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Pleidooi voor Kabaleboproject

Reeds aan het begin van
zijn presentatie,met veel
cijfermateriaal en kaarten
van het betrokken gebied,
benadrukte de inleider dat
het gepresenteerde een
pleidooi was voor ontwikkeling en uitvoering van
het Kabalebo project.
'Zonder energie is economische ontwikkeling ondenkbaar' was de subtitel. Hij ging in op een
drietal uitgevoerde studies
in 2000, 2006 en 2008 en
een prognose m.b.t de
energievraag volgens het
Kema rapport van 2008,
dat inmiddels achterhaald
zou zijn. Drie scenario's
zijn hierbij gehanteerd uitgaande van groeipercentages van 2,7% (Low
case), 6,4% (Base case)
en 10% (high case). Na
een confrontatie van beschikbare capaciteit en
piekvraag te hebben behandeld over de jaren
2015 t/m 2026 kwam de
inleider tot de volgende
conclusie: 1) 2017: noodzaak voor de verdere uit-
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'Onze toekomstige energievoorziening' was het thema van een lezing
bij de KKF op woensdag 6 februari j.l. Inleider was Johan Tjang-ASjin. Hij hield een pleidooi voor het uitvoeren van het Kabalebo
waterkrachtproject. In 2014 zal het 50 jaar geleden zijn dat het Duitse
bedrijf Salzgitter Industriebau GmbH werd belast met een voorlopige
studie van het project. De inleider hoopt dat de regering dan zal
besluiten de ontwikkeling en uitvoering van het project ter hand te
nemen. Dat zal volgens hem van visie getuigen.

Pleidooi

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

breiding van de thermische central met 100 MW
voor de periode 2017 2020; 2) In 2020 weer
noodzaak tot uitbreiding;
3) in 2023 weer noodzaak
tot uitbreiding. Uitgaande
van deze conclusie stelde
de inleider dat daarom
gepleit wordt voor uitvoering van het Kabalebo project en veiligstelling van de
periode 2020 - 2030.

MW) en Alco (2004)
Avanavero en Tijgervallen
(totaal capaciteit en firm
power 650 MW en 477,4
MW). De Alcoa versie
beoogde voeding voor de
aluminiumsmelter. Voor
Suriname zou er niets
overblijven. Voorgesteld
wordt het project in zijn
geheel in twee fasen uit
tevoeren. 1) Capaciteit
500 MW en Firm 401.8
MW (2020) en 2) Capaciteit 300MW Firm 233.2
MW. Totaal capaciteit 800
MW en Firm 635 MW. Er
werd een vergelijking gemaakt tussen Tapajai en
Kabalebo die in het voordeel van Kabalebo uitviel.
In een brief d.d. 10 oktober 2012 met bijlage aan
president D.D. Bouterse,
is het pleidooi voor uitvoering van het Kabaleboproject onder de aandacht
van het Staatshoofd gebracht. Aldus een greep
uit de presentatie. Voor
info over de inhoud van
het project: johan@tjanga-sjin.com.
RMD

BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:
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9884

MIENAKOEMARIE KANHAI

H.n. Van Dijkstraat 84

10034

CHEUNG WAN CHOI

Totness/voorstraat

Eet- En Drankinrichting,
Winkelier
Drankinrichting, Winkelier

10186

Dr. Sophie Redmondstraat 219a

12665

REPARATIEINRICHTING
SNEL-UIT
E.E.F. ESAJAS

12707

H.M. DEEL

12768
12784

T.T. ROESDI ECHTE VAN LO
SON KIE
C. KAJUMA

Dorp Karmel aan de rechteroever
van de Tapanahony
Lelydorperweg 48

12798
12804

Plantage Bantaskine

Reparatieinrichting, UitdeukEn Spuitinrichting
Cocosrasp
Winkelier

Marijkedorp

Amusementsbedrijf, Eet- En
Drankinrichting, Winkelier
Kleermaker

S.B.M. GUMMELS - FIKKI

Sanicalaan 2

Kleermaker, Winkelier

Bigi Poika

Drankinrichting, Winkelier

Willem Hovelweg BR. 15

Kleermaker, Winkelier

12832

L.J. VAN DER PIJL MONJOK
FREDDY'S
CONFECTIEBEDRIJF
PEOPLE'S SERVICE

Peperhol perceel 402

Autobusdienst

12833

BOOBE BOTI

Compagniekreek

Winkelier

12962

M. SHEIK SOELTAN

Nickerierivier Aan De Linkeroever

Houtconcessionaris, Houtzaagmolen,

16004

PELIKAAN

Leonsberg 76

16307

Klaaskreek

16358

W.J. JOZEFZOON ZEEGELAAR
RIJSCHOOL EENHEID

Eet- En Drankinrichting,
Winkelier
Winkelier

Johannes Michelsweg BR.11

Rijschool

16442

W.A.K. VREDE

Klaaskreek

Winkelier

16505

I.J. PALIES

Bamboesi

Winkelier

Ontwerpwet Minimumloon onder de loep genomen

16705

FOCUS CENTRE

Willem Anthonielaan 12

Distributeur

De KKF heeft i.s.m. drs. ing. Revinh A. Ramnandanlall van
B4Concepts Management & Advisory, op haar laatstgehouden ondernemersavond het minimumloonstelsel ter discussie gesteld in een
interactieve meeting waarvoor het bedrijfsleven was uitgenodigd. Ir.
Henk Naarendorp, voorzitter van de KKF, opende de meeting met een
toelichting op de ontwerpwet Minimumloon. Standpunten en aandachtspunten werden geïnventariseerd waarna men interactief aan
de slag ging met het ontwerp.

16753

J.P. SEOPERSHAD

Groot Henarpolder Serie 7 no. 2

Aannemer

16765

A.R. PREMCHAND

Margarethenburg erf 31

Kleermaker, Winkelier

16777

A.J. BRANDFLU

Ramdjanistraat 20

Aannemer

16820

INTERCONTINENT

16831

P.P. VAN DRACHT

Kapasikele

16852

R. MARHE

La Vigilantia, Smalkalden, Paranam Venter
en Onverdacht

Aandachtspunten
De ontwerpwet werd in
getallen uitgebeeld. Bij
een minimum uurloon van
Srd 3,- zal het dagloon
(8,5 uur) Srd 25,50, het
weekloon (48 uren) Srd
144,- en het maandloon
Srd 637,50 bedragen. Bij
een minimum uurloon van
Srd 4,- worden het dag-,
week- en maandloon
resp. Srd 34,-, Srd 192,en Srd 850,- en bij een
minimum uurloon van Srd
5,- zijn de bedragen van
dag-, week- en maandloon resp. Srd 42,50, Srd
240,- en Srd 1.062,50.
Vanuit de zaal werden
een 14 tal aandachtspunten aangedragen. Er werd
een koppeling gemaakt
tussen Ontwerp wet Minimumloon en ondernemerschap en uitgaande daarvan werd in groepen gebrainstormd over: 1) positieve kanten van de ont-

Kabalebo
Via slides behandelde inleider Tjang-A-Sjin de
geschiedenis van 50 jaar,
de inhoud van het project,
de duur, het KEMA rapport, vraag en aanbod van
energie, Kosten van het
project en per MWH, de
financiële haalbaarheid,
voordelen van het project
en Kabalebo nu of nooit. In
1983 besloot de regering
het project niet uit te voeren. Er zijn twee versies
van Kabalebo. De oorspronkelijke (1975)betreft
de Devisvallen/Kabalebo
(capaciteit en firm power
totaal 800MW en 635,6

werpwet, 2) minpunten
van de ontwerp wet en 3)
onduidelijkheden van de
ontwerpwet. Hierna volgden presentaties van de
bevindingen.

Samenvattingen
Uit de samenvattingen van
de groepen halen wij
enkele punten: *ontslagrecht in huidige vorm moet
weg; *minister kan niet solitaire het minimumloon
jaarlijks bepalen; *minimumloon volgens ILO definitie bepalen op basis
van een uurloon van 3
Srd; *SER moet adviseren
en niet de minister; *bedrijven moeten zelf het minimumloon vaststellen;
*branches moeten gelijkgesteld worden voor de
wet; *er kunnen bedrijven
zijn die niet kunnen betalen; *geldt het minimumloon ook voor gehandicapten?; *er zullen illegalen,

ongeregistreerd aan het
werk gezet worden; *artikel 10 geeft de minister
verregaande bevoegdheden; *bedrijfsleven is niet
tegen
minimumloon;
*geen koppeling minimumloon aan bestaande
overheidsstelsels; *minimumloon niet koppelen
aan secundaire voorwaarden; *wet meer op maat
maken en in de Surinaamse context plaatsen;
*macro-economische factoren en gevolgen in kaart
brengen; *ontwerp lijkt ondoordacht vanwege magere onderbouwing; *considerans van de wet
deugd niet, het is meer
een wenselijkheid; *gevolgen van de wet voor
consumentenprijzen etc.
Het contactadres van B4
is revinh@b4concepts.com.
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Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?

Schrijf nu in voor de training:
BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
START TRAINING: woensdag 10 april 2013
Deze training wordt verzorgd in 5
modules van 2 dagen per module
module
module
module
module
module

1:
2:
3:
4:
5:

Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

12826

Houtzagerij, Importeur, Winkelier

Houtconcessionaris
Winkelier

KKFacts

Handelsbemiddeling

Ondernemersavond

LAND

BEDRIJF

Indonesië

CV. Tikosu Internasional Geint./imp. van terasi / balacan
ericyosua@yahoo.com
Zenith Birla Ltd.
Imp. van stalen pijpen
www.zenithsteelpipes.com
Axis Electricals
Imp. van industriële electrische prod.
Components (I) P. Ltd.
www.axis-india.com

India
India

ZOEKT

ROUTE

Onderwerp: “Plants for the
stomach”
Inleider: L. Northe - New
Life Style Intervention for
chronic diseases
Datum: di. 19 febr. 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

CITAAT
di. 19 febr. 2013
do. 21 febr. 2013

Wist

Plaats: Nw. A’Dam (Commissariaat)
Tijd: 08.00 - 14.00u
Plaats: Sar’ca Tijgerkreek
Tijd: 08.00 - 14.00u
(BO-kantoor)
(Wijzigingen voorbehouden)

u

dat ?

Weet u dat u als consument, op z'n Amerikaans gezegd, 'a powerful change agent'
bent die door zijn/haar keuzes een verschil kan uitmaken? Duurzaamheid is 'everybody's business. Daarvan is zo zoetjes aan iedereen overtuigd geraakt. Overheden moedigen 'good practices' aan, bedrijven passen hun 'supply chains' aan en
wenden dit aan om hun concurrentiekracht op scherp te zetten en NGO's promoten
overal duurzaamheid. Ook de consument begint steeds meer zijn rol hierin te beseffen. Het duurt niet lang meer of onze planet zal 9 miljard bewoners tellen. En de
beperkte capaciteit van planeet aarde maakt daarom duurzaamheid bijzonder
urgent. In vele landen is er gelukkig nog een enorme groeipotentie, waardoor meer
mensen uit de armoede kunnen raken. Hierdoor zullen er nog meer actieve consumenten er bij komen en dus meer vraag naar producten. Bewustwording van hun
macht is essentieel in het process van duurzaamheid. De consument moet weten
dat hij/zij een verschil kan maken en dit ook willen maken. Overconsumptie en verspilling komt in de huishoudens van vele gemeenschappen voor zonder dat men
zich daarvan bewust schijnt te zijn. Hebt u er bij stilgestaan hoeveel voedsel u jaarlijks weggooit en wat dat in geld uitgedrukt u heeft gekost? En hoe verspillend gaan
de meesten van ons niet om met water. De bijdrage die consumenten kunnen leveren in het vraagstuk van duurzaamheid wordt enorm onderschat. Productie-methoden, distributie en het ruwe materiaal waarmee producten worden vervaardigd zijn
grote oorzaken van co2 emmisies, maar de manier waarop de consument ze
gebruikt heeft ook een enorme impact. Het is dus zaak dat consumenten zich een
'sustainable lifestyle' gaan aanmeten om zo een grotere bijdrage te leveren aan de
noodzaak tot duurzaamheid.

"Observeer en leer
dat zij die echt
gelukkig zijn, dat
zijn omdat ze weinig
aan zichzelf denken.
Je bent beter te
verdragen als je
minder aan jezelf
denkt maar
onverdragelijk als
je altijd aan jezelf
denkt”. (Inayat Khan)
De KKF bevordert een cultuur van
ondernemerschap en daardoor
economische groei in Suriname
door het zakenleven te dienen,
te vertegenwoordigen en
te versterken.

Douanekoersen
M.i.v. 5/2/2013 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,54
Pound sterling
5,27
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
361,37
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,29
Brazil real
1,68

