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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

BEKENDMAKING

VACATURES

De KKF haar hoofdkantoor is thans gevestigd aan de
Gravenberchstraat 33, te Paramaribo en is te bereiken op de
telefoonnummers: (597) 530311 - (597) 530313.

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

Filialen
Noord te Paramaribo

Agronomen
Bosbouwkundigen
Bedrijfskundigen
Economen
Technologen

District Commewijne

Adres: J.B.S. Rebostraat 74

Adres: Oost-westverbinding # 251

Tel.: (597) 530311#143

Tel.: (597)530311# 144
District Nickerie

District Marowijne
Adres: Granpasieweg 1

Adres: G.G. Maynardstraat 34

Tel.: (597) 8807859

Tel: (597) 0210485

District Saramacca

District Sipaliwini

Adres: Groningen
(gebouw District Commissariaat Groningen)

Adres : Atjoni
Tel
: (597) 8806760

District Wanica
A d r e s : Kw a t t a w e g B r. 6 6 4
Tel

Ten behoeve van haar werkarmen zijn wij voor directe indiensttreding op zoek naar fulltime

: (597) 530311 # 146

Adres : Vierkinderenweg #2/ Hoek
I n d i ra G h a n d i w e g
Tel : (597) 530311 # 145

Functie vereisten:
- Academische werk- en denkniveau
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
-Computerervaring
- Representatief, enthousisast en stressbestendig
- Zowel zelfstandig als in Teamverband kunnen werken

Wij bieden :
- Een goede salariering
- Een veelzijdige functie in een uitdagend
kenniscentrum

District Brokopondo
Adres: Klaaskreekweg 30
Tel.: (597) 8808340

Adres: Brownsweg in het dorp Wakibasoe I
Tel.: (597) 8808340

MKB optimaal faciliteren is ‘s landsbelang
Het is goed om aan het begin van het jaar weer te benadrukken dat het MKB, oftewel het Middelgroot en Klein bedrijfsleven, de ruggegraat is van elke economie en dat het daarom
van wijsheid getuigt dit MKB optimaal te fasciliteren opdat het
kan floreren. Het is immers bij de gratie van een florerende
MKB dat de economie van een land sterk kan zijn en er volop
werkgelegenheid wordt gecreerd.
Barrières
Groeibarrières voor het MKB hebben daarom een zeer nadelig effect op
de economie van een land en zo die er zijn dienen ze verwijderd te worden. Het is belangrijk eerst te weten welke de groeibarrières zijn, ze
inzichtelijk te maken teneinde steun aan het MKB effectiever te laten
zijn. Voorts moet er ook bekeken worden of er significante verschillen
zijn tussen de verschillende gebieden in ons land. Er moet ook nagegaan
worden of er groeibarrières zijn tussen micro- kleine en middelgrote
ondernemingen en of het dus noodzakelijk is een apart beleid toe te passen voor elke soort MKB. Het belang van het MKB voor een bloeiende
welvaart en economie mag nimmer onderschat worden. Een groeiende
MKB leidt tot meer werkgelegenheid, economische groei, innovatie en
gezonde concurrentie met grote ondernemingen. Helaas stuit bij ons de
groei van het MKB nog om een aantal hindernissen en de KKF en haar
werkarmen doen er alles aan om die te helpen wegwerken of nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de autoriteiten die er wat aan kunnen doen. Enkele van de hindernissen zijn de werkgeverslasten,toegang
tot financiering, vinden van geschikte en kwaliteitsvolle werkers,die zich
liever nestelen bij de overheid of bij de multinationals, stagnerende wetgeving en bijkomende administratieve lasten etc. Het is dus duidelijk dat
de overheid structurele maatregelen moet treffen om de jobcreatie en het
concurrerend vermogen van MKB’s te fasciliteren door de hindernissen
weg te werken. Een score toekennen aan het MKB beleid van de overheid laten wij achterwege maar stellen wel dat het nog beter mag en kan.
Aan de hand van een opgestelde en gerangschikte inventarisatie van
groeibarrieres zou de overheid structurele maatregelen moeten treffen
om het MKB de steun te geven die het als ruggengraad van de economie
verdient en behoeft. 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:

DOSSIER HANDELSNAAM

Namens de Voorzitter brengt de Kamer van Koophandel en

ACTIVITEIT

38383

BHAAN AUTO HERSTEL

Kwasimamastraat 2

Reparatieinrichting

39069

R. SOEKHAN

Bolletriehe 29

Importeur

48945

ATJONI BAZAAR

Atjonie Pokigron

Winkelier

49134

49247

DUBETEX INTERNATIONAL Dr. Samuel Kafiluddistraat 42
Importeur, Exporteur
EXPORT & IMPORT
EXXON MOBILE SECURITY Lalla Rookhweg Lalla Rookh Mall Bewakingsdienst,
unit 16
Beveiligingsdienst
TRIPLE SEVEN TRADING
Gonggrijpstraat 257
Importeur

49260

SUSHA'S SUPERMARKET

49295

W6 SYSTEMS SURINAME

Lawagebied tegenover Maripasoela Winkelier
(Anthony Brinque)
Afobakalaan 4
Adviesbureau

49298

FB CAR CENTER

Zonnebloemstraat 44

49337

2de HANDS.SR

J.d. Gompertsstraat 115 boven

49358

Servicebureau,
Bemiddelingsbureau
BORREL HOEKJE
Jodenbreestraat 15 - 17 (unit 75 Transportbedrijf,
Jodenbree Mall)
Drankinrichting
ALCIDES PEREIRA DA SILVA Lawa / Antino
Mijnbouwbedrijf

49399

LI JUNXIA

Dr. Sophie Redmondstraat 32

Importeur, Winkelier

49402

THE CHANNEL BASIS

Kwartetstraat 12

Servicebureau

49428

EDMUND CASTILLION

Graderweg 1

Transportbedrijf

49439

INPROSUP

Beekhuizenweg 102

49898

CLARINE ABIAKA - HARDER- Eridoristraat 9
WIJK
AJ FASHION
Polakstraat 8

Software Bureau,
Servicebureau
Importeur, Exporteur

49209

49339

49934
49936
49943
49958
49962
63085

BEKENDMAKING

ADRES

63135
63163

SOUTHERN
WOOD
ROCHITEAU

Winkelier

Importeur

TROPICAL Botropesistraat 12

ROSU CLEANING
DUCTS
LG BARBERSHOP

Importeur, Exporteur,
Adviesbureau,
Lalla Rookhweg 229 C1 (unit 55 van Bemiddelingsbureau
de Hermitage Mall)
Importeur
PRO- Jankilaan 30
Importeur
Anwar Sadatstraat 20

N.K.'s
ADMINISTRATIE Copernicusstraat 155 perceel 1482
BUREAU
EVOLUTION FITNESS CLUB Welgedacht A Weg 382
BOESJA SCHOONMAAKBE- Duisburglaan 82
DRIJF

Barbier
Administratiebureau
Importeur, Exporteur,
Opleidingsinstituut
Schoonmaakbedrijf

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daar door

Fabrieken (KKF) alle ingeschrevenen in het Handelsregister
ter kennis dat zij hun jaarbijdrage over 2018 vóór 01 april 2019
voldaan dienden te hebben.
Dit kan geschieden van maandag tot en met vrijdag van 08.0015.30 uur bij de kassa van de KKF aan de Gravenberchstraat
33, of een der filialen .

economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.
CITAAT
Je kan beter als scheidsrechter optreden tussen twee vijanden dan tussen twee
vrienden, want een van de vijanden zal je vriend worden en een van de vrienden je
vijand. (Bias)

