Uitgave
Adres

ACTS

Website
Facebook
Twitter
E-mail
Redactie

Logische stappen
voor regionale
integratie

Maandag 26 oktober 2015

Opmaak

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

Nr. 717

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Modernisering en innovatie
textielindustrie
Cees Bles, senior expert van PUM Den Haag, sprak op onze ondernemersavond over een training die het opgang brengen beoogt van
modernisering en innovatie van de textielindustrie. Bles vertoeft op
uitnodiging van de Competitiveness Unit Suriname (CUS) in ons
land. De focus lag op kennisoverdracht, kwaliteit, efficiency en doelmatig omgaan met stoffen en arbeid.

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

33090

D.W. SAIMO

Tourtonnelaan BR. 175

Exporteur

33112

WELCH IT CONSULTANCY

Stanvastestraat 10

Adviesbureau, Verhuurbedrijf, Ontwerpbureau,

33123

FARLEY N. ABDOEL

Sophia'slustweg 26

Goudsmid

33133

Brahmstraat 9

Bemiddelingsbureau

33137

RELATIE- BEMIDDELINGSBUREAU ANNA BEE
DIRECT RESPONSE

Saramaccadoorsteek 73

Adviesbureau

33195

YUN DINKI

Majorodanstraat 14

Importeur, Exporteur

33222

L.R. NELOM

Baggelenweg 42

Leverancier

33244

MANOJKUMAR GOBIEND

Palamoweg 37

Fabrikant, Winkelier

33257

DEWNARAIN BHAIRO

Mankistraat 12

Importeur

33283

Welgedacht B Weg 25

Beveiligingsdienst

33298

AMERICAN DESIGN
SYSTEMS
S. DEWSARAN

Waterkant Centrale Markt

Taxibedrijf

33302

GERAN EXPORTBEDRIJF

Sewbarath Misserstraat 80

Exporteur

33327

DENNIS PAWIRODIKROMO

Rierstraat 8

Taxibedrijf

33380

W.G. EMANUEL

Pietersburgweg 9

Exporteur

Op onze laatstgehouden ondernemersavond was er een presentatie
over de 'wildgroeiende business van 4 Corners Suriname'. De presentatie werd gegeven door Soeradj Kali Managing Director Audio
Tex Suriname en Santusha Lavenberg lid van 4 Corner Suriname. Het
ging om business opportunities en het genereren van extra inkomen.

33398

SAFARI TAXI

Guaranistraat perceel 391

Taxibedrijf

33405

WILSON R. PINAS

Maripalaan 6

Exporteur

33407

Gangajaliweg 3

4 Corner Alliance Group is
een jong netwerk marketing bedrijf wat het mogelijk maakt om financieel
onafhankelijk te zijn. De
groep is in meer dan 100
landen actief. Velen dromen ervan snel geld te
verdienen maar te vaak
blijft het een droom. De
presentatie ging over het
waarmaken van deze

33417

MICHAEL HENDRIK WINKEL
afgekort M.H.W.
B.J. WIRJOPRAJITNO

Reebergweg 7

Adviesbureau,
Opleidingsinstituut
Winkelier

SEGURANCA SECURITY &
PRIVATE INVESTIGATIONS
RAYMITCH IMPORT- EN
EXPORTBEDRIJF
MAIKEL D. BRUINHARD

Pararacweg 11

Bewakingsdienst, Beveiligingsdienst,

Installatiebedrijf, Trainingsbureau

Behandeld werden: warenkennis, patronen maken, kwaliteitszorg in de
confectie, machines en
innovatie, arbeidskunde
alsook kostprijsberekening en budgetteren en
proces en fabrieksinrichting, computers in het bedrijf en ken uw klanten. De
inleider wees op kansen
en uitdagingen en relateerde ze aan beter opleidingen, samenwerking in
de bedrijfstak en vormen
van een vereniging van
textielondernemers.
Kansen voor kleine zelfstandigen door: te specialiseren, service bureaus

op het gebied van borduren, printen, patronen
maken, wassen etcetera,
op te zetten. De service
bureaus kunnen diensten
aanbieden aan collega
ondernemers om investeringen sneller rendement
te laten opleveren. Concurrentie kan bestreden
worden door investering
in het machinepark en
innovatie en vergeleken
met de minimumlonen in
de omliggende landen liggen hier, volgens Cees
Bles, zeker kansen. Hij
attendeerde op de uitdaging om de jeugd te interesseren voor de bedrijf-

stak, de opleiding te verbeteren en interessanter
te maken. Zonder de
jeugd is er geen toekomst
en het beroepenveld moet
gedefinieerd worden met
specialismen professioneel patronen maken,
arbeidsanalist en productieleider. Gewezen werd
op de noodzaak van een
intensief marktonderzoek
om te kijken waar er
mogelijkheden zijn voor
uitbreiding van de klantenkring en afzetgebieden
en hoe de behoeften van
afnemers zich gaan ontwikkelen.
RMD

4 Corners Suriname

droom en deel te worden
van de 4 Corners Alliance
Group waarbij het voordeel is dat je kunt werken
wanneer, waar en hoe je
wil en je niks hebt te verliezen. Per 1 november
bedraagt de inschrijving
bij 4 Corners Suriname
Srd 75,= vanwege de
koersstijging. Investering
in de 4 Corner busineses

bedraagt $ 18 plus $ 2
voor bankkosten. Wie op
zoek is naar extra inkomen kan dat kenbaar
maken via: App + 597
8447777. Voor meer informatie www.4cagroup.net
en op Face Book zijn er
video presentaties die uitleggen hoe het allemaal
werkt.
RMD

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?

33435
33452

Onderzoeksbureau

Duisburglaan 9

Importeur, Exporteur

Johan Adolf Pengel Luchthaven

Taxibedrijf

Narainastraat 14

Uitdeuk- En Spuitinrichting

33505

GUNO UITDEUK- EN
SPUITINRICHTING
E.C. BUSINESS

Mon Plaisirweg 177

Importeur

33506

TICKETS2GO

Henck Arronstraat 102

Reisbureau

34038

BRYANNETWORKS.NET

Gebroeders Penardstraat 12

Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau

33478
33504

Schrijf u nu in voor de training:
CITAAT

"Niet vergeven leidt tot verbittering en haat. Het vreet aan je wezen, net als
zelfhaat en zelfverachting. Haat, naar binnen of naar buiten gericht, holt de
menselijke geest uit". (Desmond Tutu)

BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
Deze training wordt verzorgd in 5 modules van 2 dagen per
module.

ONE

module
module
module
module
module

1:
2:
3:
4:
5:

Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

BEZOEK
ONZE BUSINESS PROMOTION EVENT

Een speciale ondernemersavond
Voor registratie: Kamer van Koophandel en Fabrieken
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.no.: 530311 tst. 112, e-mail: chamber@sr.net

Op dinsdag 27 oktober 2015 van 19.00 - 21.00 uur.
Aan alle in september 2015 ingeschrevenen in het

Wist

u

dat ?

Handelsregister wordt op deze avond de gelegenheid
geboden hun producten en/of diensten aan het publiek

"De eerste wet van ons bestaan is dat we deel uitmaken van een subtiel web van
onderlinge afhankelijkheid, samen met onze medemensen en andere wezens die
God heeft geschapen”. In Afrika zo schrijft Emeritus aartsbisschop en
Nobelprijswinnaar Desmond Tutu verder, "wordt de erkenning van onze onderlinge
afhankelijkheid 'UBUNTU' genoemd. Dit begrip vormt de essentie van het menszijn. Het omschrijft dat uw en mijn menselijkheid onontwarbaar is verstrengeld en
verweven met de menselijkheid van alle andere mensen. Iemand met Unbuntu is
gastvrij en vriendelijk, warmhartig en gul. Hij/zij is bereid te delen en stelt zich open
voor anderen”. In zijn boek 'God heeft een droom' beschrijft de aartsbisschop de
Unbuntu-mens alsvolgt: "hij is beschikbaar, bereid zich kwetsbaar op te stellen en
bevestigt anderen in hun mens-zijn. Mensen met unbuntu voelen zich niet bedreigd
omdat anderen capabel en goed zijn, want ze hebben een natuurlijke zelfverzekerdheid die voortkomt uit het besef dat ze tot het groter geheel, de mensheid,
behoren”. Ze weten, zegt Desmond Tutu, dat ze worden geraakt als anderen worden vernederd, dat ze worden geraakt als anderen worden onderdrukt of worden
behandeld op een wijze die geen recht doet aan hun wezen. Unbuntu heeft te
maken met werkelijk mens-zijn, met het besef dat jouw bestaan verweven is met dat
van anderen in het web van het leven. Naar deze unbuntu eigenschap moeten wij
zoeken en niet naar irrelevante kenmerken zoals ras. Unbuntu is het bewustzijn dat
we elkaar nodig hebben om te overleven. Het zegt dat het geen grote verdienste is
om op een agressieve manier de concurrentiestrijd aan te gaan en succesvol te zijn
ten koste van anderen. Het stelt dat Sociale eensgezindheid het 'summum bonum',
de grootste denkbare verdienste is. Desmond Tutu: "We hebben allemaal de capaciteit om kwaad te doen, maar ook om zeer veel goed te doen en dat is wat God
sterkt in Zijn overtuiging dat Hij er goed aan heeft gedaan ons te scheppen ondanks
de risico's”.

te tonen. Deze B2B meeting zal maandelijks worden
gehouden. Het biedt gelegenheid tot netwerken en
kennismaking met nieuwe ondernemers
De lokatie is: de KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

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

Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is vrij.

Douanekoersen

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

China

Qingdao Laurel Enterprise Co.
Ltd.

India

Shrih Trading Co. Pvt. Ltd.

Japan

Beatrix Sensors Co. Ltd.

VSA

Tidewall PVC Sheet Piling
Manufacturing Company

imp. van refractory and insulation
materials
admin@sino-laurel.com.cn
imp. van voedingswaren en
dranken
info@duqaa.com
distr., groothandel., lab. van
ultra sensitive velocity sensoren
www.beatrix-sensor.com
geint. in Tidewall-producten
www.tidewall.com

M.i.v. 13/10/2015 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
3,81
Pound sterling
5,15
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
278,89
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,65
Indian rupee (100) 5,17
Brazil real
0,89

