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Opmaak

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:

Een groep van deskundigen heeft op onze laatstgehouden ondernemersavond in een discussiebijeenkomst van gedachten gewisseld
over de documentaire 'BURU' die opportunties en bedreigingen in
onze agrarische sector belicht. Het panel bestond uit de heren Wim
Bajnath van Landbouw Coöperatie Kwatta, Jim Bousaid, CEO
Hankrinbank, Tony Zuiverloon, directeur van Phytotech en de documentairemaker en international marketeer, Robert Chin Fo Sieeuw.
Discussieleider was de ontwikkelingseconoom Winston Ramautarsing.

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

16811

WINKEL MANNA

Brownsweg

Winkelier

16816

G. MAWIE

Brownsweg

Winkelier

16879

L. SASMIARDJA

Parbhoesingstraat 19

Autobusdienst

17012

E.E. BLIJD

De Vierkinderenweg 5e Zijstraat perceel

Aannemer

17168

CH. DASRATH

18
Leiding 18 perceel 70

Aannemer

17308

D. BINDA

Palamoweg perceel 35 BR. 31

Autobusdienst

17354

WINKRI DJEIMI

Paloeloebasoe

Winkelier, Drankinrichting

17535

J.E. ALOEBOETOE

Brownsweg

Winkelier

17574

A. CHOTKAN

Monkshoop perceel 244

Autobusdienst

19659

M. SARDHA - PARAUTI

Op Het Erf Van De R.k. Centradeaschool

Standhouder

19667

SORANI SUPERMARKET

Jan Van Eyckstraat 2

Winkelier

19678

T.NG. DOERIJAT

Zanderij Stationsgebouw

Winkelier

20495

Karang Anjar

Standhouder

20523

V.B. BOLDEWIJN SEEPERSAUD
H. ISHAAK - JIBODH

Van Drimmelenpolder Serie I no. 12

Standhouder

20524

N. HANOEMAN

20536

J.B. EDUARDS

Botopasi

Bakker

20637

S. RAMKISOEN

Doekhieweg 29

20640

H.H. MOOR - GORDON

Hendrikstraat 68

Eet- En Drankinrichting,
Drankinrichting
Standhouder

20707

L.C.F. KONINGFERANDER KOOLMAN
MALA SHOP

Cultuurtuinlaan

Eet- En Drankinrichting

Hoofdweg Klein Henarpolder Serie 12

Standhouder

20733

LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF
B. KALIDIEN

Magentaweg BR. 123 perceel 59

Lasserij, Constructiebedrijf

20873

ALOGO LIENGA

Ginginston

Winkelier

20922

P. MOHANGOO

Bacovendam 178a

Drankinrichting

20950

RIJSTPELLERIJ BISSESAR

Hamptoncourtpolder Serie B no. 52B

46151

SHINE CAR WASH

Langagrasiestraat 14A

Padidroger, Pelmolenaar,
Rijstpelmolen
Autowasserij

Bewustwording

Oplossingen
De documentaire behandelt pijnpunten en wantoestanden, maar komt
ook met oplossingen. Zo
geeft zij o.m. aan dat duizenden boeren zijn overgeleverd aan opkopers
van landbouwproducten,
die zich 'oppermachtig'
opstellen tegenover de
boeren. Bepleit wordt het
baggeren van de Corantijn zodat cargo en contai-
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Panneldiscussie over
documentaire 'BURU'

De titel van de documentaire is voluit BURU "To be
or not to be". Het is een
schreeuw van de boer/
buru om land, water en
ervaring volledig in te zetten. De sector wordt belicht vanuit een lokaal en
internationaal perspectief.
De documentaire beoogt
ook onze samenleving
bewust te maken van de
ondergewaardeerde positie waarin boeren verkeren en daarover discussies opgang te brengen.
Bepleit wordt het spoedig
'in place' hebben van een
'Agrowet'
waarmee
'vriendjesmonopolies'
zoals de documentairemaker het stelt, voorkomen kunnen worden. Zo'n
wet zou beter en effectiever zijn dan de commissies en organen die men
instelt.
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V.l.n.r. de panelleden Jim Bousaid, Robert Chin Fo
Sieeuw, Wim Bajnath en Tony Zuiverloon

ner carriers de Nickerierivier op kunnen. Enkele
van de vele oplossingen
die worden aanbevolen
zijn: het instellen van een
marketingboard, vervanging van de 'corruptiegevoelige government take
door speciale 'gekleurde'
benzine voor de agrosector, het na de oogst gekoeld vervoeren van
groenten en fruit, het opzetten van een verwerkings- en verpakkingsindustrie en het wettelijk
beschermen van strategische gewassen.

Film
Om hun inzichten te verruimen/verdiepen hebben
de makers van de documentaire de agrosectoren

in Guyana, Brazilie, Trinidad & Tobago en de VSA
bekeken. Ontwikkelingen
werden gevolgd van boeren en het mechanisme
van de wereldmarkt.
BURU laat zien wat de
boer allemaal ervaart en
meemaakt vanaf het inzaaien/planten tot het
oogsten en verkopen van
zijn agrarische producten.
In dit artikel hebben wij
volstaan met aan te geven
waarover er een paneldiscussie is geweest zonder
verslag te doen van de
discussie zelf. Dit vanwege de omvang hiervan en
de beperkte ruimte die
ons in dit blad ter beschikking staat.

20710

Venter

RMD

CITAAT
"De beste relaties verlopen moeiteloos omdat beide parijen
zich gerespecteerd voelen. Ze durven allebei eerlijk te zijn.
De communicatie gedijt, want er zijn geen geheimen”.
(Paul Ferrini)

Wettelijke basis voor
maatregel OW

Training
“Verwerking van Specialty Food producten"

De maatregel van het ministerie van Openbare Werken, die vanaf 1
oktober geldt voor eigenaren van winkels en eetgelegenheden om
containers voor het deponeren van vuil te plaatsen heeft een wettelijke basis. Er is overleg aan voorafgegaan met o.a. de Vereniging van
Winkeliers. Voor het ophalen van het verzamelde vuil moeten de
bedrijven maandelijks SRD 100,- betalen.

Specialty Food producten zijn doorgaans exotische, gezonde en natuurlijke producten waarvoor er een enorme markt in het buitenland bestaat. Een markt met een
extra winstmarge.

Tonnen

Het belang van het professioneel produceren van 'Specialty Food' producten is bij
het Ministerie van Handel en Industrie bekend. Samen met de ASFA is een traject
van twee jaren uitgezet om kennis/kunde over deze sector op de hele keten over te
brengen (onze producenten in het bijzonder) en de awareness bij de samenleving
te kweken.
Het volgend onderdeeI binnen dit traject is het verzorgen van een 2-daagse training
gericht op de 'Verwerking van Specialty Food producten".
Datum
: donderdag 17 en vrijdag 18 Oktober 2013
Tijd
: 18.00u tot 21.00 nm
Lokatie
: ASFA gebouw
Trainer
: Dr. R. Kross
Adres
: mr. Jagernath Lachmonstraat 187
Doelgroep
: Producenten en een ieder in de Specialty Food chain
Voor registratie kunt u zich opgeven bij:
mevr. Faisa Hoesenie - 434014, info@asfasuriname.com,
mevr Sarita Jageswar - 402826, sarita.jageswarminhi.gov.sr of
mevr. Gaynel Wallerlei - 402826, gaynel.wallerlei@minhi.gov.sr

Bijdrage: SRD 50

Deadline registratie: 14 oktober 2013

De vuilnistonnen moeten
uiteraard geschikt zijn
voor het doel waarvoor ze
er staan en de bedrijven
zijn volkomen vrij ze aan
te schaffen bij wie ze
maar willen. Er zijn geen
bedrijven aangegeven bij
wie de tonnen aangeschaft 'moeten' worden.
Wij vertrouwen erop dat
hiermede misverstanden
daarover uit de wereld zijn
geholpen. Overigens is
het moeten plaatsen van
vuilnistonnen ook opgenomen in de vergunningsvoorwaarden.
Gesteld
moet worden dat een

recente
persverklaring
over deze aangelegenheid
beslist niet mede getekend zou worden door de
ondervoorzitter van de
KKF, Anil Padarath, als de
maatregel niet in overleg
met de stakeholders was
genomen en ook andere
aspecten ervan niet goed
doordacht waren.

Milieu
De OW maatregel is wettelijk gerechtvaardigd en
wordt door velen toegejuicht. Wie door de straten
van vooral Paramaribo
gaat komt er immers niet
onderuit te erkennen dat

er heel veel te verbeteren
valt om de stad een schoner aanzien te geven. Niet
alleen en in de eerste
plaats om toeristen te
behagen maar vooral uit
verschuldigd respect voor
de bewoners van dit land
zelf, is het een ieders
plicht het milieu schoon te
houden. Overheid en burgers hebben hieraan een
bijdrage te leveren. Het
afval zal 's avonds worden
opgehaald zodat de tonnen over dag weer bruikbaar zijn voor het verzamelen van afval. Voor
meer info: tel. 462121
(klachtenlijn)
RMD

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Introductie
Stichting Studenten Uitzendbureau”
Inleider: Daryll Medar
B.Sc.
Datum: di. 8 oktober 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

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

Douanekoersen

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

Cape Town
Zuid-Afrika

Anton Kangisher
(B-Tech)

imp., distr. van voedingswaren en
dranken anton@ideallycc.co.za

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en

STAY TUNED FOR JAARBEURS 2013

daardoor economische groei in Suriname door het

28 november t/m 4 december

zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

M.i.v. 01/10/2013 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,52
Pound sterling
5,41
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
343,31
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,33
Brazil real
1,49

