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Call for Proposals

Staatsolie Refinery Expansion project
Ruim 350 lokale ondernemers togen dinsdag jl. naar het KKF complex om zich te laten informeren over het Staatsolie 'Refinery
Expansion Project (REP); waarvoor duidelijk grote belangstelling
blijkt. Staatsolie wil namelijk zoveel als mogelijk, gebruik maken van
de diensten van het Surinaamse bedrijfsleven. Deze bijeenkomst
werd verzorgd in samenwerking met de KKF.

Lokale inbreng

Opportunities
Tom Ketele, Sr. Project
Manager, zette in zijn presentatie uiteen wat het
project inhoud, hoe het
zich ontwikkeld heeft en
hoe de uitvoering zal
plaatsvinden. Staatsolie
zal het project, onder directe supervisie van de
Italiaanse hoofdaannemer, Saipem uitvoeren
met 12 subcontracters of
constructieaannemers. De
constructieaannemers die
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Surinaamse Bedrijfsleven en

De overweldigende belangstelling voor de presentatie ontlokte bij REP
Project Director, Rudolf
Elias, de opmerking: "Ik
ben bijna in shock door
deze opkomst, maar tegelijkertijd stemt dit me heel
goed, omdat hieruit de
enorme
belangstelling
voor dit project blijkt”.
Elias onderstreepte dat
deze presentatie vooral
gezien moet worden in
Staatsolies streven het
Local Content (lokale inbreng) op het project te
verhogen. "We hebben
vanaf het begin gesteld
dat we zoveel mogelijk
lokale arbeid en - diensten
op het project willen inzetten”. Van de 1500 personen die in de piek op het
project zullen werken zullen 500 uit het buitenland
gehaald moeten worden.
Dit gaat veelal om hooggekwalificeerde arbeidskrachten die in Suriname
helaas niet te vinden zijn.
"Het resterende deel zal
wel uit Suriname moeten
komen”.

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

De KKF roept ondernemers op om hun projectvoorstellen in te dienen voor de Direct
Assistance Grant Scheme van de Caribbean Export Development Agency (CEDA)
onder the 10th European Development Fund (EDF).
De nieuwe ‘Call for Proposals for the Regular Procedures’ zijn gepubliceerd op 4
juni 2012.
De deadline voor indiening van projecten bij de KKF is maandag 25 juni 2012
om 16.00 uur.
Projectdocumenten moeten hardcopy in tweevoud (2x) worden ingediend. Digitale
inzendingen worden niet geaccepteerd door CEDA.
De documenten zullen dan via de KKF worden opgestuurd naar Barbados (CEDA),
zodat deze voor de deadline van 6 juli 2012 4.30 uur Barbados tijd zijn ingediend.
Voor meer info: Kirk Brown, Senior Grant Advisor (kbrown@carib-export.com) en
www.carib-export.com/directassistancescheme

Ondernemersavond
Onderwerp: “Census-taking
in the Caribbean - What’s it
for You?”
Inleider:
Dr.
Philomen
Harrison (Project Director
Statistics of CARICOM)
Datum: 19 juni 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

Bezoek de KKF ondernemers-

De KKF kan adviseren bij het schrijven van projectplannen.
Voor meer info: KKF-Secretariaat tel. 530311 / 530313, chamber@sr.net

avonden. Elke dinsdagavond
van 19.00 - 20.00 uur.
Actuele onderwerpen.

Rendezvous Brazil, Guyane
en Suriname in Paramaribo
Tom Ketele aan het woord over de project status
en contract strategie
reeds aangetrokken zijn
voor het project zijn
Kiesel, Ballast Nedam,
MNO Vervat, Fagioli en
joint
venture
IREM/
SICES. "Wij zijn van mening dat de opportunities
voor het Surinaamse bedrijfsleven vooral in de
laag onder de constructieaannemers ligt en we verwachten een ongelooflijke
spin off voor bedrijven,
kleine en middelgrote, die
kunnen voldoen aan de
gestelde kwaliteits- en
veligheidseisen”,
zei
Ketele. Bezoekers konden
op de bijeenkomst een CD
betrekken met daarop de
pre-kwalificatie-eisen voor
zowel algemene Staatsolie diensten en die van
Saipem voor het project.
Op de CD staan ook de
contactgegevens van de
huidige constructieaannemers, zodat die benaderd
kunnen worden voor het
aanbieden van diensten.

Spinn off
Hoe groot de spinn off van

het project voor lokale
ondernemers kan zijn,
werd met een illustratie
van Bouwbedrijf Kiesel,
Ballast Nedam en MNO
Vervat
aangetoond.
Kiesel is het eerste lokale
bedrijf, met een contract
van US$ 5 miljoen, dat
werkzaamheden in de
constructiefase oplevert.
De overige contracten liggen in de orde van US$
10 miljoen en hoger.
Kiesel was verantwoordelijk voor het opzetten van
een magazijn, kantoorgebouwen voor het constructiepersoneel, wachthuisjes en permanente en
tijdelijke schuttingen. Dit
werk heeft zij uitgevoerd
met 25 andere lokale
bedrijven, onder haar supervisie. Kenneth Lim A
Po, directeur van Kiesel,
deelde de werkervaringen
op het project met de aanwezigen en benadrukte
vooral het zeer belangrijke 'safety aspect' dat erg
zwaar weegt bij het krijgen van een job.

OPROEP DEELNAME

Opening
Bij de opening zullen er
toespraken zijn van de
delegatieleider van Brazilië en van Guyana, de
voorzitters van de CCIG
(Chambre de Commerce

Tot slot zei Ketele: "Naast
de CD met informatie
zeggen wij toe ons te zullen blijven inzetten om de
belangen van het Surinaams bedrijfsleven te
behartigen. "Staatsolie zal
ook in verdere samenwerking met KKF en
Saipem een informatiebijeenkomst houden om de
pre-kwalificaties nader
toe te lichten. "En…u kunt
zelf ook uw kans tot participatie vergroten door u
te kwalificeren en in contact te treden met de constructieaannemers”.

(Bron: Staatsolie REP)

et d’Industrie de Region
Guyane) en van de KKF
en van een functionaris
van de Surinaamse overheid. Hierna wordt er
geconfereerd over regionale integratie en de
'trade opportunities' die
daardoor ontstaan. Aan de
orde komt voorts ook de
relatie met de EU in het
kader van de regionale
integratie, waarna er een
persbriefing zal zijn.
Hierna volgen op deze
eerste dag de volgende
workshops: 1) Perspectives and opportunities of
economic regional cooperation (natural resources
exploitation); 2) Status of
the trade barriers (transport, EPA, the Oyapock
bridge); 3) Some capital
for regional integration
(investments
in
the
Guyana's shield market);
en 4) Rio+20 the Guiana's
potential and environmental challenges (synergies
for Rio+20 targets and

economic development).

Vervolg
5 juli, de tweede dag,
begint na de registratie
met workshop 5: 'Practices and business climate
(operational point of
view). Hierna volgen drie
sector
workshops:
'Cooperate for a clean
and efficient mining industry/energy challenge, oil
and infrastructures', 'Agriculture, food, water, sanitairy and industrial challenges' en Transportation.
Hierna volgt een presentatie van Amazon tech
door SEBRAE Business
and science forum for
sustainable initiatives. Na
deze presentatie komen
de werkgroepen met hun
bevindingen en aanbeveling, gevolgd door een closing round table: 'Circulate better to operate
sustainably' waarbij het
zal gaan om concrete
ideeën voor gemeen-

Suriname Directory
Wilt u gezien worden?
Wilt u behoren tot een wereldwijd netwerk van bedrijven?

Registreer dan nu uw BEDRIJFSINFORMATIE
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Inschrijving voor deelname: vanaf woensdag 20 juni 2012
Voor meer info: Beurssecretariaat tel. 530311 / 530313
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dat ?

De Griekse wijsgeer Aristoteles heeft eens gezegd dat we zijn wat we herhaaldelijk
doen: 'We are what we repeatedly do!' Hij concudeert hieruit dat succes, middelmatigheid en falen resulteren uit onze gewoonten. Klopt dit? Kennelijk wel. Als je iets
herhaaldelijk doet, is dat iets duidelijk een gewoonte of op z'n engels 'a habit' geworden. Aristoteles zegt dat je bent wat je krachtens je gewoonten doet. Wie de
gewoonte van stelen heeft is een dief. Als de dief tot inkeer komt en geen dief meer
wil zijn, zal hij de gewoonte van stelen moeten opgeven. Hij zal die gewoonte bijvoorbeeld moeten vervangen door een andere gewoonte van eerlijk en hard werken
om geld te verdienen voor het aanschaffen van wat hij graag wil hebben. Aristoteles
zegt voorts dat uitmuntendheid resulteert uit gewoonten. Een succesvolle leerling
dankt zijn succes aan de gewoonte van geconcentreerd en regelmatig studeren.
Kortom juiste gewoonten leiden tot succes en verkeerde gewoonten tot falen. Habits
of gewoonten zijn sterke factoren in ons leven. Ze bepalen ons karakter en doelgerichtheid. Het is belangrijk om goede gewoonten aan te leren en slechte gewoonten
af te leren. Wie hierin slaagt zal succes, vreugde en voldoening in het leven ervaren. Gewoonten kunnen we definiëren als de intersectie van Kennis, Vaardigheden
en Verlangens. Kennis is weten wat te doen; vaardigheden is weten hoe te doen en
verlangen is de wil, de wens het te doen. De dief is dief door zijn gewoonten van stelen en de leerling is knap door zijn gewoonte van regelmatig en geconcentreerd studeren. Beiden weten: wat te doen (kennis), hoe te doen (vaardigheid) en beiden
hebben het verlangen van respectievelijk stelen en studeren. Wie een nieuwe
gewoonte wil ontwikkelen moet dus weten Wat te doen, Hoe het te doen en hij/zij
zal het moeten Willen doen.

Leer elkaar kennen,
leer van elkanders werk en
problemen en zoek samen
naar oplossingen!

Bij de KKF zullen op 4 en 5 juli a.s. afgevaardigden van Brazilië, Frans Guyana en Suriname
samenkomen om te beraadslagen over het thema 'Circulate better to operate sustainably' of
op z'n Frans en Braziliaans respectievelijk: 'Circuler mieux pour développer durablement' en
'Circular melhor para desarollar de forma sustentável'.

Staat uw bedrijf nog niet online?

Wist

KKFacts

Door online adverteren bereikt u een enorme doelgroep en dit brengt vele voordelen met zich mee. Steeds meer van uw potentiële klanten gebruiken internet als
informatiebron. Het is voor u de manier om veel mensen te bereiken en uw bedrijf
24 uur per dag onder de aandacht te brengen en dat tegen minimale kosten. Bekijk
onze aantrekkelijke tarieven en maak een keuze uit één van onze pakketten.
Voor meer info: tel. 530311, fax. 437971, e-mail: chamber@sr.net

Een rijdend informatiebureau voor advies,
begeleiding en microkredieten aan ondernemers.

ROUTE:
di. 19 juni 2012
do. 21 juni 2012

Plaats: Moengo
Tijd: 09.00 - 14.00 uur
(Orientatie-bezoek DC en LVV Moengo)
Plaats: Brownsweg
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
(CBB-kantoor)

schappelijke acties. Gedurende dag 2 bestaat
ook de mogelijkheid voor
business to business
meetings. De delegaties
uit Brazilië en Frans
Guyana keren op 6 juli
terug naar hun land. Voor
deelname kunt u contact
opnemen met de KKF via
chamber@sr.net of tel.
530311.
RMD

CITAAT

"Citeer nooit om
je via een groot
theoreticus van
rugdekking te
voorzien.
Citeer om
economische
redenen omdat
degene die je
citeert het zo
helder heeft
gezegd, dat je
het niet korter en
duidelijker kan."
(Sigmund Freud)
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

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. 12/06/2012 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,20
Pound sterling
5,20
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
421,91
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 6,01
Brazil real
1,66

