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De KKF Jaarbeurs trekt jaarlijks vele tienduizenden bezoekers naar
het KKF-complex. Dit jaar, is er voor wat de faciliteiten betreft, als bijzonderheid dat de hele overdekte hal gekoeld is. Geen wonder want
van de KKF is bekend dat zij continu werkt aan het uitbreiden en op
internationale standaard brengen van haar faciliteiten. KKF Jaarbeurs
2011 wordt groots en traditiegetrouw zal het business en uitgaansleven in Paramaribo in de periode van 26 november t/m 3 december a.s.
sterk in het teken staan van de KKF Jaarbeurs.
In de Jaarbeurs participeren dit jaar circa 160
bedrijven verdeeld over
bijna 580 stands en met
name de auto branche zal
sterk vertegenwoordigd
zijn en attracties en verrassingen zullen beslist
niet ontbreken. Zoals eerder aangegeven is de
hele overdekte hal gekoeld. Het gaat om een
ruimte van 2500m2 en
daarmee heeft KKF de
grootste gekoelde ruimte
in Suriname. De KKF
heeft een uniek jaarbeursconcept, dat in de loop
der jaren onder invloed
van de deelnemende
bedrijven en het grote
publiek is ontwikkeld. Het
omvat niet alleen het tentoonstellen, showen en
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Opmaak

promoten van goederen
en diensten, maar biedt
aan de bezoekers ook de
mogelijkheid om tegen
aantrekkelijke beursprijzen, ter plekke of op de
diverse zaken-adressen,
hun voordeel te doen
gedurende de beursperiode. Dit concept wordt, op
een enkele kniesoor na,
bijzonder gewaardeerd
door het grote publiek.

Opening

De officiële opening van
de Jaarbeurs geschiedt
op zaterdag 26 november
a.s. De beurs duurt tot en
met zaterdag 3 december
2011. De openingstijden
zijn dagelijks van 17.00 tot
23.00 uur. De toegang tot
het beursterrein is aan de
Benjaminstraat. Voorver-

koopkaarten kunnen gekocht worden bij het KKFkantoor aan de Kernkampweg 37 en zijn
slechts geldig op de dag
waarop ze gekocht zijn en
bieden tussen 17.00 en
19:00 uur toegang tot de
beurs via de ingang aan
de Kernkampweg. Met de
voorverkoopkaarten wordt
beoogt een vroeg bezoek
aan de beurs te stimuleren en de bezoeker een
vlotte en snelle toegang
tot het beursterrein te
garanderen.
De toegangsprijzen zijn:
voor volwassenen Srd 6
en voor kinderen t/m 10
jaar en 60 plussers Srd 3
p.p.

za. 26 november t/m za. 3 december
dagelijks gaan de poorten vanaf
17.00 uur open op het KKF Beursterrein
ingang Benjaminstraat

VOORVERKOOP KAARTEN
zijn vanaf 26 november van 08.00 - 16.00 uur verkrijgbaar in het gebouw
van de KKF aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Op de zaterdag en zondag van 12.00 - 16.00 uur.
Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop u ze koopt en ze
verschaffen uitsluitend tussen 17.00 - 19.00 uur via de ingang aan
de Kernkampweg toegang tot het beursterrein.
N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten.

ENTREE

"Be a light, not a Judge. Be a model, not a critic. Be part of
the solution, not part of the problem. Try it in your marriage,
in your family, in your job." (Stephen R. Covey)

Knelpunten in de sectoren
landbouw visserij en toerisme

Op uitnodiging en i.s.m. de KKF heeft het Centrum voor de Bevordering van Importen uit ontwikkelingslanden (CBI) op 15 november j.l.
in de KKF Conferentiezaal een seminar gehouden. Speciaal hiervoor
reisde vanuit Nederland naar Suriname af, een CBI-team o.l.v. Hans
Klunder, directeur van het CBI. Namens de KKF participeerden in het
projectteam drs Joanne Pancham, secretaris van de Kamer en het
KKF staflid Joan van Ommeren. De conferentie werd geopend door
KKF-voorzitter drs. Narpath Bissumbhar.
Centraal op het seminar
stonden de sectoren Agro,
Visserij en Toerisme. In
april dit jaar verzorgde het
CBI voor onze visserijsector een 2- daagse workshop en aan de orde kwamen toen o.m. de knelpunten en belemmeringen
voor onze visexport. Deze
sector heeft recentelijk
een mijlpaal bereikt met
het behalen van een internationaal erkende certificering op duurzaamheid
voor wat de garnalenvisserij betreft. Dit zal de export naar Nederland en
mogelijk naar andere landen in Europa vergemakkelijken. Binnenkort komt
een Nederlandse visserijdeskundige naar Suriname om de sector verder
te bekwamen.Kort na het
seminar van april j.l. benaderde het CBI de KKF
met het verzoek om een
breder seminar te houden
voor de sectoren Agro,
Visserij en Toerisme. Dit
seminar is dinsdag j.l.
gehouden. Export naar de
regio kan als een opstap
dienen voor export naar
de EU.

Samenwerken

De CBI experts hebben
de noodzaak en de voordelen van samenwerken
binnen de genoemde sectoren bijzonder benadrukt.
Onder andere de kleinschaligheid van onze eco-
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KKF Jaarbeurs als vanouds
weer groots dit jaar

Beurs

Uitgave
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nomie noopt hiertoe. Door
samen te werken zou bijvoorbeeld onze bevolkingsvisserij mee kunnen
liften met ontwikkelingen
in de grote visserij. In de
visserijsector hoeft er
geen concurrentie te zijn
omdat de vraag het aanbod ruimschoots overtreft
en het enige wat moet
gebeuren is dat er voldaan moet worden aan
kwaliteitseisen. Wat het
toerisme betreft gaat het
meer om marketing en
match maken met grote
touroperators in Nederland en de rest van
Europa. Volgens de experts zal een gezamenlijke positionering van
Suriname als toeristische
product beslist helpen.
Vanuit de Scandinavische
landen blijkt er belangstelling te bestaan voor het
eco-toerisme in Suriname
en het is zaak dat onze
toerisme sector goed beseft welke minimale kwaliteitseisen de toerist stelt
en dat duurzaamheid erg
belangrijk is. Faciltering
door de overheid via moderne wetgeving werd ook
aangekaart. Het feit dat
Suriname werkt aan het
versoepelen van de visumplicht is een goede
stap voorwaarts. De toerist wordt veel bureaucratie bespaard en kan op
Zanderij een toeristenkaart kopen.

Sprekers

Sprekers op het seminar
waren Henk Naarendorp
die het Suriname Business Forum(SBF) belichtte en attendeerde op het
Nationaal
Strategisch
Plan van het SBF. De
Wnd Ambassadeur van
Nederland gaf aan dat het
Nederlandse bedrijfsleven
veel belangstelling voor
Suriname toont, maar dat
het niet gemakkelijk is om
zaken te doen in Suriname. Hij gaf de gebieden
aan waarop er kansen zijn
voor Surinaams-Nederlandse bedrijven. Hans
Klunder van het CBI, dat
een kennisorganisatie is
over de Europese markt,
besprak de toegangseisen tot die markt. VSB
directeur Rene van Essen
gaf o.m. aan waarop zijn
organisatie zich richt en
weidde uit over de rol van
de VSB. METS directeur
Bhagwandas
vertelde
over de ondersteuning die
de Stg toerisme van het
CBI heeft gehad en waarvoor hij zeer dankbaar is.

Presentaties

Geleid door de leden van
het CBI-team gingen 4
groepen aan de slag. Het
waren de groepen Toerisme, Visserij, Landbouw
en een Algemene groep.
Deze groepen inventariseerden problemen,knelpunten en belemmeringen
die de respectieve secto-

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

Volwassenen: SRD 6,- p.p.
Kinderen t/m 10 jaar en 60+sers: SRD 3, p.p.

STALLING
Van bromfietsen en fietsen kan op het terrein van het
Surinaamse Padvindsters Gilde aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg.
BESLIST HET GROOTSTE EVENEMENT VAN 2011 !
Jaarbeurs altijd de moeite waard.
Meer dan 160 bedrijven met circa 580 stands.

Don’t miss this fair! It’s KKF doing it again!
ren ondervinden. De in
kaart gebrachte knelpunten werden hierna gepresenteerd. Een ontwerp
aktieplan kwam aan de orde en aangegeven werd
waar en hoe het CBI kan
helpen.Het CBI biedt vele
diensten aan ter bevordering van het bedrijfsleven
en in het bijzonder het
exportbekwaam maken
van bedrijven die daarvoor de potentie hebben.
Op het seminar is ook
nagegaan wat de followups moeten zijn en aan
welke ondersteunende
diensten bedrijven in de
genoemde sectoren behoefte hebben. Een van
de CBI-diensten is het
begeleiden gedurende 1
tot 2 jaren van bedrijven
naar de Europese markt
toe. Wie meer wil weten
over deze organisatie kan
daarvoor
terecht
op
www.cbi.eu.
RMD

Douanekoersen

Wist

u

dat ?

De Engelsman Thomas Hobbes die leefde van 1588 - 1679, is een van de grootste
politieke denkers uit de geschiedenis van de filosofie. Op zijn 20ste studeerde hij af
in Oxford, maar pas na zijn 40ste kreeg hij belangstelling voor de filosofie. Na een
ontmoeting met Galileï in Parijs, raakte hij gefascineerd door de populaire mechanische opvatting van het universum. In een tijd dat vorsten regeerden bij goddelijk
recht, ontwikkelde Hobbes een wereldlijke rechtvaardiging voor de moderne staat.
Hij geloofde niet dat het recht van een vorst om te regeren door God was verleend.
Volgens Hobbes is de menselijke natuur gebaseerd op eigen belang en een voortdurend verlangen naar macht. Voor er regeringen waren was het leven 'wreed en
kort'. Om zichzelf te beschermen gingen de mensen daarom een 'sociaal contract'
aan met een heerser en zo schiepen ze staatsgezag. Hobbes is de eerste in een
lange reeks denkers die deze beschavingstheorie van het 'sociaal contract' zou aanhangen. De staat is er voor de mensen en bepaalt de wetten en zeden. Volgens
Hobbes is het enige universele principe, dat van beweging. De geest is daarom
geen 'denkende substantie' maar gewoon beweging in de hersenen. In essentie is
de mens niet een 'denkend ding' maar een machine in beweging. Hobbes gaat uit
van Descartes wetenschappelijke kijk op de wereld als ' materie in beweging' en
past dit mechanistisch concept toe op mensen. Hobbes geeft het eerste moderne
wereldlijke argument voor de legitimiteit van regeringen. Hij heeft geen filosofisch
bezwaar tegen democratie maar hij is royalist en vindt dat een monarchie de oorlogszuchtinge neigingen van de mens efficiënter onder controle kan houden.
Hieronder volgen enkele uitspraken van Hobbes: 1) Bovenal zie ik als de meest
algemene neiging van de hele mensheid een eeuwi g en rusteloos verlangen naar
macht, steeds meer macht, die pas verdwijnt met de dood. 2) Goed en kwaad zijn
niet meer dan namen voor onze voorliefdes en aversies; ze verschillen met de verschillende gemoedstoestanden en en leerstellingen van de mensen. 3) De bron van
elke misdaad is een bepaald gebrek aan inzicht, een foute redenering of een plotseling opkomende begeerte.

M.i.v. 15/11/2011 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,58
Pound sterling
5,34
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
435,04
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,65
Brazil real
1,90

Route:
di. 22 nov. 2011: 08.00 - 14.00u
Commewijne (Sinabo, de Hulp,
Tamanredjo)
do. 24 nov. 2011: 08.00 - 14.00u
Commewijne (Mariënburg, Zoelen,
Voorburg, Nieuw-Amsterdam
Een rijdend informatiebureau voor advies, begeleiding en microkredieten aan ondernemers.

