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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

BEZOEK

de

3in1 beurs

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

17034

J.M.E. VYENT

Kennedyweg BR. 76

17043

L.H. BERGHOUT

Christinestraat 4

Schoonmaakbedrijf,
Aannemer
Drankinrichting, Winkelier

17134

A.R. RAMLAL

Kaaimanlaan 4

Fabrikant

17138

ONS BELANG FERMAN

Pierpontweg 116

Winkelier

17217

E.J. OLENSKY

Engelweg 23

Winkelier

17245

JOHAN'S BARBERSHOP

A.l. Waaldijkstraat 73

Barbier

17248

D. KROMOPAWIRO

Entree p.p.:

17254

Commissaris E.a. Roblesweg 22

Aannemer

Volwassenen - SRD 6,-

17288

HASCO BUILDING &
CONSTRUCTION
S. GURDAYAL

Killensteinweg 2

Autobusdienst

Kinderen t/m 10 jaar en 60-plussers - SRD 3,-

17361

E.R. DE CLERCQ

Coppenameweg 49

Drankinrichting, Winkelier

17394

F.E. ZEGELAAR

Brownsweg

Winkelier

17443

ERICK'S RIJSCHOOL

Burenstraat 72

Rijschool

17458

LEW SOO WEN

Franchepanestraat 34-36

Grossier

17466

ZONNESTRAAL

Verlengde L' Hermitageweg 127b

17488

Akoosoedraistraat 22

17514

M.E. VAN ORSOY OVERHAND
R.H. VORSTEN

Grossier, Exporteur,
Fabrikant
Drankinrichting, Winkelier

Peroenperoenstraat BR. 17

Schoonmaakbedrijf

17532

SOERONO'S PLACE

Kampong Rewel 38

Drankinrichting

17562

KISTO BAR

Sir Winston Churchillweg 1

Eet- En Drankinrichting

17592

Polder Weg Naar Zee 50

Standhouder

17596

R. SETRODJEMINO KARTOSENTONO
M.A. RODJAN

Verlengde Bergenshoopweg 18

Autobusdienst

17601

C.I. ABDOELRAHMAN

Commissaris Roblesweg 86

Autobusdienst

17615

SIANKUMA

Sir Winston Churchillweg 777

Fabrikant

17621

M.G.M. SANDVLIET

Van 't Hoogerhuysstraat 32

Leverancier

17629

STEVEN'S SERVICE
SURINAME

Jozef Lelystraat 27

Winkelier, Administratiebureau,
Verhuurbedrijf, Bemiddelingsbureau

17838

G. PANSA

Surinamerivier

Houtconcessionaris

26 t/m 30 april
van 17.00 - 22.00 uur
KKF-Beursterrein ingang Borretstraat

Voor meer info:KKF-Beurssecretariaat tel. 530311, fax. 437971

ISO en gemeenschaps aspiraties
ISO standaarden helpen overheden, civiele gemeenschappen en het
bedrijfsleven om aspiraties m.b.t. bijvoorbeeld sociale verantwoordelijkheid, gezondheidszorg en veilig voedsel en water, te vertalen in
concrete realisaties. En zo ondersteunen ze de United Nations'
Millennium Development Goals.

Gezondheid
Er zijn meer dan 1200 ISO
standaarden die gezondheidszorg faciliteren en
verbeteren. Ze werden
ontwikkeld in Technische
Commissies die aan specifieke aspecten van de
zorg aandacht schenken.
In deze commissies zitten
gezondheidswerkers en
experts van overheden,
de industrie en andere
stakeholders categorieën.
De topics betreffen informatievoorziening m.b.t.
gezondheid,laboratorium
equipment en testing, medische apparatuur en hun
evaluatie, praktijk van tandartsen, steriliseren van
producten van gezondheidszorg, kwaliteitsmanagement en bescherming van patiënten data

en veel meer. Deze standaarden zijn van nut voor
onderzoekers, fabrikanten, regelgevers, professionals in de gezondheidszorg en vooral voor patiënten. In dit werk is de WHO
de belangrijkste stakeholder met een liaison status
bij 60 van de aan gezondheidszorg gerelateerde
technische commissies of
subcommissies.

ISO 22000
Er zijn circa 1000 ISO
standaarden die aan
voedsel gerelateerd zijn
en die voordelen opleveren voor producers en fabrikanten, regelgevers en
laboratoria, verpakkingsen
transportbedrijven,
handelaren en de consument. Tegenwoordig is er

sterke nadruk op standaarden die de veiligheid
van voedsel garanderen in
de keten van voedselvoorziening. Inmiddels hebben
circa 140 landen de ISO
22000 standaard voor
'food safety management
systems'
geïmplementeerd. Deze standaard
werd in 2010 gepubliceerd
en er zijn al meer dan
18.600 certificaten van
conformiteit
uitgereikt.
Deze geven aan dat voedselveiligheid management
systemen zijn geïmplementeerd volgens de regels van de ISO standaard. De Codex Alimentarius commission van de
FAO heeft liaison status bij
25 ISO Technische Commissie en Subcommissies.
RMD

"Genieten en laten genieten, zonder kwaad te doen noch aan
zichzelve, noch aan iemand anders, - ziedaar, naar ik meen,
de gehele moraal”. (Nicolas Chamfort)

u

BEKENDMAKING
Per 1 mei 2013 zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht:
- Bij elke nieuwe inschrijving in het Handelsregister SRD 50,- Bij elke wijziging / mutatie per dossier SRD 30,-

CITAAT

Wist

Venter

dat ?

Opkomende macht Brazilië heeft betere energievoorziening nodig voor zijn expanderende bedrijfsleven. In 2010 tekende het daartoe met Peru een energieovereenkomst. Brazilië is ook op zoek naar een verbinding door buurland Bolivia en kustland chili naar de Stille Oceaan. Boliviaanse indianen wisten echter met een lange
protestmars de aanleg van een weg door hun woongebied te voorkomen. En in
buurland Peru vechten indianen tegen de komst van waterkrachtcentrales in de
jungle waar ze wonen. Maar niet iedereen is negatief over de Braziliaanse inspanningen. In Leticia, drielandenpunt voor Colombia, Brazilië en Peru worden de rijke
buren juist met sympathie bezien. Pablo Barbosa een indianenleider stelt: "Ze zijn
een voorbeeld met hun hogere levensstandaard”. Leticia, de hoofdstad van departement Amazonas, gaat naadloos over in Tabatinga, Brazilië. Er is geen douane,
alleen een bord waarop staat dat je Colombia verlaat en Brazilië binnengaat. In
Leticia kan je probleemloos met de Braziliaanse real betalen en in Tabatinga met de
Colombiaanse peso. Spaans en Portugees klinken aan beide kanten van de grens
door elkaar. Pablo Barbosa: "Wij voelen ons echt niet belaagd door Braziliaanse
handelaren die hier hun producten verkopen. Wij Tikuna en Cocama indianen aan
de Amazonerivier voelen ons zowel Braziliaan als Colombiaan”. Veel mensen in
Leticia hebben een 'Braziliaanse droom', om Braziliaan te worden en daar te gaan
werken en goed onderwijs voor hun kinderen te garanderen.
Het bedrijf Lifelens maakt het met een nieuwe software applicatie mogelijk met je
telefoon malaria te diagnostiseren. Met de camera van een smartphone maak je een
foto van een druppel bloed en aan de hand van een uitvergrote foto kan de applicatie cellen in het bloed onderscheiden en zo malariaparasieten ontdekken. De
resultaten worden op een website geplaatst waardoor uitbraken van malaria sneller
worden ontdekt. Jaarlijks krijgen 350 tot 500 miljoen mensen malaria. De app van
Lifelens is nauwkeuriger en goedkoper dan andere methoden om malaria te diagnostiseren.

Drs. Joanne Pancham, Secretaris KKF

KKF goes Social Media
Communicatie zonder e-mail en social media (facebook, twitter, enz. ) is ondenkbaar in deze tijd. KKF bedient zich tegenwoordig van deze media en houdt u op de
hoogte van hun activiteiten z.a. de ondernemersavond, beurzen, workshops, trainingen, meetings, handelsmissies, enz.
Follow us on:

Ministerie van Handel en Industrie
www.tradeandindustry. gov.sr
Het Ministerie van HI organiseert samen met de Caribbean Export
Development Agency (CEDA) trainingen voor ondernemers die een
(bijna) export ready product hebben t.w:
1. ProNet training (Quality Management en Information Management) voor fabrikanten, detailhandelaren en de diensten sector;
2. Export Marketing training voor kleine, middelgrote ondernemingen en Business
Support Organisations (BSO). Deze training moet leiden tot een Export Marketing
Plan.
Trainingsdatum
: maandag 27 t/m woensdag 29 mei 2013
Opgave voor deelname bij HI: uiterlijk 15 april 2013
Tel
.
: 402826 of 402080 tst 1048, 1049 en 1042 of mailen
naar odindustrie@minhi.gov.sr

Ondernemersavond
Onderwerp: “Grow your
business”
Inleider: Prof. M. Carrillo,
Arthur Lok Jack Graduate
School of Business
Datum: di. 16 april 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

ONE
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. 03/4/2013 en tot nader
order

ROUTE

di. 16 april 2013

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

www.facebook.com/kkf.suriname
KKF Suriname

KKFacts

do. 18 april 2013

Plaats: Zanderij (Chinees op de hoek
v.d. afslag naar Colakreek)
Plaats: Domburg (de markt)

Tijd: 08.00 - 14.00u
Tijd: 08.00 - 14.00u
(Wijzigingen voorbehouden)

U.S. dollar
3,35
Euro
4,30
Pound sterling
5,08
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
359,08
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,18
Brazil real
1,66

