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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Census taking in the
Caribbean

Call for Proposals

Dr. Philomen Harrison, Project Director Statistics of CARICOM, presenteerde op onze ondernemersavond het thema 'Census taking in
the Caribbean - what's in it for you' en gaf aan hoe gebruik wordt
gemaakt van de census gegevens. Het werd een uitgebreide en diepgaande verhandeling waarin o.m. werd ingegaan op de historie van
censussen binnen de CARICOM en hoe de de census taking van
2010 werd voorbereid.

Kader
Dr. Harrison besprak uitvoerig het 'Common Census Framework' waarbij
onder meer aan de orde
kwam het uitbreiden van
het raamwerk om andere
partners naast de reeds
bestaande partners (IDB/
UNFPA) te accomoderen.
Er werd ingegaan op de
componenten van de
questionaire, de methodologie en de verspreiding
van en toegang tot de
census data. Aan de orde
kwamen in dit verband
o.m. training in technieken
van gegevensverzameling, meta data, consensusbuilding workshops en
training workshops. De
UNFPA en de IDB hebben
voorzien in fondsen (USD
771.000) voor de Project
Coordination Unit. Verder
zijn er bijdragen ter ondersteuning van het raamwerk ontvangen van DFID
en de EU. De presentator
weidde voorts uit over het
ontwerp van de questionaire waarin de CARICOM lidstaten hebben
geparticipeerd via workshops. Ook andere 'Core
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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

Onderwerp: “Ondernemers
praten met elkaar”
Inleider:
A. Padarath ondervoorzitter KKF
Datum: 26 juni 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

Bezoek de KKF ondernemersavonden. Elke dinsdagavond
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen,
leer van elkanders werk en

Training Agro ondernemerschap

problemen en zoek samen
naar oplossingen!

Enkele weken geleden is in Paramaribo en Nickerie de training 'Agro
ondernemerschap' van start gegaan. De bedoeling is dat deze training hierna ook in andere
districten wordt verzorgd. Voor dit jaar zijn vier trainingen gepland en met de KKF is terzake
een overeenkomkst gesloten die loopt van juni 2012 tot december 2013.

Training
Dr. Philomen Harrison
Census support' en de
census organisatie en
administratie werden uitvoerig besproken.

Topics
De presentatie omvatte
voorts de volgende onderwerpen: evolutie van census taking, gebruik van de
resultaten,
wetgeving,
strategische
planning,
census planning, public
awareness, budgetering,
verspreiding, data processing en veel meer. Dr.
Harrison gaf de status aan
van andere activiteiten
waaronder census data

analyse en bleef lang stilstaan bij het gebruik van
de census data voor bijvoorbeeld productontwikkeling en marketing,
betrouwbare inschattingen van consumentenvraag naar goederen en
diensten,
beschikbare
vaardigheden etcetera.
De focus van de presentatie was het gebruik van
data in het algemeen en in
het bijzonder voor het lidmaatschap van de Kamer.
Aldus een zeer summiere
greep uit de presentatie.
RMD

De eerste training die
onlangs begon is volgeboekt, maar voor de volgende trainingen in de districten kan men zich nog
inschrijven, waarbij het
bedrag van SRD 75 verschuldigd is. Voor meer
informatie kan men terecht bij de LVV afdeling
Projectbeheer en coördinatoren van LVV. De training betreft overdracht
van vaardigheden om succesvol in het agro ondernemerschap te kunnen
opereren. Er zullen ook
enkele LVVers getraind
worden om later te kunnen dienen als consulenten. Er zullen in totaal 11
trainingen worden verzorgd.

Foto1: Agro ondernemerschap training in Paramaribo
Foto2: Agro ondernemerschap training in Nickerie
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Bij het organiseren van de
trainingen worden de DC's
betrokken en hun visies
m.b.t. de trainingen wordt
meegenomen. Elke training is apart omdat de
dynamiek in de diverse
districten verschilt, maar
het niveau blijft behouden.

"Een Theorie die
niet in feiten kan
worden vertaald
is abstract en
nutteloos.
En acties die niet
gebaseerd zijn op
een theorie, zijn
onvruchtbare
impulsen."
In Coronie en Saramacca
begint de training in de
tweede week van septem-

ber a.s. en in Marowijne
(Moengo) en Commewijne in de tweede week van
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Wilt u gezien worden?
Wilt u behoren tot een wereldwijd netwerk van bedrijven?

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

Registreer dan nu uw BEDRIJFSINFORMATIE
OP ONZE BUSINESS DIRECTORY

u

dat ?

Twintig jaar na de 'Earth Summit' van 1992 in Rio de Janeiro werd de afgelopen
week van 20-22 juni Rio+20, een VN conferentie over duurzame ontwikkeling
gehouden. De twee grote thema's waarover werd gediscussieerd waren: de groene
economie, binnen de context van duurzame ontwikkeling en armoede bestrijding en
de institutionele context van duurzame ontwikkeling. Parallel met Rio+20 werd ook
een 'People's Summit' gehouden, waarin sociale en ecologische bewegingen uit de
gehele wereld participeerden. Op de internationale agenda zijn milieu thema's en klimaatuitdagingen het dringends, maar in Europa worden ze momenteel overschaduwd door de economische en financiële crisis. Op planetair niveau zijn er echter
kwesties die even belangrijk zijn en die in Rio aan de orde werden gesteld. Het gaat
om het uitwerken van een agenda die ecologische duurzaamheid garandeert,
armoede terugdringt en sociale gelijkheid bevordert. Op de conferentie waren er
voorstanders van het concept van een 'Groene economie' ( de rijke land), en voorstanders van het concept van een 'Solidariteitseconomie'. De laatste beweging acht
milieubehoud alleen mogelijk als afgestapt wordt van het huidige model van 'roofontwikkeling' dat gebaseerd is op de accumulatie van private rijkdom. De People's
Summit die parallel aan Rio+20 wordt gehouden promoot een geleidelijke transitie
van antropocentrische beschaving naar een biocentrische beschaving, die het leven
centraal stelt, de rechten van de natuur erkent en welzijn en welvaart een andere
definitie geeft die niet afhangt van oneindige economische groei. De biocentrische
beschaving omvat ook voedselsoevereiniteit, die o.m. financiële speculatie met
voedsel verbiedt. De People's Summit wil een groot programma voor 'Verantwoorde
consumptie', met een nieuwe ethiek van zorgen en delen, het kritisch benaderen
van het systeem van geplande veroudering van producten, voorkeur voor goederen
geproduceerd door een sociale en solidaire economie en afwijzing van de consumptie van producten van slavenarbeid. Het concept van de rijke landen, de groene economie, vindt de People' Summit een valse oplossing, die het probleem van
commercialisering van het leven verergert.

www.surinamedirectory.biz
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. 26 juni 2012
do. 28 juni 2012

januari 2013. Hierna volgen later in 2013 Para en
Brokopondo en vervolgens weer Paramaribo en
Nickerie. Ter afsluiting zullen LVVers die in de diverse districten de training
genoten hebben, extra bijgetraind worden om als
consulenten ingezet te
kunnen worden. De training Agro ondernemerschap biedt een aantrekkelijke optie en kans aan
agro ondernemers om
zich gedegen te bekwamen.
RMD
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LAND

Wist

Ondernemersavond

van 19.00 - 20.00 uur.

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

Handelsbemiddeling

Turkije

KKFacts

Plaats: Nieuw-Amsterdam
Tijd: 09.00 - 14.00 uur
(Openlucht museum)
Plaats: Tamanredjo
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
(Kruising met Alkmaar bij de Chinese winkel)
wijzigingen voorbehouden

(Gramsci)

Ondernemers
Voldoet u
uw

KKF

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.

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

