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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:

'Buy local, brand global'
Met de slogan 'Buy local, brand global' gaat de MADE IN SURINAME
BEURS 2014 haar nieuwe fase in. Op het beurzencomplex van de
KKF aan de Kernkampweg, wordt van woensdag 30 april t/m zondag
4 mei 2014 de 'Made in Suriname Beurs' gehouden. Deze beurs werd
eerder de traditionele 3 in 1 beurs genoemd. Op deze beurs komt de
publieke en private sector samen om in vijf dagen aan duizenden
bezoekers hoogwaardige lokaal geproduceerde producten en diensten te tonen.
De MADE IN SURINAME
BEURS is niet nieuw! In
1995 startte de Kamer
van
Koophandel
en
Fabrieken met de Suri
Flora Beurs. Al gauw
groeide deze beurs uit en
daarmee veranderde het
ook meerdere malen van
naam. Na gedegen onderzoek is besloten de naam
MADE IN SURINAME
wederom te verbinden
aan deze beurs. Het
accent ligt tijdens deze
beurs immers op het lokale product. De Kamer van
Koophandel en Fabrieken
wil aan alle lokale producenten een platform bieden om hun product te
tonen, te testen en te verkopen. Nu lokaal maar in

de nabije toekomst ook
globaal.

Belevenis
De bezoekers moeten
meer aan hun trekken
komen op de beurs. Het
wordt een dynamische
beurs. Deelnemers aan de
beurs zullen hard hun best
doen om bezoekers mee
te nemen in hun belevingswereld. Er zullen diverse demonstraties zijn
van standhouders, er zullen workshops en lezingen
worden verzorgd. Nieuwe
methodes en ideeën zullen worden gepresenteerd
van 30 april - 4 mei a.s.
Maar er wordt ook ruimte
gecreëerd voor netwerken
en zakendoen.

Kopen
Bezoekers worden ook in
de gelegenheid gesteld
om voordelig in te kopen.
Er zal tijdens de beurs
dagelijks biologisch geteelde groenten aangeboden worden, prachtige
planten, aparte gerechten
van zorgvuldig geselecteerde Surinaamse grondstoffen en unieke crafts.
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ACTIVITEIT

22026

BOYKE'S RIJSTHANDEL

Magentaweg BR. 272

Winkelier

22032

TAXI- EN AUTOVERHUURBEDRIJF Coesewijnestraat 49

Verhuurbedrijf, Taxibedrijf

22047

ARMAND
ADVIES- EN VERTAALBUREAU

Kerkplein 8 boven

Adviesbureau, Vertaalbureau

Alliance

Winkelier

22050

R. SOIKROMO HARSODRONO
DENVER

Indira Gandhiweg BR. 827

Eet- En Drankinrichting

22130

R.W. ANTONIUS

Riekelaan 4

Reparatieinrichting

22160

R.L. LOBATO DE MESQUITA

Volhandsweg 6

Taxibedrijf

22179

J.L. DASCHVELD

Oemarweg 32

Autobusdienst

22205

G. JAIPAL

Tout Lui Fautkanaal 119

Transportbedrijf, Sleepdienst

22211

SAFORA'S

Archimedesstraat BR. 15

Winkelier

22212

TJ. JAGESSER

Chatterstraat 8

Autobusdienst

22236

TAXI- EN AUTOVERHUURBEDRIJF Borretstraat 1
I. MOHAMED DAWOOD

Verhuurbedrijf, Taxibedrijf

22259

G.M. SINGOSETRO

Indira Gandhiweg BR. 510

Taxibedrijf

22260

H.T. WAKIRAN

Indira Gandhiweg BR. 510

Taxibedrijf

22289

Sastrodisoemoweg BR. 114

Ontwerpbureau

22291

INTER/CONCEPTS &
DESIGN
K. MATAW

Tout Lui Faut Middenweg 33

Autobusdienst

22306

J.H. KIOE-A-SEN

Tourtonnelaan 37 boven

Importeur

22331

MARINA'S TAXI SERVICE

Jan Steenstraat 230

Taxibedrijf

22384

T. BHAGOE

Welgedacht C Weg BR. 273

Autobusdienst

22391

SUGAR'S TAXI BEDRIJF

Kwattaweg 190

Taxibedrijf

22397

NELSON (THE REAL
ESTATE)
CLUB CHOBOLOBO

Fredericistraat 11

Makelaar

H.n. Hajarystraat 21

Eet- En Drankinrichting

Estabrielstraat 21

Opnamestudio

22471

SUCHITRA RECORDING
STUDIO
E.S. SOMOTAROENO

Van 't Hoogerhuysstraat BR. 168

Taxibedrijf

22478

S.J.R. LOETAWAN

Margarethalaan 37

Importeur

CONSULTANTS INTERNATIONAL

22048

Sectoren
De sectoren die aan de
beurs participeren: 1)landbouw, veeteelt, visserij en
bosbouw; 2) productie- en
verwerkingsindustrie; 3)
dienstverlening, ICT; 4.
onderwijs en cultuur.

RMD

Dringende oproep
projectvoorstellen

22419
22424

De CIC (Caribbean Climate Innovation Centre) nodigt ondernemers uit financiering aan te vragen voor innovatieve projecten op het gebied van klimaatstechnologie. In aanmerking komen: efficient gebruik van hulpbronnen, watermanagement, duurzame agribusiness, zonne energie en energie efficiëntie. Er zijn fondsen beschikbaar vanaf US$ 15 duizend tot US$ 20 duizend. De deadline voor
aanvragen die electronisch moeten worden gedaan is 20 april a.s.
Voor meer informatie kan men in contact treden met Meghnath Gosein
www.caribbeancic en bsu@cariri.com.

CITAAT
"Een theorie die niet in feiten kan worden uitgedrukt is abstract en nutteloos; en acties die niet gebaseerd zijn op een
theorie zijn onvruchtbare impulsen. Het is essentieel dat
theorie en praktijk bij elkaar gebracht worden". (Gramsci)
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

MADE IN SURINAME
BEURS 2014

Levenscyclus

Opmaak

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

u

dat ?

De eerste en meest basale/fundamentele gewoonte van zeer effectieve mensen in
elke omstandigheid is de gewoonte van proactiviteit. De proactieve mens is een initiatiefnemer en zeer bewust van de verantwoordelijkheid voor eigen leven. De proactieve mens zal zijn gedrag nooit toeschrijven aan omstandigheden of conditioneringen. Hij/zij zal anderen nooit verwijten zijn gedrag te hebben veroorzaakt omdat
de proactieve mens verantwoordelijkheid opvat als 'the ability to choose his/her
respons' (Respons - ability). Het gedrag van deze mens is het product van zijn eigen
bewuste keuze. Een keuze die gebaseerd is op waarden en niet op gevoelens/emoties. Proactieve mensen zijn 'value driven'. Impulsen onderwerpen zij aan waarden
die gebaseerd zijn op universele principes. Hun respons op stimuli is dus op waarden gebaseerd. Waarden waarover zij diep hebben nagedacht en die zij verinnerlijkt hebben. Wij moeten de waarheid beseffen van wat wijzen ons steeds voorhouden: "What I am today is because of the choices I made yesterday”. Wat er het
meeste toe doet is hoe wij reageren op wat wij in het leven ervaren. Iemand heeft
ooit gezegd: 'Act and do not be acted upon'. Initiatief nemen betekent dat je je verantwoordelijkheid erkent om positieve dingen in je leven te laten plaatsvinden. In
schrille tegenstelling tot de proactieve mens staat de reactieve mens waartoe helaas
de meesten van ons gerekend kunnen worden. De reactieve mens is meestal
slachtoffer van zijn fysieke omgeving. Hij/zij wordt beheerst door uiterlijke omstandigheden. Het emotioneel leven van de reactieve mens is opgetrokken rond de
gedragingen van anderen. Onbewust wekken deze mensen in anderen de neiging/zwakte om hen te misbruiken, te controleren en over hen te heersen. De reactieve mens is niet effectief want zijn doen en laten, zijn gedragingen, zijn niet gebaseerd op verinnerlijkte waarden; hij is geneigd anderen en omstandigheden de
schuld te geven van zijn falen. Deze mens moet nog leren de verantwoordelijkheid
voor zijn leven zelf ter hand te nemen want die verantwoordelijkheid berust niet bij
anderen.

Verliezen in relatie tot veiligheid
HS Consultancy verzorgde op onze laatstgehouden ondernemersavond een inleiding met als thema 'Verliezen binnen een onderneming in relatie tot veiligheid’. Humphrey Spa, manager consultant
leidde het onderwerp in, waarna drs. Ing. Cees Muusse de presentatie gaf. Muusse is geaccrediteerd veiligheidsauditeur en schrijver van
het handboek "Risico management'.

HS Consultancy
Humphrey Spa vestigde
zich enkele jaren geleden
vanuit Nederland in Suriname na een 35 jaar
lange ervaring in industrieën waar processen
met gevaarlijke stoffen
zich voltrokken. Met die
ervaring werden ook skills
ontwikkeld op het gebied
van veiligheid en gezondheid in bedrijven en instellingen. In Nederland heeft
hij samengewerkt met
Cees Muusse die in
Nederland via radio en tv
zich een naam en reputatie verwierf als veiligheidsauditeur. Beide heren zijn
gepensioneerd en na een
studie over wenselijkheid
en haalbaarheid in Suriname van consultancy op
het gebied van hun expertise, werd overgegaan tot
de oprichting van HS
Consultancy. Op het gebied van veiligheid moet
in ons land, zo blijkt na
orientatie door het consultancy, nog heel veel gedaan en geregeld worden.

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

Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met ministeries, de Arbeidsinspectie
en met Staatsolie. Deze
erkennen allen de nood-

Drs. Ing. Cees Muusse (L) en Humphrey Spa (R)
zaak van een degelijke
aanpak van het veiligheidsvraagstuk en trainingen op dit gebied. Dit om
algemeen de bewustwording te verruimen en de
veiligheid op de werkplek
optimaal te maken. Gemiddeld sterven in Suriname per maand 1,5 personen, circa 18 personen
per jaar, vanwege bedrijfsongevallen. Dat is, gelet
op onze kleine bevolking,
een te groot aantal. Veel
van die ongelukken hadden met meer kennis van
zaken en een ruimere bewustzijn van gevaren en
risico's, voorkomen kunnen worden. Drs. Ing.
Cees Muusse is mede
oprichter van HS Consul-

tancy, maar heeft in
Nederland zelf ook een
Consultancy. In Suriname
leidt Humphrey Spa HS
Consultancy terwijl Cees
Muusse enkele keren per
jaar naar Suriname zal
komen om te ondersteunen. HS Consultancy benadert bedrijven en instellingen zoals bijvoorbeeld
ziekenhuizen e.a. om ze
bewust te maken van de
gevaren en risico's die
schuilen in processen op
de werkvloer en de noodzaak van trainingen.
Voor meer informatie:
www.hsc-spa.com

RMD

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: ICT Accountancy - Online administratie
Inleiding:Ir.Henk
Naarendorp - President
KKF
Presentatie:Regitta
Goedschalk CEO en Irven
Held COO
Webinar:Tevin MacDonald
CMO
Datum:15 April 2014
Tijd: 19.00 - 21.30 uur
Inloop:19.00 - 19.30 uur
Plaats: KKF Conferentie
Hal, Prof W.J.A. Kernkampweg
Gelieve voor 15 April per
e-mail uw deelname te
bevestigen op
admicenteronline@gmail.com

Douanekoersen
M.i.v. 01/04/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,62
Pound sterling
5,58
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
324,32
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,59
Brazil real
1,48

