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Benoeming Ryan Blanca 

‘Ambassadeur’ en zaakgelastigde Stichting KvK in de Caribbean 
 

Toegang tot veilige, betaalbare en efficiënte huisvesting is van cruciaal belang in tijden van klimaatverandering, 

natuurrampen en migratiestromen. Ook bewoners van traditionele woonomgevingen op vasteland of eilanden 

worden geconfronteerd met uitdagingen: schaarse grond, hoge bouwkosten en een groeiende dure huurmarkt.  

De stichting Kamer van Koophandel Nederland-Turkije is derhalve vereerd de heer Ryan Blanca, geboren in Suriname, 

te benoemen tot ‘ambassadeur’ voor de Caribbean (d.i. inclusief Guyana, Suriname en Frans Guyana). Door de sterke 

historische banden met Europa is er veel economische activiteit met o.a. Nederland, hetgeen een goede 

bereikbaarheid voor Turkse ondernemers mogelijk maakt.  

De heer Blanca was na zijn academische opleiding in Amsterdam betrokken bij commerciële en maatschappelijke 

activiteiten in Suriname en Frans Guyana in de handel, bosbouw, mijnbouw en woningbouw. De heer Blanca is 

medeoprichter van Caribe Building Systems met Roland Soedamah.  

Naast de invulling van een groeiende vraag naar duurzame vormen van energie opwekking, kunnen Turkse 

ondernemers ook een belangrijke rol vervullen in het voorzien van de behoefte naar innovatieve woningbouw 

oplossingen voor de Caribbean. Door de verwoestende orkaan Irma in 2017 werden veel huizen op o.a. Sint Maarten 

beschadigd of vernietigd. Nederland heeft een Trust Fund voor wederopbouw op Sint Maarten in het leven geroepen 

en ondergebracht bij de Wereldbank. Momenteel wordt door Caribe Building Systems onderzocht hoe op deze vraag 

ingespeeld kan worden.  

De stichting KvK heeft een faciliterende rol gespeeld tussen relevante handelspartijen. De Turkse markt werd verkend; 

betrouwbaarheid van potentiële partijen getoetst; bedrijfsbezoeken georganiseerd; cultuur, taal- en juridisch-

technische vraagstukken afgehandeld. De heer Blanca wil deze fundamentele rol van de stichting KvK bij iedere 

potentiele commerciële samenwerking met Turkse bedrijven zoveel mogelijk bekendheid geven in de Caribbean. 

Caribe Building Systems is sociaal maatschappelijk betrokken. Het biedt oplossingen voor de woningnood in de 

Caribbean (midden- en lager segment) in combinatie met garantie op kwaliteit. De onderneming voert duurzaamheid 

hoog in het vaandel. Producten zijn volledig recyclebaar en spelen in op milieu- en klimatologische vraagstukken 

(orkaanbestendige woningen).  

De persoonlijke overtuiging van de heer Blanca is dat landen in de Caribbean te weinig inzetten op de ontwikkeling en 

benutting van hun capaciteiten en samenwerking in de regio.  
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