Uitgave
Adres

ACTS

Website
Facebook
Twitter
E-mail
Redactie

Logische stappen
voor regionale
integratie

Maandag 3 maart 2014

CARDI is het op Trinidad and Tobago (T&T) gevestigde Caribbean
Agricultural Research and Development Institute met units in haast
alle CARICOM lidlanden. Het hoofdkwartier op T&T (University campus St. Augustine of the University of the West Indies) voorziet in
hulpbronnen en ondersteuning en monitoring van de implementatie
van goedgekeurde werkprogramma’s door de country units.
search'.

De regeringsleiders van
de CARICOM vestigden
CARDI in 1975 om te
voorzien in de behoefte
van de lidlanden aan landbouwonderzoek en ontwikkeling. De visie: 'The
Center of Excellence in
the Caribbean for the provision and application of
research for development
in agriculture that contributes to the creation of
wealth and the competitiveness of the sector in the
region'. De missieverklaring luidt: ' To contribute to
the sustainable development of Caribbean people
by the generation, transfer
and application of appropriate
technologies
through
agricultural
research for development'. En de CARDI slogan is: 'Improving lives
through agricultural re-

Publicaties
Om te informeren, te onderwijzen en te instrueren
publiceert CARDI heel wat
documenten: annual reports, country highlights
reports, CARDI review
and update, info- and
factsheets, technical publications, proceedings en
meer. Prioriteitsgebieden
van CARDI zijn: genereren van kennis, diffusie en
toepassing, risico management (focus on the
threats, challenges and
opportunities for managing invasive species and
climate change), en grond
en water management.

CWA
In oktober 2014, dit jaar
dus, wordt The Caribbean
Week
of
Agriculture
(CWA) in Suriname ge-

houden en CARDI zal dan
ook participeren in dit jaarlijks regionaal evenement,
dat eerder al in 12 andere
CARICOM landen is gehouden. Vorig jaar was
Guyana het gastland en
het thema was toen:
Linking the Caribbean for
Regional
Food
and
Nutrition Security and
Rural Development. De
delegaties uit de participerende landen, bestaande
uit deskundigen en beleidsmakers, geleid door
ministers van landbouw,
zullen hier gedurende een
week van gedachten wisselen over de toekomst
van de agrarische sector
in de regio. De CWA wordt
dit jaar georganiseerd
door het Ministerie van
LVV en de Kamer van
Koophandel en Fabrieken
(KKF).
RMD

BEURS

PERIODE

LOCATIE

POWER-GEN

5 - 7 mei 2014

Pragati Maidan www.interadsindia.com
India

AQUATECH

6 - 8 mei 2014

Pragati Maidan www.interadsindia.com
India

CONTACT

PACK PLUS
11 - 14 juni 2014
2014 / SUPPLY
PLUS 2014

Pragati Maidan
India

15TH ANNUAL 2 - 5 juli 2014
TRADE AND
INVESTMENT
CONVENTION

Centre of
ticbuyers@ttma.com
Excellence
Trinidad and Tobago

info@packplus.in

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

21242

Denemarkenstraat Erf V/d
Winjanandschool
Heiligenweg

Winkelier

21246

C. MEGNAUTH - HOBAICHAN
R. RAMSARAN

21251

P.H. SALAMAH

Heiligenweg

Taxibedrijf

21266

F. NATAM

Waterkant Sms-steiger

Taxibedrijf

21273

S.DH. KANHAI

21322

H.J. TJOE NY

Zwartenhovenbrugstraat 252

21325

ASJE'S CAFETARIA

Verlengde Coesewijnestraat 49

Exporteur, Scheepsagent,
Scheepsleverancier
Winkelier

21342

C. KWASIE

Waterkant Sms-steiger

Taxibedrijf

21360

W.J.F. GRAVENSTIJN

Drambrandersgracht 65A

Autobusdienst

21389

CAFE RESTAURANT
MARGRIET
P. KASDIPOWIDJOJO WONGSOPAWIRO
WINKEL BELLIE

Hk Jozef Israel-/jeroen Boschstraat
perceel 2760
Palomapark BR. 1

Winkelier

Indira Gandhiweg km. 23,5

Winkelier

TAXIBEDRIJF CEDERBURG
POST II
C. RAMGOLAM

Coropinastraat 10

Taxibedrijf

Kwepiweg 12

Autobusdienst

Govert Flinckstraat 4

Autobusdienst

21466

MOHAMED RAFFI ROBBY
WILLIAM
R. SOEROKARIJO

21467

G.A. ECHTELD

Heiligenweg

Taxibedrijf

21497

F.A. ABDOELRAHMAN

Waterkant Centrale Markt

Taxibedrijf

21498

H. ALFAISI

Stellastraat 18

Taxibedrijf

21545

M.F. MADHAR

Duisburglaan 25

21546

P.D. IROSENTONO

Crommelinstraat 17

Reparatieinrichting,
Koeltechnisch Bedrijf
Reparatieinrichting, Lasserij

21547

I.E. SNO

Zanderij Luchthaven

Standhouder

21557

WINKEL IVONE

Djoelstraat 25

Winkelier

21587

EXPORTBEDRIJF
BOUTERSE
ABECOV CONSULTANT

Eduardstraat 35

Exporteur

Kwattaweg 772

Adviesbureau,
Administratiebureau

21428
21448
21455
21457
21464

37962

Venter

Standhouder

Venter

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “DARE TO
DREAM - Praktijk Onderwijs in Suriname een 2e
kans”

LAND

BEDRIJF

ZOEKT

India

Rishabdeo Creations
Pvt. Ltd.

imp., groothandel. van strandkleding,
div. accessoires en borduurwerk
www.blueuno.com

CITAAT
"Leven is een proces van conflicten! Wat is (feit), schept wat
zou moeten zijn (geen feit). De tegengestelde verlangens
betekenen conflict. Het ideaal veroorzaakt tegenstrijdigheid
en daarmee conflict”. (Jiddu Krishnamurti)

u

Taxibedrijf

DOE MEE
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Caribbean Agricultural
Research & Development
Institute

CARDI

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 ?

De filosoof en wereldleraar Jiddu Krishnamurti (1895-1986) heeft eens gesteld dat
wij niet zijn opgevoed om het leven als geheel te begrijpen maar om in de totaliteit
van het bestaan een bepaalde rol te spelen. We zijn geconditioneerd om vooral iets
in de maatschappij te presteren, een succes te worden en een gezeten burger.
Tegen dit levenspatroon komt de gevoeligere intellectueel in opstand, zegt
Krishnamurti. Wat is de zin van het leven? Wat moet ik doen op de levensgebieden:
economisch, sociaal en psychologisch? Is het mogelijk om aan het geheel van het
leven deel te nemen en je niet te beperken tot een speciaal segment ervan? Is het
leven slechts: een paar examens afleggen, een titel halen,een goede baan veroveren en de rest van het leven doorworstelen totdat we doodgaan? Zo'n leven heeft
weinig betekenis, volgens de filosoof. Wat is er dan mogelijk? Kan ik ogenblikkelijk
een alomvattende psychologische omwenteling doen plaatsvinden zodat ik een volkomen ander mens ben met een nieuwe wijze van kijken, denken en voelen? Een
waarachtig en hartstochtelijk leven zonder conflict of huichelarij? Het antwoord is
volgens Krishnamurti een vette 'JA'. We kunnen elke dag opnieuw een leven leiden
dat vol en gaaf is. We kunnen innerlijk voluit leven zonder angst, strijd en ellende
mits we beseffen wat liefde is. Zaken als sentimentaliteit, emotionaliteit, romantiek,
genot, jaloezie, haat en egoïstische bedrijvigheid hebben niets met liefde te maken.
Ze staan er ver van af! Wie liefde kent, wie lief heeft is vrij om te doen wat juist is en
wat hij/zij doet is rechtschapen. Liefde gaat gepaard met schoonheid en mededogen. De filosoof adviseert: ' sterf aan gisteren, dan wordt je geest nieuw, fris en
onschuldig'. Een evenwichtige geest is naar hij zegt, een wijze geest die niet is
samengesteld uit oordelen en meningen. Deugd is: liefhebben, geen angst hebben,
niet bezorgd door het leven gaan, maar leven op het hoogste bestaansnivo.

aan de beurs voor de
volgende sectoren:

Inleider: Elisabeth Dalen
van Stichting Dora Enterprise
Datum: di. 4 maart 2014
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

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

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. 18/02/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,59
Pound sterling
5,60
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
328,74
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,42
Brazil real
1,40

