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Vanaf23 februaristart de NPS met een serie in twaalfdelen met portrettenvan succesvolle
multiculturele
ondernemers.
Een serieboeiendeportretten
van de mensenachtereen
goedlopendrestaurant,
een succesvolle
skipiste,of een bloeiendimportbedrijf.
Een
Marokkaandie Hollandsenieuweverkooptin Rotterdam,Surinamersmet een indoorskihal,
een Nederlander
die Turkseyoghurtverkoopt.Kortom,mensenmet een wereldzaak,
die
een gat in de marktzagenen hun weg gevondenhebbenin de Nederlandse
samenleving
en
regels.Hoe ze dat hebbenaangepakten welkeaspectendaarbijvan belangzijn,vertellen
ze in twaalfafleveringen
met elk een eigenthema.
Een Wereldzaaklaatzienwaarin'multiculturele
- of juist niet- van
ondernemers'verschillen
Nederlandse
ondernemers.
Dat gebeurtaan de handvan verschillende
thema's.De eerste
afleveringgaat bijvoorbeeldover sÍarÍers;hoe komenze op het idee en hoe pakkenze het
aan?Andereonderwerpen
zijn:motieven- waaromwilje ondernemerworden,waar beginje
aan?,familie welke rol spelenfamilieledenen -tradities,is opvolgingvanzelfsprekend?-,
marketing- hoe benaderje jouw doelgroep,hoe speelje in op cultureleverschillen,
enzovoort.De serie Een Wereldzaakis geen cursusondernemenvoor allochtonen,wel een
seriedie een verfrissende
kijk geeftop allochtoneondernemers
en mensenwil informeren
en inspireren.
Inspirerendevoorbeelden:
In de eerste afleveringover starters: 'Zakenvrienden'Lionel en llker
De jonge SurinamerLionelen de Turksellkerzijnal van jongs af aan vrienden.Toenze nog
kleinwarendroomdenze er al van om sameneen bedrijfte starten.Als puberopenoenze
alvasteen gezamenlijke
spaarrekening.
Nu ze respectievelijk
26 en 23 jaarzijn en hun
opleidingaan de HES afronden,hebbenze de spaarrekening
aangesproken
voor het
opzettenvan hun eigenbedrijf:een agentschap
i importhandel.
Surinamersin de sneeuw
TweeSurinaamsebroershebbenachtjaar geledeneen indoorskihalgeopendin Eindhoven.
De investeringen
en risico'swarengrooten de broershebbenzeer hard moetenwerken
voor hun succes."Als Surinamermoetje minstentwee keer zo goed kunnen skiënom
sefleus genomen te worden als instructeur",aldus een van de broers.
' M e v r o u w ' d eF a r i a
De Portugesemevrouwde Fariais eigenaresvan een vliegmaatschappij
en op 9 november
2001 gekozentot zwartezakenvrouwvan het jaar. Haar bedrijfregeltonder anderevervoer
van personenen bijzonderevracht,van voetbalteams
als Anderlechten PSV,tot
eendagskuikens
en de Formule1-wagenvan MichaelSchumacher.
Mevrouwde Fariawerkt
samenmet haarman, zus en zwager.Toch is Faraviageenfamiliebedrijf.
Mevrouwde Faria:
"Mijn
familie werkt voor mij, ik ben de directeur" Op de werkvloer ben ik mevrouw de Faria
voorhun!"
Voor beeldmateriaalof meer informatieover "Een Wereldzaak"kunt u contactoonemen
met NPS pers& communicatie,
Marleenscheurkogel,
tel: o3s 6772662.
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