Uitgave
Adres

ACTS

Website
E-mail
Redactie

Opmaak

Maandag 21 mei 2012

Werkvergunningen voor vreemdelingen was het thema op onze ondernemersavond. Inleidster was Drs. Joan Rellum Hoofd Dienst der
Arbeidsbemiddeling op het ministerie van Arbeid en Technologie. De
afdeling Werkvergunning Vreemdelingen reguleert de tewerkstelling
van vreemdelingen op de arbeidsmarkt in overeenstemming met de
Wet Werkvergunning Vreemdelingen (S.B. 1981 no. 162).

Aanvragen

Drs. Joan Rellum
ten, KKF uittreksel). Er
kan ook gevraagd worden
naar kopieën van diploma's en certificaten, organogram van het bedrijf, en
een namenlijst van tewerkgestelde vreemdelingen. Deze procedure
wordt herhaald bij verlenging waarbij ook de laatst
verkregen originele werkvergunning bijgevoegd
moet worden.

Beoordeling
Het verloop na de indiening en de criteria van
beoordeling werd aangegeven. Vier weken na de
indiening wordt het resultaat (toekenning of weigering) bekendgemaakt door
de directeur. De criteria bij
de beoordeling betreffen:

beschikbaarheid van Surinaamse arbeidskrachten,
duur verblijf/ vestiging van
de vreemdeling in Suriname, mate van inburgering en waarin de vreemdeling voldoet aan vereisten voor invulling van de
functie. Bij weigering mogen de werkgever en de
vreemdeling binnen 30
dagen in beroep gaan bij
de minister of ingeval van
overmacht ook hierna. Bij
tewerkstelling van een
vreemdeling zonder een
vergunning, geldt een
boete van SRD 500. Aan
de orde kwamen ook knelpunten van het bedrijfsleven. Enkele zijn: de lange
wachttijd en de geldigheidsduur die men langer
wenst. In 2009 nam DNA
een Wet Arbeid voor
Vreemdelingen aan, die
echter nog niet is afgekondigd. De inleidster gaf
de verschillen aan van
deze wet met de Wet WV.
De afd. Werkvergunning
Vreemdelingen aan de
Wagenwegstraat 47 is telefonisch bereikbaar op
de tel.nrs. 472920 en
475241 tst 229, 270, 271
en 272. Fax: 472920 en
email:
werkvergunning@atm.gov.sr.
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OPROEP HOUTTRANSPORTEURS
Het Platform Houtsector Suriname (PHS) roept alle houttransporteurs op om zich
te laten registreren voor een training: zwaar transport van (rond)hout die op 25
mei 2012 van start gaat.
Voor meer info: KKF-Secretariaat, Tel. 530311, 530313
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Werkvergunningen voor vreemdelingen

Na het organogram van
de Dienst der Arbeidsbemiddeling en de taakstelling van de afd. Werkvergunning Vreemdelingen te
hebben
aangegeven,
werd de behandeling en
afhandeling van aanvragen aan de orde gesteld.
Geen vergunning is vereist voor: 1) de vreemdeling die gehuwd is met een
Surinamer, 2) de remigrant die van Surinaamse
origine is, 3) de vreemdeling met de status van
vluchteling, 4)de vreemdeling die als landsdienaar tewerkgesteld zal
worden en 5) de vreemdeling die de status heeft
van CARICOM bekwame
burger. Aanvragen worden
gedaan door de werkgever of zijn schriftelijk gemachtigde vertegenwoordiger. De verplichte stukken bij de aanvraag zijn:
een ingevuld wv-aanvraagformulier, een pasfoto, bewijs van storting van
USD 300 (goudsector) of
SRD 75 voor andere sectoren, een verblijfsvergunning of een aanvraag ervoor, een kopie van het
paspoort van de vreemdeling, een werkgeversverklaring en bedrijfsstukken
(bedrijfsvergunning, statu-
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Het leven op aarde begint ongeveer 3 maanden na de conceptie als een ziel uit de
zielenwereld afdaalt en het lichaampje in de baarmoeder van de zwangere vrouw
betrekt. Omstreeks deze tijd voelt de moeder voor het eerst beweging in haar buik.
Dit leert de spirituele organisatie Brahma Kumaris (BK), die zich inzet om mensen
via Raja Yoga meditatie te helpen hun ware zelf (ziel) te ontdekken. Volgens de leer
zetelt de ziel als koning of raja van het lichaam, in het midden van het voorhoofd,
ergens tussen de wenkbrauwen. Vandaar bestuurt de mens (ziel) via de zintuigen,
het lichaam. De ziel is onstoffelijk en eeuwig. Als de ziel zijn lichaam verlaat sterft
dat lichaam en betreedt de ziel een ander lichaam in wording (reïncarnatie). De BK
kent drie werelden: een onstoffelijke zielenwereld, een fijn stoffelijke wereld en een
grof stoffelijke wereld (het universum waarin wij leven). De ziel die afdaalt naar ons
universum neemt vorm aan en speelt zijn/haar rol (84 incarnaties). Hierna keert de
ziel via de subtiel wereld terug naar huis. Er zijn vijf tijdperken (era) geïdentificeerd:
de gouden, zilveren, koperen, ijzeren en diamanten era. Het begon met de gouden
era toen de mensen (zielen) nog 100% zuiver waren en volledig vanuit het zielenbewustzijn leefden. Men voelde zich één en gelijkwaardig, er was één taal en één
religie. Er was vrede en harmonie en onvoorwaardelijke liefde doordat de Opperziel
ze voedde met zijn onuitputtelijke energie. Gaandeweg werd het minder en het
leven vanuit het zielenbewustzijn maakte steeds meer plaats voor een leven vanuit
het lichaamsbewustzijn. Dit soort leven gaat onvermijdelijk gepaard met lust, boosheid, hebzucht egoïsme, arrogantie en gehechtheid. En zo belanden wij in de ijzerentijd waarin het verval zijn hoogtepunt bereikt. Voordat de cyclus eindigt komt er
kort een Diamantentijd waarin zielen de gelegenheid krijgen hun karmische schuld
te vereffenen. Wie daarin slaagt keert terug naar huis naar God. De overige zielen
worden eerst via een pijnlijke weg gezuiverd in de subtiele wereld. Raja Yoga beoogt
via diepe meditatie het verbindingskanaal met God weer te openen om het leven
vanuit de zuivere ziel weer mogelijk te maken. De karmische last wordt dan opgeheven en de ziel hoeft niet meer te incarneren.

Creëren van innovatieve en
competitieve bedrijven
Zestien studenten en 2 begeleiders van de University of Trinidad &
Tobago (UTT) waren voor een studietour van 7 t/m 13 mei jongstleden
in Suriname. Dit als een onderdeel van hun Master of Science opleiding in Industrial Innovation, Entrepreneurship & Management. Er
werden bedrijven en organisaties bezocht om o.a. innovatieve bedrijfsprocessen, productie operaties en financiële-operaties te observeren en te vergelijken.

Bezoeken
De studietour voerde
naar: Staatsolie, de ministeries van Arbeid en
Technologische ontwikkeling en het Minov, de
ADEK universiteit, ASFA,
KKF, St. Behoud Bananen
Sector, het Centrum voor
Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, de
SAB, het Suriname Business
Forum/Suriname
Business Development
Center en SURALCO. De
studietour was helemaal
in lijn met de taken van het
Suriname Business Forum(SBF) als autoriteit
voor ontwikkeling van de
private sector. Het SBF wil
de Lokale Private sector

concurrerend maken binnen de CARICOM o.a. De
Regionale Integratie biedt
de mogelijkheid van uitwisseling van know-how.

Doel
Het promoten en introduceren van bovengenoemde studie op de ADEK universiteit en een vergelijkende studie waarbij processen in Suriname werden vergeleken met die in
Trinidad, was het doel van
de studietour. Er werd afgesloten met een Workshop getiteld: "Experience
and impact of the MSc. in
Industrial Innovation, Entrepreneurship and Management in Trinidad &

Tobago and the offering of
this Degree in Suriname".
Prof. Prakash Persad van
de UTT, gaf een overzicht
van de inhoud van de
Masteropleiding. Vanwege
de snelle technologische
ontwikkelingen spelen innovatie en inventiviteit een
belangrijke rol bij economische activiteiten. De
studietour voerde eerder
naar Venezuela, Dominicaanse Republiek, USA,
Brazilië en Panama. Er
wordt gewerkt aan het op
korte termijn introduceren
van de studie in ons land.
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Jaarbijdrage
op tijd?
Dit kan geschieden dagelijks van 08.00 - 16.00
uur bij de kassa van de
KKF aan de Prof. W.J.A.
Kernkampweg
37
(Beursterrein) of te
Nickerie aan de G.G.
Maynardstraat 34 of
middels storting met
vermelding van het dossiernummer op bankrekeningnummer
RBC
SRD 120333463 ten
name van KKF.

CITAAT

"Het is een constructievere benadering als je iemand die onjuist handelt helpt
inzien welke verkeerde denkwijze zijn/haar gedrag bepaalt, dan hem of haar te
straffen”. (Yor Sunitram)

Agro onderwijs en ondernemerschap
Het B4Concepts Bureau for concept development presenteerde op onze ondernemersavond
het thema 'Agro Onder-wijs-nemerschap'. Subtitel was: 'Onderweg naar de graanschuur van
Caricom'. Aan de orde kwamen: koppeling onderwijs/ondernemerschap, interactief met
elkaar aan de slag over de agrosector en koppeling decentralisatie en regionale transitie. De
presentatie werd gegeven door Drs. Ing. Revinh. A. Ramnandanlall.

Graanschuur

Brainstormen

Aangegeven werd wat
voor het verwezenlijken
van deze 'graanschuur'
droom, nodig is. Het gaat
om productie waarvoor
ondernemerschap nodig
is en dit ondernemerschap
behoeft op zijn beurt kennis waarvoor het instrument onderwijs nodig is.
Dus moet er met onderwijs op alle niveaus een
begin worden gemaakt:
*Basisscholen, integratie
en
agro
bewustzijn
(schooltuinen koppelen
aan regulier reken/taal);
*LBGO, richting praktijk
scholen; *Natin, agro
onderwijs (bedrijfs- en
teamleiders); *PTC, agri

Er werd in groepen gebrainstormd over positieve kanten en ontwikkelingskansen
van
de
graanschuur, waarna er
over de bevindingen presentaties werden gegeven. Onder de kop 'binnenste buiten leren' werd
uitgebreid ingegaan op
het belang van 'echt leren
buiten de school'. Leren in
een district (vragen, opdrachten, projecten die er
spelen); eenvoudige en
complexe vragen over de
ontwikkeling van het district en de kunst deze te
verbinden met de ontwikkeling van competenties
en het leren. Aan de orde

Drs. Ing. Revinh A.
Ramnandanlall
business (keten denken,
afzetmarkten); *ADEK,
agrarische produktie (business development).

ATTENTIE ONDERNEMERS
US$ 100,000 aan Grants beschikbaar
US$ 100,000 aan Grants is beschikbaar voor innovatieve business
ideeën van ondernemers van de Cariforumlanden, waartoe ook
Suriname behoort en de Caraïbische diaspora in de VS, Canada en
UK. Bezoek www.caribbeanidea.org of www.competecaribbean.org
om gedetailleerd hierover geïnformeerd te worden. De organisatie achter dit initiatief is Compete Caribbean, die uitnodigt om meer over haar
te weten te komen op facebook, www.facebook.com/competecaribbean. Zij managed de Caribbean Idea Marketplace (CIM) en wordt gefinancierd door de IDB, de DFID en CIDA.

kwamen de O's in een district (ondernemers, overheid, onderwijs, onderzoek, overigen) en veel
meer dan binnen het bestek van dit artikel vermeld kan worden over
o.m. het schools en buitenschools leren. Er werden oplossingsrichtingen
aangegeven en mogelijke
voorwaarden voor succes. Aldus een greep uit
de presentatie. B4 Concepts Management & Advisory (www.b4concepts.
com) heeft als contacten:
revinh@b4concepts.com
en d.rubbens@aps.nl
RMD

KKFacts
Frankrijk
12 t/m 13 juni 2012:
“International Environmental B2B meetings at
Lille”
Locatie: CD2E & Enterprise Europe Nord-Pas
de Calais
m.barrios@unido.org

Brazilië
27 - 29 juni 2012:
“Coaltrans Rio School
of Coal: A comprehensive training program”
Locatie: Windsor Atlantico, Rio de Janeiro
Orga: Coaltrans Conferences Ltd.
www.coaltrans.com

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

ROUTE:
di. 22 mei 2012

Plaats: Jarikaba (rotonde)

Tijd: 08.00 - 14.00 uur

do. 24 mei 2012

Plaats: Saramacca
(Groningen - Waterkant)

Tijd: 08.00 - 14.00 uur

M.i.v. 15/05/2012 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,31
Pound sterling
5,39
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
419,83
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,21
Brazil real
1,70

