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PHS Cursus zwaar transport

Arbeid moet veilig en adekwaat worden voorbereid
en uitgevoerd, wat we ons
nog onvoldoende realiseren. Er moet daarom nog
veel gebeuren: transportmiddelen voor zwaar
transport moeten zich verplaatsen op wegen die
daarvoor geschikt zijn.
Wegen die de hoge aslasten van trucks voor zwaar
transport aankunnen. De
uitlaat van zwaartransport-voertuigen moet zodanig zijn geconstrueerd
dat het publiek er geen
last van ondervindt. Vooral bij houttransport (met
name rondhout) is de
wijze van beladen heel
belangrijk voor het maximaal toelaatbare gewicht
en voor de veiligheid van
overige weggebruikers.

Regelgeving

De ministeries van TCT,
JUSPOL en OW werken
aan nieuwe en adekwate
regelgeving. Dat vereist
studie want: de politie

moet zich de regels eigen
maken, de ondernemers
maar ook hun chauffeurs
moeten weten welke eisen er aan de transportmiddelen en het beladen
worden gesteld. JUSPOL
overweegt certificaten te
eisen van chauffeurs van
zwaar transport.

PHS

Het Platform Houtsector
Suriname (PHS) biedt
daarom binnenkort een
cursus aan voor chauffeurs van trucks waarmee
hout wordt vervoerd. In
deze cursus zullen worden behandeld:
*eisen voor de conditie en
inrichting van de transportmiddelen;*eisen m.b.t.
de lading van transportmiddelen; *eisen m.b.t. de
kennis van het te transporteren materiaal; *kennis van de wettelijke voorschriften m.b.t. zwaar
transport; *ervaring en
kundigheid in ‘defensivedriving’.

Certificaatuitreiking

Betaalbaar

PHS beschikt nu nog over
geld om een licht betaalbare cursus te organiseren. Als straks het geld op
is zal de cursus er nog zijn
maar tegen een veel
hoger tarief.
Een algemeen probleem
bij de organisatie en recrutering van zo’n cursus
is voor al het feit dat de
getrainde en beproefde
chauffeurs vaak ervan
overtuigd zijn dat ze voldoende weten en geen
scholing nodig hebben.
Wat ze echter niet weten
is dat de wettelijke regels
en vereisten veranderen
en dat staads meer verkeersdeelnemers al toelaatbare last ondervinden
van ondeugdelijk transport.

Digicel postpaid & BlackBerry
In het kader van de Postpaid parade van Digicel Suriname N.V. , werd op 23 augustus jongstleden invulling gegeven aan de KKF ondernemersavond.
De inleider Naomie Herbert, Quality Assurance & Trainings Agent belichtte op deze
avond onderwerpen die betrekking hadden op "Digicel postpaid & BlackBerry".
Met de Postpaid parade tracht Digicel dichterbij haar klanten te komen met bovengenoemde informatie.
Bij het deelonderwerp "postpaid" werd aangegeven wat de voordelen hiervan zijn.
Ook werd de opbouw gepresenteerd van
de individuele- en business pakketten met
hun respectievelijke prijzen. "Roaming"
en "Closed User Group" voor zowel individuele- als business klanten maakten ook
deel uit van de verstrekte informatie. Mw.
Herbert informeerde de aanwezigen ook
over de functionaliteit van een blackberry
Naomie Herbert
alsook over de lopende promoties.

INDIALLIA

Dit International business
development forum werd
voor het eerst in 1990

gehouden. De organisatoren zijn World Trade Center Mumbai en All India
Association of Industries.

OPROEP

3e China-Caribbean Economic &
Trade Co-operation Forum
Om de economische- en handelssamenwerking tussen de Volksrepubliek China en
de Caribische regio, inclusief Suriname, te versterken wordt van 12 t/m 13 september a.s. bij het Hyatt Regency Hotel te Trinidad & Tobago, het 3e ChinaCaribbean Economic and Trade Co-operation Forum gehouden.
Hierbij zullen verschillende sectoren belicht worden waaronder: handel, investering,
landbouw en visserij, toerisme, transport en financiën.

Voor deelname kan men contact opnemen met het Secretariaat van de KKF:
mw. B. Rozenberg tel.: 530311 tst. 106
e-mail: chamber@sr.net

CITAAT

"Als je het verlangen kwijtraakt om indrukwekkend en belangrijk
te lijken, ga je niet langer gebukt onder de last van kunstmatig gedrag”.
(Colin Turner)

u
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Onderwerp: “Productie
CNC machines in de
houtbewerking”
Inleider: Ing./IEEE Leonel
Wijngaarde - manager
Ingenieurs/adviesburo
High Tech Solutions
Datum: 30 augustus 2011
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

KKF is gevraagd als delegatieleider te participeren in de INDIALLIA 2012 die in Mumbai City,
India wordt gehouden van 23 - 25 april 2012. De lokatie is de Expo Trade Center, World Trade
Center Mumbai. Het evenement betreft een international business development forum dat
voorziet in 'networking opportunities voor businness around the globe'.

Verwacht wordt dat meer dan 400 vertegenwoordigers waaronder zakenlieden van
Caraibische landen en van China zullen participeren in de meeting van het forum.
Op 13 september zullen er gesprekken gevoerd worden met het bedrijfsleven en
verscheidene ministeries van de deelnemende landen.
Certificaatuitreiking aan deelnemers
2de workshop milieu awareness en kwaliteitsstandaarden

KKFacts
Ondernemersavond

INDIALLIA 2012 in Mumbai City

Voordelen voor ondernemers die in dit forum participeren zijn:
- Het directe contact met ondernemers van het Caraibisch gebied en China
- Beter inzicht in de relatie China en het Caraibisch gebied qua business
opportunities

Wist

Nr. 504

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Het zwaar transport wordt al enige jaren nader bekeken door de politie en het Ministerie van OW en V. Zwaar transport of het nu gaat om
de transport van containers of van steenslag of van rondhout is altijd
in actie voor de economische ontwikkeling van ons land. Dit moet
worden gezegd aangezien de schade aan wegen door zwaar transport, men maar al te gauw en gemakkelijk op dit transport scheldt en
uit het oog verliest dat het om productie gaat.

Houttransport

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

Delegatieleiders spelen
een belangrijke rol in dit
forum omdat door hun
promotie en aanmoediging het forum succesvol
kan zijn. Aan KKF is daarom gevraagd om in
Suriname
INDIALLIA
2012 te promoten bij haar
leden en alle organisaties
die handel bevorderen te
vragen om te participeren
in dit internationaal forum
voor business match making.

Networking

Uit Suriname verwachten
de organisatoren minimaal 15 ondernemingen.
Er worden 600 delegaties
uit 30 landen verwacht op
de INDIALLIA 2012. Het
evenement biedt Multisector networking opportunities. Aan elke participant worden tot 12 voorgeprogrammeerde personalized one-to-one business meetings toegestaan
van 30 minuten elk. Het
forum biedt voorts talrijke

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

Bangladesh

MN(BD) International

China
Japan

ZOEKT

imp. van gebreide kleding, woven, sweater,
towel en all fashion items
mnbd_international@yahoo.com
BeijingShiyue Kehui
imp. van kinderkleding
International Trade Co. Ltd.
www.shiyuekehui.com
Sho Nishitani
imp. van 2de handse Japanse auto’s
www.sbtjapan.com
Firdous Trading
imp./kopers van gebruikte kleding, rijst
Company
firdous2@cyber.net.pk

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens telt 30 artikelen en de eerste luidt: 'Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij
zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in een geest
van broederschap te gedragen. Deze verklaring werd op 10 december 1948 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om de basisrechten/grondrechten van de mens te omschrijven. 10 december is daarom bepaald als
'Dag van de rechten van de mens'. De belangrijkste initiatiefnemers voor de verklaring waren joodse organisaties en intellectuelen in de USA. Ook vrouwenorganisaties hebben zich intensief bemoeid met het formuleren van de Verklaring waardoor
deze zo opvallend vrij is van vooringenomenheid m.b.t. gender (sekse). Eleonor
Roosevelt, toen weduwe van de Amerikaanse president Roosevelt, zei in 1958 bij
de herdenking van de 10e jaardag van de Verklaring het volgende: "Waar beginnen
de universele rechten van de mensen? Op kleine plaatsen dichtbij huis - zo dichtbij
en zo klein dat ze op geen enkele kaart van de wereld gezien kunnen worden. Maar
die plekken zijn de wereld van individuele mensen; de buurt waarin hij woont, de
school die hij bezoekt, de fabriek, boerderij of kantoor waar hij werkt. Als deze rechten daar geen betekenis hebben, hebben ze weinig betekenis ergens anders”. De
30 artikelen van de Verklaring betreffen de belangrijkste burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van de mens.

Pakistan

Leidt normoverschrijdend gedrag tot een machtige positie? Hoe krijgen hufters toch
aanzien? Hiernaar is onderzoek gedaan door de universiteit van Amsterdam en de
Vrije Universiteit. Het blijkt dat mensen macht toekennen aan iemand die de koffie
van een ander pakt, met de benen op tafel gaat zitten etc. Mensen denken: als
iemand zo hufterig doet, moet hij wel machtig zijn, anders kom je er niet mee weg.
Astrid Homan van de faculteit Psychologie en Pedagogiek stelt dat er sprake is van
een zichzelf versterkend effect: als je macht heb, vertoon je meer normoverschrijdend gedrag. En als je dat doet denken mensen dat je meer macht hebt. De
Italiaanse premier Berlusconi is een prachtig voorbeeld: hij overschrijdt continu de
norm, maar blijft ook continu aan de macht. Homan zegt: "Liever dan mensen te
adviseren dat ze zich als een hork moeten gedragen om aan de macht te komen,
adviseer ik hen om erop bedacht te zijn dat ze iemand macht toekennen op basis
van diens gedrag”.

Voor registratie:
Entrepreneurship Support Center
KKF-Hoofdkantoor
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37,
Tel.: 530311

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of
voor uw bestaand bedrijf een
Business Plan uitwerken?
Schrijf nu in voor de training:

“BUSINESS START-UP &
BUSINESS PLANNING”!!
Deze training wordt verzorgd in 5 modules
van 2 dagen per module
module 1: Ondernemerskwaliteiten
module 2: Concretiseren van het idee
module 3: Markt en marketing
module 4: Productie en organisatie &
management
module 5: Financieel plan

ROUTE

dinsdag 30 aug. 2011: Koewarasan
14.00 - 18.00 uur
vrijdag 2 sept. 2011 : Centrale Markt
07.00 - 14.00 uur

business opportunities via
de EXPO die omvat:
Experts Village, International Village en Partners Village. In deze sectie van het evenement kan
men in interactie treden
met professionals, bankiers,
wetgevingsadviseurs, belastingexperts,
overheidsagentschappen,
trade promotion councils,
World Trade Centers,
Kamers van Koophandel
en andere top officials van
overzee. Voor meer informatie kan men terecht bij
het Secretariaat van de
KKF tel. 530311, 530313
e-mail: chamber@sr.net
RMD

Foire de
Guyane
2011
In Cayenne FransGuyana, wordt van 14
t/m 16 oktober a.s. de
8ste editie van de Fransguyanese beurs gehouden. 'De Foire de
Guyane 2011'. De lokatie is de Stade scolaire
de Cayenne, Avenue
d'Estrées
97300
Cayenne. Deze beurs
wordt jaarlijks georganiseerd door de Fransguyanese Kamer van
Koophandel en Fabrieken en er worden 20 duizend bezoekers verwacht.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen kontakt
opnemen met dhr. R.
Pindard - International
Development Advisor Suriname/Guyana.
Tel.: 475222, 8220689
E-mail: r.pindard@guyane.cci.fr

Douanekoersen
M.i.v. 23/08/2011
Geldigheidsduur 05/09/2011

U.S. dollar
3,35
Euro
4,83
Pound sterling
5,53
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
436,36
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 7,34
Brazil real
2,10

