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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Toespraak Ambassadeur Liu Quan van
China
De ambassadeur van China Zijn Excellentie Liu Quan was op
woensdag 12 december jongstleden bij de KKF gastheer tijdens een Bufet Dinner. Hier volgt een samenvatting van zijn
speech bij deze gelegenheid waarbij hij uitweidde over China’s
economische en sociale ontwikkeling. Dit ter herdenking van
het feit dat het in deze maand 40 jaar geleden is dat China’s
reformatie en openstelling naar de rest van de wereld plaatsvond. Liu Quan: “This great journey of reform would be recorded in the world history as a milestone of human development.”
Om China’s historie van de afgelopen 40 jaren te vertellen zou
dagen in beslag nemen dus beperkte de ambassadeur zich tot de
relatie van China met Suriname. Hij gaf aan hoe het bedrijfsleven
van beide landen kansen kunnen benutten om het zakendoen verder te exploreren ter uitbreiding van de business to business
samenwerking. De ambassadeur deed dat door het stellen van
drie vragen die hij ook beantwoordde.

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

Agro/Bosbouwkundige(m/v)
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

Vragen & Antwoorden
Waarom zegt men dat China’s prestaties in de voorbije 40 jaren
historisch
en
ongekend
zijn?
40 jaar geleden werd China nog gerangschikt als 10e op de lijst
van grote economieën met een BNP van slechts 175 miljard USD
wat slechts 2% was van het totaal in de wereld. Nu bedraagt het
BNP 12 triljoen USD oftewel 15% van het wereldtotaal. China’s
import en export van goederen en diensten is nu respectievelijk
135 en 147 keer zo groot. Liu Quan: “China has attracted more
than 2 trillion USD in foreign investment and it has become the
worlds biggest trader of goods, the biggest tourism market and
major trading partner with over 135 countries.” Aan de economische groei in de wereld heeft China met meer dan 30% bijgedragen. Martin Jacques een befaamde Britse academicus, politiek
commentator en schrijver schreef: “China’s economic transformation since 1978 has been on a far greater scale than that of the
USA between 1870 – 1914. Wat in de 40 jaren is gepresteerd is
een economisch wonder.
Vraag 2: Wat is het geheim achter deze prestaties?
Ten eerste is dat de emancipatie van de ‘mind’ of geest. Deng
Xiaoping die beschouwd wordt als de architect van de reformatie
en opening hield 40 jaar geleden een historische speech over de
emancipatie van de geest. De titel was: ‘Emancipate the mind,
seek truth from the facts and unite as one to face the future’.
Geleidelijk aan werden dogmatische ideeen verlaten, ontstond
een nieuwe ‘mindset’ en werd het ontwikkelingspad gevonden dat
werkte voor China. Dit pad is socialisme met Chinese karakteristieken. Hierover werd uitvoerig uitgeweid door de ambassadeur.
China opende zijn deuren voor de buitenwereld omdat Open deuren leiden tot opportuniteiten terwijl isolatie achteruitgang brengt.
China werd lid van de WTO en accepteerde international economische en handelsregels en het land profiteert nu van buitenlands
kapitaal, ervaring en expertise. Omgekeerd deelt China de vruchten van zijn economische groei met de wereld door uitbreiding van
zijn
investeringen in het buitenland.
Vraag 3: What are the opportunities and potentials for business between Suriname and China?
Hoewel deze landen ver van elkaar liggen is hun vriendschap
hecht en diep. Zo hebben de presidenten Xi Jinping en Bouterse
elkaar al drie keer ontmoet waarbij een heldere visie werd gesteld
over de bilaterale relaties in de toekomst. In September dit jaar
bezocht de Chinese State Councelor en minister van Buitenlandse
zaken Wang Yi Suriname. China heeft Suriname, binnen zijn vermogen, een aanzienlijke hoeveelheid assistentie aangeboden.
Ondertussen vorderen een aantal projecten zoals het ziekenhuis
in Wanica en de National Broadband Network gestaag. Via studiebeursen en korte-termijn trainingen helpt China Suriname bij zijn
human recources capacity building.
Connectivity
Ambassadeur Liu Quan zei dat ter verdere bevordering van vooral de business gerelateerde relatie tussen Suriname en China het
aanbevelingswaardig is “to fully explore the five connectivity
under the one Belt and Road Initiative.” Ten eerste ‘Policy connectivity’ een kader voor beleid. Ten tweede ‘Infrastructure connectivity’ Infrastructuur speelt een sleutel rol in de opbouw van
een natie. To get rich one needs to build roads first. Ten derde
‘Trade connectivity’ Suriname is rijk aan natuurlijke hulpbronnen
zoals geneeskrachtige kruiden. Via gezamenlijk onderzoek en
cooperatie kunnen nieuwe en voor beide volkeren populaire organische gezondheidsproducten worden ontwikkeld. Ten vierde
‘Finance connectivity’ Suriname heeft een overeenkomst met
China inzake ‘currency swapping’. Ten vijfde ‘People to People
connectivity’. Dit is het belangrijkste aspect van ‘One belt one
road initiative’. Uitwisseling van mensen met verschillende culturele achtergronden bevordert begrip en vriendschap. Dit artikel is
een greep uit de omvangrijke toespraak van ambassadeur Liu
Quan van China. RMD

Bond voor Belangenbehartiging
Gepensioneerden uit Overheidsdienst
(BBGO), viert dag der Seniorenburgers

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

45225

R.D. LANTE'S SECURITY

Akalekondre

45267

F. KARMOEDDIEN

Van Drimmelenpolder Serie B no. 43 Importeur, Exporteur

45279

STRATEGOS CONSULTANCY Armandstraat 5

45309

45371

COTTICA ADVENTURES
TRAINING SERVICES
EXCELLENT GUARDIAN
SECURITY SERVICES
SJAFIEK SOHRABKHAN

45384

ADJAFUNSU EXPORT

Alihoeseinweg 5

45459

PROTEQ SECURITY

Doebeprojekt 642 C

45530

JUR'S PROMOTION

Billitonstraat 25

45536

45585

GRACIA CULTURELE EN SOU- Lelydorp Erf Openbare Markt Stand Bureau, Opnamestudio,
VENIRS WINKEL
no. 66
Adviesbureau,Verhuurbedrijf,Standhouder
SCHOONMAAKBEDRIJF
S. Damboentong BR. 184
Schoonmaakbedrijf
GOBIND
U.W. GILL
Wederzorgweg 3
Importeur, Exporteur

45643

ROEL ADINDA

Henrietteweg 5

Taxibedrijf

45682

HAO WEI SUPERMARKET

Santopolderweg 4

Winkelier

45714
45722

KINDERVERBLIJF ALA PIKIN Tawajarieweg 42
KOFIDJOMPO
RITAKOEMARIE RAMLAL
Roraclaan 6

45728

RUBEN E. SCHAAD

45850

45911

TONEY'S
IMPORTEN Simonweg 52
EXPORTBEDRIJF
NANDENIE'S CATERING SER- Gambasstraat 14
VICES
A + PRODUCTION
Auguststraat 37

45914

AWNIESH BOEDHRAM

Corantijnpolder Serie B no. 11

45976

LES FLEURS LOKETO DANS

Ghazieweg 18

45989

VINCENT M. RIEDEWALD

Puleowinastraat 20

45339

& Langagrasiestraat 9

Kapitein Chris Silosweg 5
Boewanistraat 24

ACTIVITEIT
Bewakingsdienst

Adviesbureau
Opleidingsinstituut
Bewakings- En
Beveiligingsdienst,
Beveiligingsbedrijf
Importeur, Exporteur
Exporteur
Adviesbureau
Servicebureau, Promotion

45582

45860

Mochalaan 10

Dagverblijf
Importeur
Servicebureau
Importeur, Exporteur
Cateringbedrijf
Servicebureau
Drankinrichting
Servicebureau,
Opleidingsinstituut
Importeur

Activiteiten waarin KKF heeft geparticipeerd
Paul de Baas, Kamerlid van de KKF heeft geparticipeerd in
UAE- Caribbean Cooperation Forum die gehouden is op 25
november 2018 in Dubai. Het doel van dit forum is om
ruimte te bieden voor het identificeren van nieuwe
bedrijfsleiders om toekomstige banden te leggen tussen de
twee regio’s, alsook het ondersteunen via bilaterale
investeringen en het leveren van bijdragen aan het
uitbreiden van de particuliere sector.
Er zijn gesprekken gevoerd op het gebied van een goede
samenwerking met name over toeristische destinaties en verdere uitwisseling tussen de
Caraïbische landen. Mogelijkheden om in aanmerking te komen voor het investeringsfonds voor
renewable energy welke toepasselijker zijn voor Suriname dan zonnepanelen en windmolens zullen samen met de KKF werkarm SVS (Utility Solutions)

