Uitgave
Adres

ACTS

Website
Facebook
Twitter
E-mail
Redactie

Logische stappen
voor regionale
integratie

Maandag 17 november 2014

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

Nr. 669

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Het MKB optimaal
JAARBEURS
2014
faciliteren
Het is vaker gezegd: ' het MKB is de ruggengraat van de economie'
en wereldwijd zien slimme overheden daarom het faciliteren van
groei en ontwikkeling van hun Middelgroot en Klein Bedrijfsleven, als
een top prioriteit. De meer dan 20 miljoen Small and Medium-sized
Enterprises (SME's), in de EU representeren 99% van de business en
zijn de zogeheten 'key drivers' voor economische groei, innovatie,
werkgelegenheid en sociale integratie.

Zakenklimaat
Om hun volle potentie in
de wereldeconomie te
kunnen ontplooien heeft
de Europese Commissie
(EC) zich ten doel gesteld
het zakenklimaat voor
SME's zodanig te verbeteren dat succesvol ondernemerschap
daardoor
wordt bevorderd. Regelgeving die invloed heeft op
het
ondernemerschap
wordt kritisch onder de
loep genomen en de EC
assisteert SME's via netwerken en business support maatregelen. Bestaande en potentiële entrepreneurs worden gehol-

pen bij de groei en ontwikkeling van hun business.
Speciale aandacht is er
voor vrouwelijke entrepreneurs, 'crafts & social economy ' ondernemingen.

SBA
Er is een 'Small Business
Act (SBA) for Europe'
waarmee de commitment
van de EU m.b.t. SME's
en het ondernemerschap
wordt benadrukt. Alle EUlanden hebben zich verbonden de SBA samen
met de Europese Commissie te implementeren
en de EU te maken tot een
betere plaats voor het

doen van zaken. In Suriname zijn het vooral de
inspanningen van het
Suriname Business Forum die erop gericht zijn
het ondernemersklimaat
te optimaliseren. De KKF
die ook in het SBF vertegenwoordigd is, staat in dit
opzicht bekend als een
instituut dat continu, prominent en aanzienlijk werk
verricht in het verbeteren
en aantrekkelijk maken
van ons business milieu
en het promoten van het
ondernemerschap als carrière optie in ons land.
RMD

do. 27 november t/m woe. 3 december
dagelijks gaan de poorten vanaf
17.00 uur open op het KKF-beursterrein
ingang Benjaminstraat

VOORVERKOOP KAARTEN
zijn tijdens beursdagen maandag t/m vrijdag van
10.00 - 16.00 uur, zaterdag en zondag van
12.00 - 16.00 uur verkrijgbaar in het gebouw van de
KKF aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop
u ze koopt en ze verschaffen uitsluitend tussen
17.00 - 19.00 uur via de ingang aan de
Kernkampweg toegang tot het beursterrein.
N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten.

ENTREE
Volwassenen: SRD 7,50 p.p.
Kinderen t/m 12 jaar en 60+sers: SRD 5,- p.p.

STALLING
Suriname Business Information Center (SBIC), werkarm van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), organiseert
op zaterdag 13 december 2014 een

INVENTION FAIR, UITVINDERS
OPENDAG
Vindt u uw UITVINDING UNIEK of heeft u interesse in
UNIEKE UITVINDINGEN?
Dan moet u deze OPENDAG niet missen!
Wilt u uw uitvinding BEKEND MAKEN, BESCHERMEN en op
de MARKT brengen, laat deze KANS niet voorbij gaan!
Voor registratie kunt u contact opnemen met mw. Premiela Rajaram op het nummer
530311 of per e-mail: chamber@sr.net

van bromfietsen en fietsen kan op het terrein van
het Surinaamse Padvindsters Gilde allernaast de
KKF aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg.

DE JAARBEURS, HET GROOTSTE
SURINAAMS EVENEMENT EN ALTIJD
DE MOEITE WAARD!
Met meer dan 170 bedrijven
Don’t miss this fair! It’s KKF doing it again!

Wist

u

dat ?

Uw lichaam bestaat voor 75% uit water en een heel hoog percentage daarvan
bevindt zich in uw bloed. Uw hersenen, botten en zelfs uw tanden bevatten respectievelijk 80, 20, 10 procent water. U kunt weken zonder eten overleven maar langer
dan 4 dagen zonder water overleeft niemand. Water transporteert voedingsstoffen,
vitaminen en mineralen naar de miljarden cellen in ons lichaam en stelt onze nieren in staat afvalstoffen te filteren waarna die afgevoerd kunnen worden. Voorts
regelt water onze lichaamstemperatuur. Wilt u afvallen? Drink dan voldoende, want
water is een eetlustremmer. Een uur voor het eten 1-2 glazen water drinken doet u
minder eten. Bovendien worden dan ook de afvalstoffen, die vrijkomen door de
afbraak van lichaamsvet, beter afgevoerd. Volwassenen hebben dagelijks 1.5 - 2
liter water per dag nodig. En als u veel transpireert zelfs meer dan 2 liter. Hoofdpijn,
vermoeidheid en concentratieproblemen zijn vaak een gevolg van watertekort in het
lichaam. Dit tekort stagneert de afvoer van afvalstoffen uit ons lichaam waardoor de
concentratie ervan stijgt. Obstipatie: ontlasting behoort een stevige, ietwat brijachtige substantie te zijn, maar bij watertekort wordt zij hard en kan daardoor een regelmatige stoelgang belemmeren. Een droge mond is een teken van watertekort in het
lichaam. En als de urine donker is komt dat doordat zij door watertekort minder verdunt. De concentratie van afvalstoffen in uw lichaam is dan hoog. Een waarschuwing: koffie, thee en alcohol zijn geen echte vochtleveranciers. Ze zetten de nieren
aan tot een grotere urine productie en ontrekken vocht aan het lichaam. Bovendien
leveren frisdranken, bier, wijn en andere alcoholhoudende dranken veel calorieën.
1 liter frisdrank bevat ongeveer 20 klontjes suiker. Drink voldoende water om
gezondheidsproblemen te voorkomen. Water bevat geen calorieën maar wel elementen als: magnesium, calcium, natrium, kalium, fluoride en andere stoffen.

CITAAT
"In elke ruzie heeft de persoon met de grootste intelligentie altijd ongelijk omdat deze zijn/haar
hersenen niet heeft gebruikt om de ruzie te vermijden”. (W. v. Broeckhoven)
Wat stiekem wordt gedacht: 'Gelijkheid is een mythe. Vrouwen zijn beter'. (Yor Sunitram)

KKFacts
Douanekoersen

Geen Ondernemersavond deze week i.v.m.
M.i.v. 11/11/2014 en tot

voorbereidingen Jaarbeurs 2014
CHIKUNGUNYA ALERT
Iedereen kent tegenwoordig wel iemand die chikungunya heeft opgelopen. Dit betekent dat de ziekte nog om zich heen grijpt en alertheid dus geboden blijft. Sta er niet
onverschillig tegenover; blijf doen wat gedaan moet worden. Tref preventieve maatregelen in eigen en algemeen belang om chikungunya in haar opmars te stuiten. De
pijnlijke naweeën van deze ziekte kunnen maanden duren. Voorkomen is daarom nog
altijd beter dan genezen.

nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,18
Pound sterling
5,33
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
293,41
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 5,45
Brazil real
1,32

