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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Belang van plantgenetische

BEKENDMAKING

hulpbronnen voor

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:

voedselzekerheid

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

15736

Cornelis Jongbawstraat 48

Visserijbedrijf

Sidodadiweg 122

Transportbedrijf

17744

SEOYANG FISHERIES CO.,
LTD.
TRANSPORTBEDRIJF
CHOTKAN
L.M. KODJO

Surimomboweg 6

Eet- En Drankinrichting

18153

S. KARSO

Catharina Sophia perceel 107

Winkelier, Drankinrichting

18853

J. SHANKAR

18966

R. TRIBHAWANSINGH

Van Drimmelenpolder Serie I no. 23 Drankinrichting

19440

A.E. JABINI

Winkelier

19761

J.W. PINAS

Nieuw Aurora a/d Boven
Suriname-rivier
Totikamp

19769

P. SOWINANGOEN

Tawajarieweg BR. 31

Autobusdienst

19793

B.K. KHOEBLAL

Andonglaan BR. 6

Autobusdienst

19795

A.B. RAMDAYAL

Commissaris Weytinghweg BR. 151 Autobusdienst

19800

H.R. BOLDEWIJN

Heiligenweg 13-15

Venter

19858

RONNY'S MACHINE

Dageraadweg 37

Autobusdienst

en fondsen.

19879

B.A. BERRENSTEIN

Standhouder

Acties

19888

C.E. LIEVELD - TEN A SANG

Latourweg O/h Shell- En
Essoterrein
Marowijnestraat 12

19896

L. SARMIN

Bromidestraat 30

Autobusdienst

19901

A. MANIRAM

Hendrikstraat 186A

Autobusdienst

19918

BISWAMITRE KALICHARAN

Vervuurtweg BR. 1

Autobusdienst

19928

B.A. KHODABAKS - AHMAD

Standhouder

19941

LEEF GEZOND WINKEL

Terrein Douanekantoor Nabij De
Steiger
Bierdjoeweg 39

19970

SH. CHOTKAN

Commissarisweg kavel 18

Autobusdienst

19987

W. AMATSOEPIJAN - IPIN

Standhouder

21306

G. HELBERG

Sidoredjo O/h Erf V/d Openbare
School
Ferdinand Bolstraat 19

22172

J.CH. SLATERUS

Comvaliusstraat 1

Importeur

22174

BAKKERIJ TJIETAMAN

Pandiet Tilakdharieweg BR. 398

Bakkerij, Bakker

Patricia Milton van de Nationale Coordinaties Commissie m.b.t.
Plantgenetische Hulpbronnen (NCCPGR) presenteerde op onze
laatstgehouden ondernemersavond het thema: 'Het belang van plantgenetische hulpbronnen voor voedselzekerheid. Zij benadrukte het
belang van de agrarische biodiversiteit voor ons leven, gezondheid,
geschiedenis, cultuur, en identiteit. Plantgenetisch materiaal verdient
daarom bijzondere aandacht en de regering geeft dan ook hoge prioriteit aan programma's voor voedselproductie om te voorzien in de
lokale behoefte en de export.

16488

Aannemer

Beleidsdoelen
Van voedselzekerheid is
er sprake wanneer alle
mensen, te alle tijden
fysieke en economische
toegang hebben tot voldoende, veilige en voedzame voeding om te voorzien in hun voedingsbehoefte en voedselvoorkeur voor een actief en
gezond leven. De beleidsdoelen van het Agrarisch
Beleid 2010-2015 zijn het
scheppen van ruimtelijke
voorwaarden en het realiseren, ontwikkelen en
waarborgen van agrarische gezondheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid voor de totale
Surinaamse bevolking en
die van de regio. Verder
het vergroten van de bijdrage van de agrarische
sector aan de nationale
economie.
Mevrouw
Milton gaf het nut, het
duurzaam gebruik, de bedreiging en conservering
van de plantgenetische
hulpbronnen aan, als
basis voor voedselzekerheid.

PGR
Plantgenetische resources/hulpbronnen (PGR)
zijn direct of indirect verantwoordelijk voor het
levensonderhoud van een
ieder op aarde. Ze zijn er
voor voeding en landbouw
en omvatten een diversi-

Patricia Milton
teit aan zaden en plantmateriaal met een werkelijke potentiële waarde
voor voeding en landbouw. Uitgebreid werd
ingegaan op technische
aspecten van het onderwerp en aangegeven werd
welke instituten in Suriname hierbij betrokken
zijn. Het belang voor de
voedselzekerheid werd
benadrukt door het gegeven dat van de 30.000
eetbare
plantsoorten
slechts 7000 worden geteeld en dat terwijl planten
80% uitmaken van het
menselijk dieet. Knelpunten die ervaren worden
zijn: onvoldoende besef
van het belang van PGR
management en kennis
erover, beperkte human
resource capacity, ontbreken van een grondbestemmingsplan, geen systematische procedures
voor instandhouding PGR

De NCCPGR heeft als
algemeen doel het bevorderen van het behoud en
duurzaam gebruik van
plantgenetische hulpbronnen. Activiteiten die de
commissie sedert december 2011 heeft ontplooid
zijn: het formuleren van
een concept PGR beleid;
ontwikkelen van een PGR
Strategisch Plan voor
Suriname; bewustmaking
van beleidsmakers via
presentaties van het
belang van PGR en veldbezoeken om een beeld te
vormen van de status van
bestaande collecties. Er
werd aangegeven welke
acties nog ondernomen
moeten worden m.b.t. het
vorenstaande. Aldus een
greep uit de omvangrijke
presentatie.
RMD

CITAAT
"Veranderen is voor velen erg moeilijk doordat zij de waarde van wat er nu is
en waarover ze controle hebben overschatten en de waarde van wat
gewonnen kan worden door het oude los te laten en te innoveren
onderschatten”. (Yor Sunitram)

Wist

u

dat ?

Onder auspiciën van de KKF is een handels- en oriënteringsmissie naar de Republiek Panama uitgevoerd en als alles volgens het programma verloopt, keert de missie vandaag terug in ons land. Wij associëren Panama meestal met het beroemde
kanaal dat er doorheen stroomt en dat de Stille Oceaan of The Pacific verbind met
de Atlantische oceaan via de Caribische zee. Een verbinding waardoor het land een
zeer gunstige positie op handelsgebied en toerisme heeft verworven. Een beroemde vrijhandelszone is de Colon Free Trade Zone, gelegen nabij de Atlantische
ingang van het kanaal en die de op een na grootste in de wereld is. Deze vrijhandelszone werd in 1948 operationeel en beslaat een oppervlakte van 2,4 km2. Een
deel van de zone ligt, door een muur gescheiden van de stad Colon en het ander
deel, groot 0,53 km2, is gesitueerd in het havengebied. De Colon Free Trade Zone
ontvangt jaarlijks circa 250.000 bezoekers en telt 1750 ondernemingen. Aan waarde geneerde de Zone in 2005 meer dan 6,5 miljard dollars. Zij faciliteert importen,
opslag, assemblage, repacking en re-exporting van goederen van over de gehele
wereld inclusief electronische toepassingen, farmaceutische producten en veel
meer. De Zone wordt beschouwd als 'The Trading Showcase' van Centraal en Zuid
Amerika en het Caribische gebied. De Colon Free Trade Zone is een belangrijke
leverancier van goederen aan andere vrijhandelszones waaronder die van USA,
Mexico, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Duitsland, Engeland, Hong Kong, Taiwan,
Japan, Korea, Maleisië. Deze landen leveren op hun beurt circa 87% van Colon's
importen. Circa 83% van Colon's exporten gaan naar landen in Midden en Zuid
Amerika. Over het Panamakanaal het volgende: het kanaal is 77 km lang. Frankrijk
begon het project in 1881, de USA nam het in 1904 over van de Fransen en op 15
augustus 1914 werd het kanaal officieel geopend. Het kanaal biedt schepen die van
de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan moeten een aanzienlijk korter maar
ook veel veiliger vaarroute. Tot 1977 had de USA de controle over het kanaal en het
gebied eromheen. Daarna deed de USA het samen met Panama en sinds 1999 is
het een Panamees agentschap, The Panama Canal Autority, die controle uitoefent.
In 2008 gingen 815.000 schepen door het kanaal.

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

Winkelier

Standhouder

Winkelier

Aannemer

KKFacts

DOE MEE
aan de beurs voor de
volgende sectoren:
Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en
bijenteelt. Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en
verwerkingsbedrijven.
Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, chemisch,
metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking,
bedrijfsgerichte dienstverlening (financieel, ICT, transport, onroerend goed, trainingen, etc.), constructie, kunst, huisvlijt en nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties,
equipment, instrumenten, etc.).

Ondernemersavond
Onderwerp 1: Ashni Life
Style Solution, Your Life,
Your Choice, Your Hapiness”
Inleider:
mw.
Ashni
Mulchand, gecertificeerde
Gezondheids Instructeur

Onderwerp 2:
Betaalsysteem”

“GSM

Inleider: Emanuel Scheek
(Marketing Manager
Rekemo N.V.) en Giraldo
Miranda (Direkteur
Rekemo N.V.)
Datum: di. 1 april 2014
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

30 april - 4 mei 2014
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net
Website : www.surinamechamber.com

Douanekoersen
M.i.v. 19/03/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,66
Pound sterling
5,56
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
330,06
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,48
Brazil real
1,42

