
Dhr.ir. Stephen Tsang is ingenieur in de Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, afgestudeerd in 1999 

aan de Technische Universiteit Delft. Hij is gespecialiseerd in hoogwaardige lichtgewicht 

vezelversterkte materialen. Hij is afgestudeerd op het voorspannen van de Dintelhavenbrug in 

Rotterdam middels uni directionele koolstofvezels, een unicum in de bouw en voorspannen van 

bruggen.  

Dhr. Tsang is geboren en getogen in Paramaribo, Suriname en hij spreekt meerdere talen, 

waaronder Nederlands, Engels, Spaans, Sranang tongo en Chinees (3 dialecten). Hij komt uit een 

klein gezin met twee kinderen en zijn ouders zijn immigranten uit GuangDong, China. Hij is 

gescheiden en heeft 3 kinderen. Na de studie heeft dhr. Tsang jarenlang gewerkt in Nederland in de 

ICT sector als software engineer, consultant en architect. Hij heeft ruime programmeerervaring in 

voornamelijk C, C++ en Java. Hij is in 2005 teruggekeerd naar Suriname voor gezinshereniging en is 

sindsdien werkzaam geweest bij diverse sociaal maatschappelijke Chinese verenigingen. Hij is 

secretaris en later ondervoorzitter geweest van de Chinese vereniging Fa Tjauw Song Foei, een der 

oudste Chinese verenigingen in Suriname. Daarnaast stond hij aan de wieg van de overkoepelende 

associatie van Chinese verenigingen in Suriname, de Suriname Chinese United Association (SCUA), 

waar hij ruim 3 termijnen secretaris van is geweest.  

Hij is voorzitter geweest van de Kie Kiem Foei, een stichting die traditioneel Chinees Culturele 

evenementen organiseert, onder andere van het maanfeest en het Chinees nieuwjaar. Bij de Chinese 

verenigingen heeft dhr. Tsang veel sociaal werk verricht, voornamelijk te maken hebbende met 

afpersing van Chinese ondernemers en immigranten. Ook heeft hij zich ingezet voor 

criminaliteitspreventie en tegen discriminatie op alle gebieden, voornamelijk op basis van ras, geloof 

en sexuele overtuiging. Daarnaast is hij erg actief geweest bij het organiseren van diverse Culturele 

evenementen in Suriname. Hij is onder andere bestuurslid geweest bij de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken in de periode 2011 - 2015, daarnaast is hij bestuurslid bij het Polytechnic College (PTC). 

Naast het werk als manager in het familiebedrijf heeft hij freelance consultancy werk verricht voor 

diverse ICT projecten. 

In november 2013 is hij gedecoreerd tot Commandeur in de Ere-orde van de Palm door president 

Bouterse.  

In mei 2015 is hij gekozen tot Volksvertegenwoordiger van de Nationaal Democratische Partij (NDP) 

voor Paramaribo voor de periode 2015 - 2020. Hij is voorzitter van de vaste commissie Handel en 

Industrie (later Handel Industrie en Toerisme), daarnaast lid van de vaste Commissies Buitenlandse 

Zaken, Justitie en Politie, Transport Communicatie en Toerisme (opgeheven) en Financien. Hij is zeer 

actief in de commissies bij het behandelen van wetten en heeft een kritische kijk op zaken. 

Deze regeerperiode wordt overheerst door de economische crisis, en dhr. Tsang is van mening dat 

slechts door samenwerken en meer te produceren, wij uit deze crisis kunnen geraken. Daarnaast 

dient de uitgave van de overheid te worden beperkt, waarbij het bestrijden van corruptie een 

belangrijke rol heeft in het geheel. Het gaat niet alleen om de anticorruptiewet waar een ieder op zit 

te wachten. Het gaat om het samenhangend pakket van flankerende wetten die de corruptie 

moeten bestrijden, waaronder de wet op de jaarrekening, behoorlijk bestuur, etcetera om 

transparantie af te dwingen. Daarnaast ook regels en procedures bij de overheid moeten goed onder 

de loupe worden genomen om transparantie te bewerkstelligen. Corruptie kun je niet geheel 

uitbannen, maar je kunt het wel flink beperken middels transparantie. 

 



ICT ziet dhr. Tsang als een belangrijke tool om transparantie te bewerkstelligen bij overheid en 

parastatale bedrijven. Het overheids apparaat en de parastatale bedrijven hebben een logge 

ambtenaren en werknemers bestand door jarenlange accommodatie van vrienden en familie door 

opeenvolgende regeringen. We moeten gebruik maken van de crisis om orde op zaken te stellen en 

de bedrijfsvoering bij overheid en parastatale te saneren. Daarbij moeten we werkgelegenheid 

creeren. Al met al, geen makkelijke opgave zeker in deze tijd. 

Criminaliteit is een belangrijke zorgpunt voor dhr. Tsang. De economische crisis heeft als gevolg dat 

er een piek is aan criminaliteitsgevallen. Dhr. Tsang is van mening dat criminaliteitsbestrijding een 

integrale aanpak behoeft. Het ministerie van justitie en politie kan slechts de symptomen van 

criminaliteit bestrijden. De preventie van criminaliteit is een primaire voorwaarde voor het 

bestrijden ervan. Criminaliteit is een keuze. We moeten het individu de juiste keuzes bieden en 

begeleiden. Tevens moeten er kansen worden geschapen. Dat kan door onder andere goed 

onderwijs, werkgelegenheid, sociale opvang en begeleiding, sport en recreatie mogelijkheden te 

scheppen. Daarbij zullen diverse ministeries moeten inspringen, denkende aan MinowC, sport- en 

jeugdzaken, HI&T, Sozavo, Defensie, etc. Een belangrijke is de overheidsvoorlichting. Dat kan 

tegenwoordig veel makkelijker met ICT en social media. 

Wij moeten het volk bewust maken van het ondernemen. Niet alleen middels voorlichting maar ook 

training en onderwijs moeten gericht zijn op het bijbrengen van ondernemerschap bij de bevolking. 

De overheid heeft een faciliterende rol. Het stimuleren van de private sector is belangrijk in een 

crisis. 

Dhr. Tsang is voorstander van diversificatie van de economie, om de afhankelijkheid van de niet 

duurzame mijnbouwinkomsten aan te vullen met duurzame inkomsten uit onder andere toerisme, 

dienstverlening en productie. We moeten een balans zien te vinden tussen het opzetten van 

industrieen en het behoud van de bossen en milieu.  

Tenslotte is dhr. Tsang ervan overtuigd dat het behoud van ons natuur, de weg is voor Suriname om 

ontwikkeling voor een ieder te brengen. Wij moeten als groenste land ter wereld, dit feit behouden 

en erop voortborduren omwille van de toerisme en omwille van het verkrijgen van internationale 

fondsen voor het behouden van deze bron van het leven, ons bos. Wij moeten in de wereld bekend 

staan als het groenste land ter wereld. Het is een trots voor iedere Surinamer en dat moet sterker 

worden. Suriname is een vreedzame natie en heeft een schat aan natuurlijke hulpmiddelen en het is 

aan ons om deze duurzaam te benutten. We zijn een multi-etnische samenleving en ongeacht hoe 

wij hier ook samenkwamen, zullen we het samen moeten doen. Met een bevolking van ruim een 

half miljoen inwoners is er geen reden dat er armoede is. De sleutel ligt in het samen denken, samen 

doen, samenwerken, maar vooral van het samen gunnen. God zij met ons Suriname. 


