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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

PTC-opleiding food
technologie
Volgend jaar start het Poytechnic College Suriname (PTC) op 1 oktober met de opleiding Food Technologie dat ook via 'distance learning'
zal worden aangeboden. Op onze ondernemersavond werd hierover
informatie verschaft door Margo Tjon A Joe.

HBO
Mevrouw Tjon A Joe is
opleidingscoördinator
Foodprocessing van de
Stichting Polytechnic College Suriname. Ze gaf
aan wat met de opleiding
wordt beoogd; namelijk
stimuleren van het ontwikkelen van nieuwe producten, productieprocessen
en technologieën binnen
de levensmiddelen sector.
De opleiding 'Food Technology' wordt een driejarige HBO opleiding waarvoor een NATIN, HAVO of
VWO opleiding is vereist
met natuurkunde en
scheikunde in het profiel.
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studenten op de gebieden
kennis, vaardigheden en
houding traint tot 'all round
professionals' die goed
aansluiten op de vraag
van de arbeidsmarkt.

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:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

21071

S.B. FELTER

Cocosringstraat 5

Bakkerij, Bakker

21153

WILLY'S

Kniparing 20

Winkelier

21170

K. VELANTIE

Taxibedrijf

21172

A. VAN KOTEN

Kankantriestraat Omgeving
Noodmarkt
Waterkant Sms-steiger

21173

P. PAWIROWIJONO

Taxibedrijf

21177
21183

HENRY MIXIMILLIAAN SUL
KENSMIL
S.R. NIJBROEK

Gravenstraat Omgeving 's Lands
Hospitaal
Ravenbergstraat 4
Waterkant Centrale Markt

Taxibedrijf

21187

H.P. BINK

21202

R. KONIKI

Waterkant Sms-steiger

Taxibedrijf

21286

M. SHAIK SOELTAN

Skrivimankotistraat perceel 1626

Winkelier

36332

ERIC R. DANIEL

Jolandasteeg 6

Autobusdienst

39054

D.E. KAGO

Mathoera Doebeweg 39

39845

JAGGOE'S TIRE SERVICE

Kwattaweg BR. 824

39924

CARLOS R. LANK

Kibritikistraat 4

Winkelier, Importeur,
Exporteur
Reparatieinrichting,
Winkelier, Importeur
Importeur, Exporteur

40943

HESLEY MAX DOORSTAM

Filemonstraat 26

Importeur

44518

TAXIBEDRIJF JAGGOE
ROEPNARAIN
WAH AUTOMATISERING

Kwattaweg 826

Taxibedrijf

Aikmanstraat 11

Adviesbureau, Servicebureau,

Majosteeg 30

Importeur, Exporteur

45745

RAMON'S IMPORT &
EXPORT
CHEN DE STORE

Kapasiestraat 1

Winkelier

46208

CARMEN E. JACKSON

Mathoera Doebeweg 25

Exporteur

47830

GILLY'S VERHUURBEDRIJF

Kinkajoestraat 15

Verhuurbedrijf

48426

DENISE C. MULER

Sekrepatoestraat 39

Importeur

49326

ASHWIEN A. GHURAHOO

Kwattaweg 864

Transportbedrijf

50059

MI-RAY TAXIBEDRIJF

Abomastraat 4

Taxibedrijf

50769

SHANISHA'S EETHUIS

Menkendam 92

Winkelier

Voordelen

Margo Tjon A Joe
Tjon A Joe zegt dat de
opleiding wordt opgezet
op basis van 'competency
based education'. Het is
een nieuwe methodiek die

Er is uitgebreid ingegaan
op de voordelen van de
opleiding waaraan het bedrijfsleven mede vorm zal
helpen geven. Hierdoor
zal de kloof tussen opleiding en praktijk worden
verkleind. De waarde van
de bull zal transparant zijn
in binnen en buitenland.

45386

Drankinrichting, Winkelier

Venter

RMD

Proficiat

Taxibedrijf

Ontwerpbureau, Bemiddelingsbureau

45739

Tesca Eersel (4de van links) herdacht op 3 februari j.l. haar 20 jarig
dienstverband met de KKF. Op de foto staat zij met KKF-vz, KKF-ovz,
KKF-secr. en leden van het KKF-management team

Oproep
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) is van plan om de verificatie van
handelsnamen en namen van rechtspersonen mogelijk te maken voor de gemeenschap. Hierdoor kan door belanghebbenden, online op de website van de KKF zelf
worden nagegaan of een handelsnaam kan worden gebruikt (naamscontrole).
In verband hiermede worden (rechts)personen en bedrijven die een naam
en/of afkorting gebruiken en nog niet zijn ingeschreven in de registers van de
KKF opgeroepen deze alsnog te registreren.
De uiterlijke datum van registratie is 15 februari 2014.
Hierna worden alle ingeschreven en gereserveerde namen online geplaatst ter
inzage. De KKF is als gebruikelijk niet aansprakelijk voor eventuele consequenties
die uit de keuze van een naam voortspruiten.
Kamer van Koophandel en Fabrieken
Prof. W.J.A. Kernkampweg no 37, Paramaribo
Tel.: 530311 / 530313 Fax.: 437971 Email: chamber@sr.net
Website: www.surinamechamber.com

Oproep Surinaams Standaarden Bureau
Van Suripe N.V. heeft het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) een voorstel ontvangen voor het ontwikkelen van een standaard voor PVC panelen. Beoogd wordt
het bieden van een kwalitatief goed en gegarandeerd veilig product aan de consument of eindgebruiker. De standaard zal de ondernemer een instrument aanreiken
om d.m.v. aanpassing/verbetering van zijn product zich in de markt te profileren.
Het SSB zoekt draagvlak om het standaardisatieproces uit te kunnen voeren. Aan
belanghebbende stakeholders, organisaties/instituten worden evaluatieformulieren
gezonden die uiterlijk op 28 februari a.s. (ingevuld) geretourneerd moeten worden
om na te gaan of er behoefte is aan het ontwikkelen van een standaard voor PVC
panelen. Adres SSB: Leysweg 10 te Uitvlucht.
E-mail: ssbdir@gmail.com, tel: 499928/29.

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

India

RCB Jewellers

India

The Scientific
Fertiliser Co.P.Ltd.
N. Ranga Rao & Sons

Imp. / handel. in juwelen
rcbjeweller@gmail.com
Imp. / distr. van pesticiden
www.scientificfertiliser.com
Imp. van Incense sticks
www.nrexports.com
Imp. van div. soorten synthetisch touw en
plastiekproducten www.royalpolyplast.com

India
India

Shree Royal Polyplast
Industries

Ondernemerschap en
economische groei
De KKF is al enige maanden intensief bezig zich zodanig te positioneren dat zij haar missie optimaal kan uitvoeren op korte, middellange en lange termijn. Relevante personen (meer dan 100) zijn geraadpleegd om een goed beeld te kunnen vormen van wat haar te doen
staat.

KKF

Ondernemerschap

De missieverklaring van
de Kamer luidt alsvolgt.

De samenwerking van de
publieke en private sector
in het Suriname Business
Forum geeft aan dat in
ons land erkend wordt dat
economische groei voor
een groot deel afhangt
van ondernemers. Ja, dat
ondernemerschap
de
sterkste kracht is voor
economische groei. Dit
betekend dat het stimuleren van ondernemers een
top prioriteit hoort te zijn.
Problemen die de doorgroei van vooral het MKB
(Middelgroot en klein
bedrijfsleven) belemmeren mogen daarom in
's landsbelang niet genegeerd worden. Het bedrijfsleven en in het bijzonder het MKB moet
kunnen doorgroeien. Zeggen we immers niet dat
het MKB de ruggengraat
is van de economie? Het
scheppen van een klimaat
en milieu waarin het MKB
kan gedijen is erg belangrijk voor economisch her-

De KKF bevordert een
cultuur van
ondernemerschap en
daardoor economische
groei in Suriname door het
zakenleven te dienen,
te vertegenwoordigen
en te versterken.

Maar hoe zal de omgeving waarin zij opereert er
uit zien in 2015, 2020 en
2025? Niet eenvoudig te
beantwoorden in een wereld die steeds sneller
blijkt te veranderen. Een
goede ondernemer kijkt
echter verder dan een jaar
vooruit en de Kamer die
wordt bestuurt door ondernemers uit alle branches, doet dat uiteraard
ook. Optimaliseren van
haar dienstverlening, belangenbehartiging van het
bedrijfsleven en al het andere waarvoor zij staat is
een 'ongoing proces'.

stel en ontwikkeling.

2014
Wordt dit jaar een "bumpyroad" voor het bedrijfsleven of een "lekker"
berijdbare weg door verwijdering van stagnerende
issue's in o.a. de regelgeving? We horen ondernemers praten over nieuwe
markten verkennen, efficiënter/effectiever werken,
productvernieuwing, gebruik van sociale media,
verduurzaming,
technische en sociale innovatie, certificeren, scholing/
training van werknemers,
marketing, online zakendoen, exporteren, diversiteitbeleid etc. dit geeft aan
dat de verwachting voor
2014 positief zijn en de
Kamer gaat beslist de
nodige diensten verlenen,
faciliteren en al het noodzakelijke doen binnen
haar mandaat opdat vooral het MKB een goed jaar
2014 mag beleven.
RMD

CITAAT
"De eerste stap vooruit maak je door te beslissen dat je niet
blijft waar je bent. Een reis van 1000 mijlen begint met een
enkele stap". (Lau Tse)

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “CBI schept
mogelijkheid
Export
Coaching Programma voor
houtverwerkende bedrijven”
Inleider: Sietze van Dijk,
Msc., Bos & Hout consultant voor het Centrum ter
Bevordering van Importen
uit ontwikkelingslanden
(CBI)
Datum: di. 11 februari 2014
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Bezoek de
KKF ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond
van 19.00 - 20.00 uur.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen,
leer van elkanders werk en
problemen en zoek samen
naar oplossingen!

Douanekoersen
M.i.v. 04/02/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,52
Pound sterling
5,48
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
328,10
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,36
Brazil real
1,39

