Surichange Bank N.V kocht
de beste foto: de eerste prijs!
Hiermee ondersteunde dit
bankbedrijf uit Suriname het
nobele doel van de organisatie en leverde het ook een
bijdrage aan de verbetering
van het lot van het kind in de
wereld.
naar Thailand en India
geweest. Het doel van het
bezoek was de wetenschappelijke samenwerking te bevorderen op het gebied van bilaterale programma’s en internationale relaties met ADEK
te bewerkstelligen. Deze prestaties vertellen het verhaal
over de nominatie van Misier
tot één van de toppers van
Indiase afkomst in de wereld.

De heer Baidjnath Misier tijdens een signeersessie van zijn boek “World Council on Religious
Leaders: A New Vision” in 2004 in Bangkok, Thailand.
tal states of India. Mr Sibal
was addressing during the
World Tsunami Summit
2006: Waves of Spirituality at
India Habitat Centre in New
Delhi on 30th March 2006.
Scientists, scholars and state
representatives from India,
Mauritius, The Netherlands,
Japan, Suriname, Kenya etc.

etc. attended the conference.
Shri J P Agarwal, Member of
Parliament and her Excellency, Smt U. Dwarka-Canabady, Mr Ashwini Kumar –
MP, Dr Mohan Kant Gautam,
Dr Baidjnath Misier attended
the world conference. The
dignitaries were presented
with the Award of Honor.’

In 2003 heeft Misier via de
Stichting ter bevordering van
de wetenschap, ‘Algeweten’,
Awards laten uitrijken aan
personen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk
hebben gemaakt aan de
wetenschapsbeoefening in De toenmalige governor van de Centrale Bank van Nederland,
Suriname. De periode van Nout Wellink (l) spreekt zijn bewondering uit over een van de
activiteiten om voor een producties van Chan Baidjnath Misier.

