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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

EU en de illegale houthandel

BEKENDMAKING

Op onze laatstgehouden ondernemersavond werden twee lezingen
gepresenteerd: Sietze van Dijk van NEPCon presenteerde: 'Due diligence, monitoring & observations on legal timber trade' en Laurice
Northe van New Lifestyle Intervention Herbal Store, presenteerde het
onderwerp 'Plants for the stomach'. Hieronder een kort verslag van
deze presentaties.

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

Houthandel

7979

CHAN CHI YUK

Josephinestraat 21

Winkelier

11331

S. JOEGLAL

Asterstraat 5

Autobusdienst

11403

B.O. DHANIRAMSINGH

Commissaris Thurkowweg 54

11416

LES CAFETARIA

Rijsdijkweg 60 perceel 57

Aannemer, Leverancier,
Transportbedrijf
Eet- En Drankinrichting

11504

S.CH. CHOENNI

Tajerbladstraat 24

Autobusdienst

11520

M.S. MALGOEZAR

Fisherweg 40

Autobusdienst

Laurice Northe

11669

M.K. NAZIR

Nederbielweg 22

Autobusdienst

kruiden, die in beeld werden gebracht, werd aangegeven alsook de effectieve remedie waarin phytotherapie voorziet in de
behandeling van maagklachten. Nieuwe levensstijl geeft kooklessen en
lezingen en na 20 lessen
ontvangt de cursist een
certificaat. De organisatie
erachter is Smyrna Seventh-day
Adventist
Church i.s.m. de Adventist
Development & Relief
Agency (ADRA). De kooklessen beginnen op 27
maart a.s. De New Lifestyle Intervention Herbal
Store is gevestigd aan de
Napelsstraat 15 te Munder
(Mobiel: 8426115 en
7529199).
Voor meer informatie:
www.facebook.com/nlsii.

11736

R. THAKOERSING

Welgedacht A Weg 82B

Autobusdienst

11801

F.W.F. IRION

Johanna Maria

Autobusdienst

11911

S. SOEKHLAL

Ajmerweg BR. 17

Autobusdienst

11992

A.J. BEAR

Totness/voorstraat perceel 74A

Cocosrasp

11995

S. KABOEL - SARIMAN

Winkelier

12023

STEENBEDRIJF "MOVINA"

Prinses Julianaweg Picknick-park
van de Suralco
Samsoeristraat 7

12024

R.S. FARIA

Lachmanweg 35

12325

G.V. MAC-INTOSH

Washabo

Eet- En Drankinrichting,
Pension
Winkelier

12341

M.T.R. DAHOE

Mangolaan 2

Aannemer, Transportbedrijf

12412

S.F. JAGESSAR

Pulhjunweg 15

Autobusdienst

12823

M.G. LIBRETTO

Eendracht

Winkelier

12851

Pandiet Paltantewarieweg BR. 163
perceel 177
Indira Gandhiweg BR. 627

Winkelier

12893

RASIDA'S SHOPPING
CENTRE
R. MAHABIR

16015

R.L. ABAISA

Oost-westverbinding Km. 66

Autobusbedrijf,
Reparatieinrichting
Drankinrichting

16034

H.G. HOFT

Koenawariestraat 52

Taxibedrijf

16045

E.A. SNO

Bougainvillestraat 12

Autobusbedrijf

16071

C.H. TOOY

Mr. L.j. Rietbergplein

Taxibedrijf

16076

J.A. LANTVELD

Nieuw Saronweg 23

Taxibedrijf

Deze presentatie omvatte:
*EU en de illegale houthandel, *EUTR: Aware
and prepared, en *NEPCon legal source certification. Op de te verwachten
effecten van EUTR op de
houthandel in wereldmarkten en de rol van de
EU op deze markten werd
uitvoerig ingegaan. De EU

Sietze van Dijk
schat dat 20% van illegaal
geoogste hout in de EU
terechtkomt. De negatieve gevolgen hiervan betreffen: de uitstoot van
broeikasgassen, overtreding van douanerechten,
gevaarlijk werk tegen lage
lonen en oneerlijke concurrentie. De EU heeft
een zogeheten FLEG actieplan hiertegen opgesteld. Dit omvat: *Voluntary Partnership Agree-

ment (VPA), *verschepingen onder VPA gaan vergezeld van een FLEG
license, *capaciteitsopbouw in de inmiddels zes
partnerlanden. Er werden
10 manieren aangegeven
om legale bosbouw uit te
oefenen. De inleider vertelde over een EUTR onderzoek in Nederland en
over de WWF barometer
en ging ruim in op het programma van NEPCon
over 'Legal source certification'. Missie: NEPCon
works to ensure responsible use of natural resources and secure sustainable livelihoods by transforming land-use, business
practices and consumer
behaviour. Voor meer info:
Debora van Boven-Flier,
Certification Coordinator,
dbf@nepcon.net en Sietze
van Dijk Environmental
Services & Support (ESS),
www.ess-environment.
com

Planten
De presentatie over plants
for the stomach ging over
medicinale kruiden die de
functies van de maag normaliseren en die de spijsvertering significant helpen verbeteren. De geneeskrachtige en heilzame werking van diverse

RMD

Nationaal certificeringsprogramma
Het Suriname Business Forum/Suriname Business Development
Center coordineert dit programma dat het continueren inhoudt van
twee kwaliteitsprogramma's die door het toenmalige ministerie van
Planning & Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) werden uitgevoerd.
Daarna kwam er een derde certificeringsprogramma dat viel onder
het ministerie van Financiën, maar dat nu valt onder het ministerie
van Handel en Industrie (HI), dat er een blijvend karakter aan wil
geven.
Bedrijven worden in de
gelegenheid gesteld om
tegen een gereduceerd
tarief zich internationaal te
laten certificeren. Alle bonafide bedrijven die geregistreerd staan bij de KKF
mogen zich hiervoor aanmelden. In het Nationaal
certificeringsprogramma
is er ook een awareness
campagne opgenomen.
Behalve bedrijven zullen
ook consumenten bekend gemaakt worden
met kwaliteitsproducten
en wat de voordelen zijn
van het kiezen voor producten die door een
gecertificeerd bedrijf geproduceerd worden, of
ervoor kiezen met zo'n
bedrijf te werken. De gecertificeerde
bedrijven

bieden garanties die gebaseerd zijn op internationale normen. De certificering
is niet slechts bedoeld
voor bedrijven die exporteren, maar beslist ook voor
op de locale markt gerichte bedrijven.

Training
Inmiddels heeft HI al op 24
januari j.l. het programma
gelaunched en de eerste
trainingssessie 'kwaliteitsmanager' was op 16 februari j.l. De deelnemende
bedrijven hebben elk twee
personeelsleden
afgevaardigd om tot kwaliteitsmanagers te worden opgeleid. Het eerste traject
wordt dus al doorlopen en
bij genoeg animo zal het
tweede traject, waarvoor

men zich nu al bij HI kan
inschrijven, in juni of juli
a.s. aanvangen mits er
succesvol gelobbied kan
worden voor de benodigde middelen. De 38 bedrijven die in het inmiddels
aangevangen traject participeren zijn ingedeeld in
de categorieën food en
non-food. Voorts zijn de
bedrijven afhankelijk van
hun omvang ingedeeld in
klein, middelgroot en
groot, die alle drie een
eigen tarief hebben. Aan
het eind van het traject
krijgen de gecertificeerde
bedrijven 1.250,= Euro
terug van HI. De certificerende bedrijven zijn internationale bedrijven.
RMD

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?

Schrijf nu in voor de training:
BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
START TRAINING: woensdag 10 april 2013
Deze training wordt verzorgd in 5
modules van 2 dagen per module
module
module
module
module
module

1:
2:
3:
4:
5:

Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

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:

Fabrikant

KKFacts

Handelsbemiddeling

Ondernemersavond

LAND

BEDRIJF

ZOEKT

Brazilië

Di Solle Cutelaria Ltda.

imp. van eetgerei / bestek
tatiana@disolle.com.br

CITAAT
"Wat men vandaag denkt, zegt men morgen en doet men overmorgen. Iedereen
bepaalt z'n eigen leven door gedachten, woorden en daden”. (Yor Sunitram)

Wist

u

Onderwerp: “Social Media”
Inleider: Team Spang
Makandra
Datum: di. 26 febr. 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.
Orga: ICT Associatie en de
SVI

dat ?

Het is vaker gezegd, maar je kunt het niet genoeg herhalen: 'Alles verandert, niets
is blijvend'. Overigens is deze uitspraak ontleend aan de Griekse filosoof Heraclitus,
die leefde in de 5e eeuw voor Christus. Niet het 'zijn' maar het 'worden' bestaat.
Alles is in beweging. Toch blijkt niet iedereen dat te beseffen, want nog steeds merk
je in zowel het privéleven als in het publieke bestel van organisaties en maatschappij 'het blijven zitten waar je zit en verroer je niet' syndroom. Er is echter een
grote druk van reorganisaties, schaalvergrotingen, fusies etc. Dit heeft gevolgen
voor opleidingen die mensen gevolgd hebben. Wat gisteren nog geleerd werd wordt
vandaag van een vraagteken voorzien. Vaak zijn onze handelingen reactieve handelingen. We moeten zelf gaan sturen i.p.v. gestuurd te worden door de dingen om
ons heen. Opleiding kan hierbij een rol spelen. Om al de veranderingen te kunnen
begrijpen en er positief op in te kunnen spelen zijn opleidingen nodig. Kennis veroudert snel en geeft geen antwoord op nieuwe vragen. Daarom wordt opleiden een
steeds terugkerende noodzaak, 'éducation permanente'. Opleiden houdt niet op bij
het einde van de schooltijd, maar vervult een blijvende functie in ons verder leven.
Hiervan moeten wij ons bewust worden. We zijn nooit meer echt klaar. Opleiden is
in deze tijd van snelle veranderingen een instrument geworden om bij de tijd te blijven. Wij ervaren tot onze schrik, dat onze moeizaam verworven kennis en ons trots
behaalde diploma of certificaat slechts een momentopname betekenen. Ze devalueren snel als er niet op de opgedane kennis wordt voortgebouwd. Permanente
educatie is daarom een 'must' geworden. De maatschappij wordt in rap tempo technischer. Je moet dus meekomen wil je meetellen. Papieren/diploma's blijken tegenwoordig een korte geldigheidswaarde te hebben en behoeven permanente aanvulling. Moderne organisaties beschouwen opleiding daarom niet meer als een kostenpost, maar als investering. Opleiding wordt gezien als een 'tool of management'.
En er vindt een verschuiving plaats van individuele behoefte aan opleiding naar
organisatiebehoefte. Opleidingen zijn het duurste instrument dus moet er aandacht
zijn voor effectiviteit en efficiëntie. Bedrijfsopleidingen vragen om effectmeting. Er
moet meer gelet worden op opleidingsnoodzaak dan op opleidingsbehoefte. Prioriteiten stellen dus! Kortom: permanente educatie van alle organisatieleden is niet
meer weg te denken uit het strategisch beleid van ondernemingen, die niet slechts
willen overleven en het hoofd moeizaam boven water houden, maar die ontwikkelingen willen bijbenen om te groeien en te floreren.

Het Micro Ondernemers
Express busje zal van de
week niet uitrijden.
Gelieve hiermede rekening te houden.
Volg onze krantenberichten voor de route
van de komende week.
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. 19/2/2013 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,47
Pound sterling
5,19
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
357,15
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,17
Brazil real
1,70

