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Maandag 24 maart 2014

AMETrade Ltd en het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen organiseren binnenkort de internationale SURIMEP 2014 conferentie in ons
land. Op onze laatstgehouden ondernemersavond gaf Angela van
der Kooye van SURIMEP een presentatie hierover. AMETrade staat
voor Africa & Middle East Trade Ltd en is gespecialiseerd in het organiseren van Events en het geven van Trainingen en Consultancy. Het
bedrijf katalyseert handelsontwikkeling in Afrika en het MiddenOosten en nu dus ook in ons land.

AMETrade

SURIMEP
SURIMEP 2014 wordt
gehouden van 17 t/m 19
juni a.s. bij de KKF. Het
wordt de eerste internatio-

Mw. Angela van der Kooye
nale mijnbouw, energie en
petroleum conferentie in
Suriname en een zogeheten 'turnkey event' met nadruk op onze mijnbouw,
petroleum en energie industrie, haar potentie en
duurzame ontwikkeling.
SURIMEP zal bestaan uit
conferentie sessies (3
dagen), een handelsexhibitie, rondetafel discussies, seminars, toeristische trips en bezoeken
aan mijnbouw gebieden.
Het thema van SURIMEP
2014
luidt:
'Utilising
Suriname's natural resources to underpin a sus-

tainable economy'. Het
wordt een One Stop Shop
voor nieuwe investeerders
en een gelegenheid voor
bedrijven in Suriname die
diensten verlenen aan de
mijnbouw, petroleum en
energie sector, om diepgaand uit te leggen wat ze
doen, hun vooruitgang en
uitdagingen voor de toekomst. Surimep zal ook 'a
learning and networking
event' zijn. Aldus een
greep uit de presentatie.

Er is in de geschiedenis van het ondernemerschap veel veranderd in de wijze waarop de 'human resources' worden beschouwd. Zo ontwikkelde zich in de jaren zestig
de 'human relationsbeweging'. Haar motto was: "Geloven in de mogelijkheden van
mensen”. Kenmerkend voor dit optimisme was de verzoening die gepredikt werd
tussen de doelstellingen van de industriële onderneming en die van de mensen die
daar werkten. De leider zou tot taak hebben de doelstellingen met elkaar te verbinden. Deze beweging had een enorme uitstraling, niet alleen op organisaties maar
ook op het godsdienstig en maatschappelijk denken van die tijd. Maar de aanvankelijk stimulerende invloed op de prestatie ging geleidelijk verloren doordat werknemers de theorie steeds meer gingen wantrouwen en zien als een motivatietechniek. Ook werd er vanuit de vakbeweging sterk geageerd tegen wat zij 'schandelijke bedrijfspropaganda' noemde. Tegenwoordig wordt de mens beschouwd als het
meest essentiële strategische "bedrijfsmiddel" van de onderneming. En het is nu
algemeen aanvaard dat de onderneming die haar mensen niet kan motiveren concurrentiekracht verliest. Het 'productiemiddel' mens is geen onkostenpost maar een
bron van opbrengsten waarin geïnvesteerd moet worden.

CITAAT
"A customer is the most important visitor on our premises.
He is not dependent on us. We are dependent on him. He is
not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is
not an outsider in our business. He is part of it. We are not
doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by
giving us an opportunity to do so”. (Mahatma Gandhi)

u

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

16964

S.G. SANDVLIET - WILLIAMS

Napistraat perceel 3

Winkelier

17313

J.L. CASTILLION

Margarethenburg Serie B no. 21

Winkelier, Drankinrichting

22035

SHANTIPREKASH GANGA

Hk Delhi-/gemaalweg 37

Winkelier

22037

A. BHONDU - DOEBRIE

Standhouder

22093

V.R. GORDON

Paradise naast de padischuur van
L.V.V.
Haydenstraat 40

22139

R. MODJOJO - ATMA

Groot Henarpolder Serie 11 no. 2

Standhouder

22145

AG CONSULTANCY

Stoelmanstraat 44

Adviesbureau

22224

AMAT SOEDJONO

Saptijastraat 58

Grossier

22245

Powakkastraat 34

Verzekeraar

22287

DOEDEL INSURANCE
INTERNATIONAL
PADMAWATIE MOHANGOO

Bacovendam 178a

Standhouder

22334

FOETOEBOI

Krobiastraat 20

Inklaarder

22350

BH. CHOTOE

Clarapolder Serie A no. 1

Autobusdienst

22455

G.R. HARDYAL

Longmay 102

Monteur

22467

PATHETIC HAIR AND
BEAUTY SALON
ABDOELRAJAK SOELTAN

Parastraat 113
Vredenburg Serie B no. 104

Aannemer

IMPORTBEDRIJF ALL
ELECTRONICS SURINAME
BODEGA

Soebhaasstraat 26

Importeur

Johannes Mungrastraat 85

Drankinrichting

Dominestraat 19

Importeur

22777

KIEM JIEN'S
IMPORTBEDRIJF
RAJINDERPERSAD
HARKISOEN
BH. GAINDA

Oranje Nassaustraat 72

Verhuurbedrijf

22797

COFFY

Ramalaan 1

Autobusdienst

22813

WOG-AGRI-EXPORT
INTERNATIONAL
AANNEMINGSBEDRIJF M.
SHAIK SOELTAN
SAMMY'S BOETIEK

Van 't Hoogerhuysstraat 36
beneden

Exporteur

Richenel Slorystraat 5

Winkelier

SANDOLI IMPORT EN
EXPORT

Pikinstonstraat 1

Importeur, Exporteur

22576
22586
22587
22621
22721

Grossier, Winkelier

Barbier, Winkelier, schoonheidsspecialist, Opleidingsinstituut

Aannemer

RMD

MENSGERICHTHEID

Wist

Nr. 635

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

SURIMEP 2014
Internationale conferentie

AMETrade heeft in 22
landen meer dan 40
'events' georganiseerd. Zij
biedt een breed spectrum
aan diensten en expertise
en versterkt bedrijven met
kennis en strategieën. Dit
op de gebieden van: mijnbouw, olie & gas, energie
en
telecommunicatie.
Haar partners zijn onder
anderen ministeries in
vele landen, waaronder
nu ook ons Ministerie van
Natuurlijke Hulpbronnen.
Voorts zijn er ook vele
media
partners
w.o.
African Business en Gulf
Oil & Gas. Het bedrijf gaat
er prat op te beschikken
over 'One of the most
comprehensive database
of industry contact in
Africa and the Middle
East'. Zij is ook voortreffelijk in het organiseren en
aankleden van excellente
exhibitieruimten voor producten en diensten.

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

dat ?

"Niet elke verandering is een verbetering”. Dit is een standaard uitdrukking die de
levens van velen zodanig dicteert dat het hen ervan weerhoudt hun potentieel volledig tot ontwikkeling te brengen. Het onbekende in overweging nemen durven
slechts weinigen. Doen ze dat wel dan zijn ze meestal daartoe gedwongen door een
schokkende gebeurtenis: ontslag, scheiding, ziekte, verlies etc. Je keert dan terug
naar je vergeten dromen die je met je aangeboren talenten en sterke kanten mogelijk kan maken, als je de kans maar krijgt. En die kans komt zodra je erin slaagt te
stappen uit de stroomversnelling waarin je je nu bevindt en in rustiger vaarwater
terechtkomt. Bepaal dan de richting waarin je wilt gaan en doe het weloverwogen
stap voor stap. Het is een fantastisch gevoel om te kiezen hoe je je leven wilt leiden
en er vervolgens werk van te maken. Maar er zijn gevaren waarvoor gewaakt moet
worden. Externe factoren kunnen immers zoveel van je tijd en energie in beslag
nemen dat je je oorspronkelijk doel, het belopen van je eigen weg, steeds meer uit
het oog verliest. Vaak laten we teveel dingen onze aandacht afleiden van onze prioriteiten waardoor er te weinig energie voor ze overblijft. Bedenk dat het bereiken
van doelen een belangrijke factor is voor de ontwikkeling van alle facetten van ons
leven. Stel jezelf op gezette tijden steeds weer de vraag of je persoonlijk de verantwoordelijkheid neemt voor alles wat je doet en of je de taken die je geaccepteerd
hebt ook volledig op je neemt. De mensen die het best georganiseerd zijn hebben
hun leven vereenvoudigd waardoor ze zich kunnen concentreren op waar ze goed
in zijn. Het is handig om georganiseerd te zijn, maar het systeem mag niet verworden tot een prioriteit i.p.v. een handig hulpmiddel. Er zijn twee principes die essentieel zijn als je je leven wil vereenvoudigen: wees trouw aan jezelf en geloof in jezelf.

22818
22994
38880

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.).

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

Ondernemersavond
Onderwerp:“Plantgenetische Hulpbronnen”
Inleider: Mw. Patricia
Milton M.Sc. - voorzitter
Nationale Coordinatiecommissie Plantgenetische Hulpbronnen en
Focal Point voor de
International Treaty on
Plant Genetic Resources
bij het Ministerie van LVV
Datum: di. 25 maart 2014
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

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

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

