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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Envisioning the future

BEKENDMAKING

De ICT Associatie (ICT-as) en de Surinaamse Vereniging van IT
Professionals (SVI) organiseren elke laatste dinsdag van de maand
de ICT-Ondernemersavond bij de KKF. De ICT-as helpt ICT bedrijven
beter te presteren en de SVI richt zich meer op individuen om kennis
te delen en awareness te creëren voor ICT in Suriname. Het onderwerp van dinsdag j.l. was E-government.

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

Commissie

stantie op, die gestelde
kwaliteitseisen aan bedrijven streng controleert.

12

KING OF THE ROAD

Hoogestraat 6

Rijschool

13055

A.A. ASAWINIE

Adjoemakondre

Winkelier, Drankinrichting

Suriname

13187

K. PIRTHIPAL

Wilhelminaweg BR. 114

Autobusdienst

13283

A. HASSENMAHOMED

Mr.p. Chandie Shawweg BR. 121

Autobusdienst

13304

TH.B. WATAMALEJO JUBITHANA
D. OEDIT

Matta

Drankinrichting, Winkelier

Kwattaweg BR. 894

Autobusdienst

Welgedacht A Weg BR. 228

Winkelier

13799

S.W. NANHOE NANHEKHAN
WINKEL PANSA

Balingsoela

Winkelier

13835

H.W. KING

Kastiestraat 21

Winkelier

13914

E.M. PROMES

Kibritikistraat 29

Autobusdienst

14021

P.C. INGE

Ten Oosten Van De Spoorbaan

Houtconcessionaris

14128
14194

B. AUSAN'S LANDBOUWCENTRUM
ANDRE

14228

R. BIHARI

14506

H.J.F. GREP

14507

14723

CAFE RESTAURANT
"THSONG SANG"
BOUWBEDRIJF B.H.
LANDBRUG
B. SEWAMBAR

Commissaris Weytinghweg BR.
Winkelier
385A
Frederikshoopweg 3e Zijstraat Links Autobusdienst
24
Lijnweg BR. 44
Kleermaker, Winkelier,
Drankinrichting
Julianaweg Bachelors Quarter
Aannemer
kamer 2
Lijnweg BR. 74
Eet- En Drankinrichting

16615

ADMAECON CONSULTANCY Ellestraat 30

Administratiebureau

17007

Persbureau

17310

PERSCOMBINATIE ONAS
VOLKSKRANT
RAM'S QUICK SERVICE

17312

S. BABULAL

Reparatieinrichting,
Spuitinrichting, Autowasserij
Hamptoncourtpolder Serie C no. 72 Blikslager

20381

PENSION ROSALIE

Hoogestraat 8

Pension

25650

AANNEMINGSBEDRIJF BOB

Kleine Saramaccastraat 4

Aannemer

46177

BHIEM HARKISOEN

Saramaccastraat 10A

Importeur

E-government is een belangrijk beleidsonderwerp
van de huidige regering
en op het Kabinet van
Vice-president
Robert
Ameerali is daarom een
commisie speciaal belast
met de ontwikkeling van
dit onderwerp. Tino Lew
en 11 overheidsfunctionarissen hebben op uitnodiging van de Koreaanse
overheid een training in egovernment gevolgd, die
door dat land was aangeboden en die verzorgd
werd door de Kookmin
Universiteit in Seoel. Tino
Lew deelde zijn ervaringen met het gehoor en
Rahid Doekhie, voorzitter
van de e-government
commissie Suriname vertelde hierna over de huidige stand van zaken in ons
land.

Korea
Zuid Korea staat in de we-

reld, volgens een ranglijst
van de UNDP, al enige
jaren aan kop op het gebied van e-goverrnment.
De technologische ontwikkeling, die geleid heeft tot
high tech en high speed
internet in het land, begon
in 1980. Via een aantal
strategische plannen die
over 5 jaar gingen en deel
waren van de visie om een
leider te worden is Zuid
Korea uitgegroeid tot een
technologische
grootmacht in de wereld. De
opeenvolgende regeringen hebben gefaciliteerd
en zorgden voor genoeg
bandbreedte waardoor de
private sector diensten
kon ontwikkelen. De overheid stimuleerde concurrentie in de technologie
markt en verwijderde obstakels om de telecom
markt te betreden. De
markt werd vrijgegeven
maar de overheid zette
wel een regulerende in-

In het e-government beleid van onze regering
staat de burger centraal
en zij wil dat het voor de
burger gemakkelijk wordt
om te communiceren met
de overheid. Inmiddels
heeft de commissie, die
iets langer dan een jaar
bestaat, een e-government strategie ontwikkeld
voor de overheid. De
Raad van Ministers heeft
goedgekeurd dat er een
directoraat e-government
komt op het kabinet van
de VP. Deze unit zal de
informatisering van de
overheid
coördineren.
Projecten die nog dit jaar
in gebruik worden genomen zijn: een government
grid, een SMS klachtendienst en de E-id kaart.
RMD

Handelsbemiddeling

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:

13397
13511

14520

LAND

BEDRIJF

ZOEKT

Spanje

Alcobendas Dental

eigenaren van houtconcessies met
geldige vergunning
eduardokinderman@hotmail.com

Doe mee en toon de kracht van uw ondernemerschap!

26 - 30 april

St. Jozefstraat 25

Aannemer

Commissarisweg BR. 142B

Autobusdienst

Heveastraat 16
Hk Mora-/suikerrietstraat 3

Voor info: Beurssecretariaat tel. 530311 / 530313

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

Wist

u

dat ?

Vergewist u zich er wel van of wat u communiceert, mondeling of schriftelijk, door
de ontvanger ervan is begrepen zoals door u bedoeld? Hoe zuiver was daarbij uw
taalgebruik? Gaat u niet te vaak en dus onterecht er vanuit dat de ontvanger van uw
boodschap of instructie een goed verstaander is en dat u dus kunt volstaan met een
half woord? Met name in het bedrijfsleven is het voor de effectiviteit van de bedrijfsvoering van groot belang dat leiders en managers zodanig communiceren naar de
werkvloer dat werknemers het gecommuniceerde kunnen interpreteren zoals door
de leiding is bedoeld. De taal waarvan wij ons dagelijks bedienen is een kostelijk
goed dat wij, op straffe van wanbegrip en verwarring, in ere moeten houden. Slecht
taalgebruik bij het schrijven bederft onze boeken en kranten maar ook de spreektaal, ons taalgevoel en daarmee onszelf. Dit kunt u begrijpen als u beseft dat taal en
denken niet onafhankelijk van elkaar opereren. Een gedachte komt immers pas tot
leven als ze in taal is uitgedrukt. Is de taal gebrekkig dan geeft zij de gedachte niet
zuiver weer met alle gevolgen van dien. De Chinese wijsgeer Confucius werd eens
gevraagd wat hij zou doen als hem gevraagd werd een land te besturen. Het antwoord was: ' De taal zuiveren, want als de taal niet zuiver is, dan is wat gezegd
wordt niet hetzelfde als wat wordt bedoeld. In dat geval blijven de dingen die gedaan
moeten worden, ongedaan. Het gevolg is dat moraal en kunsten achterruit gaan, het
recht verdwijnt en de mensen in hopeloze verwarring komen te verkeren. Vandaar
dat er niets willekeurigs mag bestaan in hetgeen gezegd wordt'. Dan gaat het niet
zozeer over de spelling van woorden, wat uiteraard niet verwaarloosd mag worden,
maar wat ook niet het criterium mag zijn ter beoordeling van taalgebruik. Daarvoor
bestaan andere maatstaven. Wij moeten bij hen die zich als schrijvers presenteren
meer letten op het tekenende van het woord, de oorspronkelijkheid van het beeld,
de melodie en het ritme van de volzin en de gaafheid van hun taal. Er is al veel
gewonnen als wij trachten zó te spreken en te schrijven, dat misverstand is uitgesloten. Ziet u het verschil in de volgende twee zinnen?' De voetballer zei, de trainer
is een ezel. En: De voetballer zei de trainer, is een ezel'. De plaats waar een leesteken wordt geplaatst, in dit geval de komma, kan de betekenis van de zin totaal veranderen.

KKFacts

CITAAT
"Je hoort zelden discussies in de zin van een gedachtenwisseling. Je hoort
twee monologen. Degene die niet aan het woord is staat hoofdschuddend te
wachten. Hij luistert niet. Hij voelt zich onderbroken en duldt deze pijniging
alleen door het besef weldra weer aan de beurt te zijn”.
(Godfried Bomans)

De Republiek Haiti
werkt aan herstel
Suriname intensiveert de relatie met de Republiek Haiti en het recente staatsbezoek aan Suriname van Michel Martelly, de in 2011 gekozen president van dat land, benadrukt de intentie van beide landen
om zowel bilateraal als in Caricomverband, met elkaar aan de slag te
gaan. Dit artikel gaat niet over hoe dat bereikt moet worden, maar verschaft summier wat informatie over Haiti.

Uniek

Caricom

Rampen

De naam Haiti is afgeleid
van de 'Amerindian' naam
'Ayiti' wat land van hoge
bergen betekent. Het land
grenst aan de Dominicaanse Republiek en
beslaat een oppervlakte
van 27.750 km2. De
hoofdstad is Port au
Prince
en
Haitiaans
Creole en Frans zijn de
officiële talen. Pic la Selle
is het hoogste punt in het
land op 2.680 meter.
Haiti's regionale, historische en ethno-linguistische positie is uniek. Het
was de eerste onafhankelijke natie in de Caribische
regio en Latijnsamerika
en bovendien de eerste
door zwarten geleide natie in de wereld. Het land
werd in 1804 onafhankelijk na een succesvolle
slavenrevolutie die bijna
10 jaar duurde.

In de Caribische Gemeenschap (caricom) is Haiti
het meest bevolkte land,
maar volgens de Human
Development Index, is het
ook het armste land in de
Americas. Het werd in zijn
bestaan geplaagd door
politiek geweld en de laatste staatsgreep dateert
van februari 2004 toen de
toenmalige president Jean
Bertrand Aristide gedwongen werd af te treden en in
ballingschap te gaan. Het
land werd hierna bestuurd
door een voorlopige overheid terwijl een United
Nation Stabilization Mission voor de veilgheid
zorgde. De huidige president, Michel Martelly, een
bekend musicus (zanger
en keyboardist) en zakenman, werd in 2011 in die
functie gekozen.

Haiti kent een geschiedenis van vernietigende natuurrampen. De meest
recente was op 12 januari
2010 toen een aardbeving
met een kracht van 7.0 de
hoofdstad Port- au- Prince
verwoestte. 220.000 mensen verloren daarbij het
leven. Onder meer werden het presidentieel paleis, het Parlementsgebouw en andere belangrijke structuren vernietigd
alsook vele woningen en
bedrijven. Om het land te
helpen bij de wederopbouw hebben organisaties
van de United Nations 2
miljard US$ gedoneerd.
Ook andere internationale
organisaties schonken donaties voor de wederopbouw.

RMD

Ondernemersavond
Onderwerp1:”The
Generation Gap - Bridging
the gap between generations in the workplace”
Inleider:Sheetal
Ramkhelawan-Sujan
M.Sc., MBTI Master Practitioner, Trainer & Student
Coach of Lybra Consult
Datum: di. 2 april 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Onderwerp2:”NL-/EUsubsidiekansen voor bedrijven in Suriname”
Inleider:Thomas
van
Ginneken, van Ginneken
Public Affairs B.V. (VGPA)
Datum: di. 2 april 2013
Tijd: 20.00 - 21.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.
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.

Douanekoersen
M.i.v. 19/3/2013 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,33
Pound sterling
5,06
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
352,48
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,19
Brazil real
1,69

