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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Suriname open dagen in Frans Guyana
Stichting TESU, de Suriname Open Dagen in Frans Guyana, was het
thema dat Carlo Dwarka Panday presenteerde op onze ondernemersavond. Suriname is een potentiële bestemming voor Frans Guyanezen. We zijn gemakkelijk te bereiken, shoppen is relatief goedkoop,
dagtripjes niet ver van de stad zijn mogelijk en culinair zijn wij sterk.
Paramaribo is vergeleken met Cayenne en Kourou een bruisende
stad met een nachtleven. Fransen komen hier ook voor medisch
onderzoek bij specialisten.

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

ACTIVITEIT

28513

RORHAN EXPORTBEDRIJF

Coesewijnestraat 37

Exporteur

28532

GALIDAGATOEN BADOELLA

Van 't Hoogerhuysstraat 114

Grossier, Handelsagent

28538

ALFONS DEWMAN

Walther Burnsideweg 35

Importeur

28624

GIMAN SOETOTAROENO

Reebergweg 264

Winkelier

28638

VOS AIR SERVICE

Kerkplein 8 beneden

Bemiddelingsbureau

28664

UITGEVERIJ INTERSCIENCE Palissadeweg Ii perceel 11B

Uitgeverij

28680

RONALD KOEDOE

Tonkistraat 23

Winkelier

28724

REQUEL'S TAXI

Konkonistraat 3

Taxibedrijf

28753

HIMEX TRADING

Benarestraat BR. 34

Importeur

28755

MOHAMED AZEM JAFAR

Asanwaistraat 2

Monteur

28782

ADMINISTRATIEKANTOOR
W. VIGELANDZOON
JOHNNY PAIMAN
KROMOREDJO
RIJST- EN
VEEVOERHANDEL DWARKA
D. MOTI

Ricanaustraat 67

Administratiebureau

Zanderij 51

Taxibedrijf

Cassialaan BR. 15

Winkelier

Biereweg 1

Fabrikant

Indira Gandhiweg 772

Schoonmaakbedrijf

28866

MINA
SCHOONMAAKBEDRIJF
N. KHEDOE

Leiding 21 no. 5

Standhouder

28868

CLUB KEVRON

Onyxstraat 17

Eet- En Drankinrichting

Namens de Voorzitter brengt de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) alle
ingeschrevenen in het Handelsregister ter kennis dat zij hun jaarbijdrage over
2015 vóór 01 april 2015 voldaan dienden te hebben.

28900

DE VLIJT ENTERPRISE

Maisuruweg 5

Grossier

28901

Verlengde Hoogestraat 24

Op alle ingeschrevenen wordt wederom een beroep gedaan om hun jaarbijdrage
vóór 01 juli 2015 aan te zuiveren. Dit kan geschieden van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 15.30 uur bij de kassa van de KKF aan de Prof. W.J.A.
Kernkampweg no. 37 (Beursterrein) of te Nickerie aan de G.G. Maynardstraat no.
34.

28914

ADMINISTRATIEKANTOOR
"ACCURAAT"
UNIVERSE VIDEO

28949

R. PARDESIE

Sohawanweg 11

Servicebureau,
Administratiebureau
Opnamestudio,
Converteerbedrijf
Exporteur

28956

KEETJE'S TAXI

Van 't Hoogerhuysstraat 122

Taxibedrijf

In verband met de verkiezingen van de leden der Kamer dit jaar, zullen slechts
ingeschrevenen die vóór 01 juli 2015 hun jaarbijdrage hebben voldaan op de kiezerslijst geplaatst kunnen worden.

28958

AANNEMERSBEDRIJF
DEMGROO
JOHN S. SEMMOH

Tillystraat 10

Aannemer

Datrafisistraat 11

Reparatieinrichting, Winkelier

Drs. Joanne Pancham, Secretaris

28962

BIJCA FISH AND FISH
PRODUCTS

Calcuttastraat 118

Exporteur, Importeur

Open dag
In 2013 bezochten 35 duizend Fransen ons land
van wie circa 70%, kwamen uit Cayenne en omgeving. Het gaat om mensen met Europese verdiencapaciteit. De inleider
beschreef enkele fabeltjes
die bij de Fransen rondgaan over Suriname. Zo
denken velen dat Albina
model staat voor de rest
van Suriname dat dus
armetierig zou zijn. Om dit
negatieve beeld te verwijderen wordt in Frans
Guyana op 19, 20 en 21
juni a.s. een Suriname
Open dag gehouden op
een moderne lokatie in
Cayenne waar er een
grote toeloop is van de
lokale bevolking. Er zijn
promotiemogelijkheden
via krant, radio en tv.
Participanten in de Open

dag wordt aangeraden om
1500 tot 2000 folders/brochures in het Frans mee te
nemen. De standkosten
zijn bepaald op 675 euro
per deelnemer en dit bedrag moet uiterlijk op 30
mei a.s. zijn voldaan aan
TESU. De Consul Generaal in Frans Guyana zal
ondersteuning bieden en
er kan beschikt worden
over een vertaler. Andere
kosten betreffen: visum,
verzekering (reis en ongevallen), Franstalige brochure van het product,
veerverbinding v.v., transport St Laurent - Cayenne
v.v., Transport hotel naar
beurslokatie v.v., maaltijden en overnachting.

producten die ze willen
meenemen. Bij terugkeer
wordt aan de hand van
deze lijst bekeken of er
naheffing moet plaatsvinden. Vis en vleesproducten zijn niet toegestaan.
De mee te nemen producten moeten alle zijn voorzien van een etiket in het
Frans. Als de waarde van
de uit te voeren producten
hoger is dan US$ 500
moet contact gemaakt
worden met de douane te
Nieuwe Haven.
Voor meer informatie kan
men terecht bij de
Stichting TESU, Carlo
Dwarka Panday tel.no.:
8525745,e-mail:
nvtesu@gmail.com.

Participanten moeten t.b.v.
de Franse douane een lijst
in 3-voud opmaken van de

28834
RMD

SLM Kon na ini programma
De SLM nodigt ondernemers uit te participeren in het 'SLM Kon na ini
programma' dat i.s.m. lokale bedrijven passagiers met bestemming
Suriname op een aantrekkelijke en voordelige wijze wil verwelkomen
door hen kennis te laten maken met onze producten en diensten.
Jaarlijks vervoert de SLM ruim 110 duizend passagiers naar
Suriname.
Voor de landing krijgt elke
passagier als welkomstgeschenk een 'Kon na ini'
enveloppe met minimaal
drie voordeelbonnen van
de participerende bedrijven. Participerende bedrijven zijn vrij om te bepalen voor welke producten of diensten zij voordeelbonnen willen uitgeven en hoeveel bonnen zij
beschikbaar willen stellen
voor het programma. Zij
bepalen ook of het voordeel een korting is of een

Wist

28808

Belangrijk

BEKENDMAKING

Voordeelbonnen

28795

presentje bij aankoop alsmede de hoogte van de
korting en de aard van het
presentje. Voorts bepalen
de participerende bedrijven het maximaal aantal
te verzilveren bonnen per
transactie en per persoon
alsmede de algemene
voorwaarden voor het verkrijgen van het voordeel.
De vormgeving van de
voordeelbonnen mag ook
door de bedrijven worden
bepaald mits deze niet in
strijd is met de voorwaarden van het Kon na ini

u

programma. De voordeelbonnen zullen zes maanden geldig zijn en het vervaardigen ervan is voor
rekening van de participerende bedrijven. De bonnen moeten een afmeting
hebben die past in enveloppen van 18 x 11 cm.
Voor meer informatie en/of
bevestiging van deelneming in het programma
kan men tot uiterlijk 20
mei
2015
uitsluitend
terecht via het email adres
konnaini@flyslm.com.
RMD

dat ?

Een simpele definitie van synergie is, dat het geheel groter is dan de som der afzonderlijke delen. Synergie is de essentie van op universele principes gebaseerd leiderschap. Zij katalyseert, verenigt en ontketent enorme positieve krachten in de
mens. Wanneer onze gewoonten harmoniëren met universele principes ontstaat er
tussen hen een relatie, die enorm katalytisch, unificerend, en capaciteit versterkend
is. Het is synergie, waardoor de mens als geheel groter is dan de som van zijn
gewoonten, die zijn karakter vormen. Synergie zie je overal in de natuur. Als je twee
plantjes dichtbij elkaar plant verstrengelen de wortels en verbeteren de kwaliteit van
de grond waardoor beide beter groeien dan wanneer ze gescheiden zouden zijn. De
uitdaging is dit principe van creatieve Coöperatie, synergie, toe te passen in onze
sociale interacties. Het gezins/familieleven biedt vele kansen tot het observeren en
beoefenen van synergie. De essentie van synergie is waarderen en op juiste waarde schatten van verschillen, ze respecteren en sterkte punten verder ontwikkelen ter
compensatie van zwakte punten. De fysieke verschillen tussen man en vrouw, tussen echtgenoot en echtgenote worden doorgaans gewaardeerd. Maar hoe staat het
met de sociale, mentale en emotionele verschillen? Vaak wringt daar de schoen.
Synergetisch communiceren betekent communiceren met een 'open mind and
heart' en wijze van expressie waardoor nieuwe mogelijkheden, nieuwe alternatieven en nieuwe keuzemogelijkheden worden gecreëerd.

28853

28960

Djedoestraat 12

KKFacts

SME’s INTERNATIONALIZATION
Het Ministerie van Handel en Industrie organiseert in samenwerking met de Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of
Islamic Cooperation (COMCEC) een training workshop "SME's Internationalization". Deze training workshop is bestemd voor ondernemers die reeds exporteren of van plan zijn te exporteren.
Het Ministerie van Handel en Industrie voert dit programma uit om het concurrentievermogen op de lokale en internationale markten te verhogen. De onderwerpen
die o.a. behandeld zullen worden zijn: voorwaarden voor het exporteren, de regelgeving bij export, relevante marketing tools voor exporteurs, kwesties met betrekking tot de internationale handel, export, financiën, verzekeringen en kwaliteitseisen
en het ontwikkelen van een individueel export marketing plan.

Ondernemersavond
Onderwerp:“Ondernemers praten met elkaar”
Inleider: A. Padarath ovz. KKF
Datum: di. 19 mei 2015
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

ONE
De workshop wordt gehouden van 1 t/m 4 juni 2015 in gebouw 2 van het Lalla
Rookh Complex.
Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 22 mei 2015 opgeven voor deelname bij
het Ministerie van Handel en Industrie tel.no.: 404396 # 1092, 1093 of 402080 #
1042, 1040 of via email: odindustrie@minhi.gov.sr

CITAAT

"Niemand kan de consequenties van de wet van oorzaak en
gevolg ontlopen. Het leven geeft ons het gevolg terug van al
onze motieven, gedachten en intenties, of deze nu voor
onszelf of voor een ander bestemd waren”. (Corey van Loon)

ADVERTEREN OP RECLAMEBORDEN
Op de borden (afmeting
1.20 m hoog x 2.45 m
breed) langs het beursterrein aan de Dr. H.D.
Benjamins-/Borretstraat is
ruimte voor uw advertentie. Ook aan de binnenkant is ruimte beschikbaar
om uw onderneming te
promoten. Voor informatie
over prijzen en voorwaarden, kunt u contact opnemen met het beurssecretariaat tel. 530311 tst. 111.

STOP
WINDOW
Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het hele
loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers
het proces van aanvraag
tot verkrijging van
de vergunning.
Voor meer info:
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 12/05/2015 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
3,73
Pound sterling
5,19
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
279,30
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 5,25
Brazil real
1,12

