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Surichange Bank slaapt niet  
door Martin Redjodikromo  
28/05/2007  

Paramaribo - De ontwikkelingen in de internationale en lokale bancaire wereld nopen 
Surichange Bank om niet stil te zitten.  

Kijkend naar wat voor meerwaarde aansluiting bij andere financiële instellingen kan betekenen, 
worden nu al de voelhorens uitgestoken om steeds de concurrentie een stap voor te zijn. Vooral op 
het stuk van overmakingen vanuit Nederland naar Suriname, heeft Surichange zich weten te 
onderscheiden van de andere financiële instellingen. Immers in een studie, uitgevoerd voor de 
Wereldbank en het Nederlandse Ministerie van Financiën in November 2006, staat dat Surichange 
Bank toch wel een behoorlijk aandeel neemt voor het overmaken van remittances (geld uit 
geïndustrialiseerde landen bestemd voor familie in land van herkomst).  

 "We zijn vanaf 1986 bezig en hebben een groot risico genomen, toen niemand in dat gat wilde 
springen", zegt president-commissaris Chan Baidjnath Misier. "De Surinamers in Nederland wisten 
dat het moeilijk hier was en wilden hun familie helpen; wij zagen dat gat en hebben er tot nu toe geen 
moment spijt van gehad dat we daarin zijn gesprongen. Integendeel hebben we nu een behoorlijke 
voorsprong op de anderen."  

 Hij verduidelijkt dat het geen zin heeft om eigen landgenoten uit te knijpen als die hun familie willen 
steunen, vandaar dat Surichange altijd concurrerende tarieven heeft gehanteerd en nu de 
goedkoopste is. Uit de boeken blijkt dat maandelijks een fors bedrag via de bank hier bij familie 
aankomt. "Op jaarbasis is dat miljoenen euro's, die we in de economie helpen pompen; stel je voor 
dat dat geld komt weg te vallen!"  

 Baidjnath Misier onderschrijft dat de bank binnenkort met een grote Caribische Bank op Curaçao een 
samenwerking start, om via dat land ook de rest van de Antillen te bestrijken met hun activiteiten met 
betrekking tot remittances. Dat hij zijn blikken verder richt, nu naar het Verre Oosten, betekent dat 
deze organisatie nog groter wil gaan. "Surinamers zijn wereldburgers, ze zijn er overal." Dat Azië ook 
wordt aangedaan, komt doordat Suriname al heel lang financiële en economische relaties daarmee 
heeft en die met de huidige ontwikkelingen alsmaar zullen toenemen.-.  


