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Arbeid en gezondheid

Arbeid en gezondheid was het thema van onze laatstgehouden ondernemersavond en de inleider was drs J. Courtar. Aan de orde kwamen: Bedrijfsgezondheidszorg, Tweede en derde pijler en Decent
Work Agenda (ILO). Arbeid werd gedefinieerd als elke lichamelijke of
geestelijke inspanning welke gepaard gaat met energieverbruik.

4 A's

Met als thema 'Business meets beauty' worden er deze maand, in de
periode van 20 t/m 25 februari, in ons land activiteiten ontplooid i.v.m.
de Miss India World Wide Pageant. Voor deze internationale pageant,
die op zaterdag 25 februari a.s. in de ballroom van de KKF aan de
Kernkampweg wordt gehouden, hebben zich 42 landen ingeschreven,
waarvan inmiddels 32 hun participatie hebben bevestigd.
gaan hoe we zaken beter
kunnen aanpakken en Suriname beter kunnen promoten.

De Kamer beschikt over
faciliteiten als de grootste
gekoelde ballroom in Suriname, voorzien van alles
wat er bij hoort alsook ruime parkeermogelijkhe-

den. Hierdoor kan zij grote
evenementen als de onderhavige accommoderen. In de afgelopen jaren
is flink geïnvesteerd in de
KKF faciliteiten wat uiteraard terugverdiend moet
worden door o.m. activiteiten zoals deze te hosten.
Voorzitter Henk Naarendorp stelt wel dat wat binnengehaald wordt moet
bijdragen aan de KKF
doelstellingen en de economie. "We hebben aan
de pageant een business
event gekoppeld, waarbij
we Suriname op de wereldkaart plaatsen. We
weten wat de groeisectoren zijn in Suriname en
die gaan we duidelijk in
beeld brengen bij de bezoekers. Er zijn deskundigen in ons land in stelling
gebracht om presentaties
daarover te geven. Verder
deskundigen inzake de
economie alsook onderwerpen als belastingen,
omdat potentiële investeerders willen weten wat
ze aan belastingen moeten betalen". Naarendorp
zegt dat dit soort evenementen een aangrijpingspunt bieden om na te
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Het is voor het eerst dat
met toestemming van de
organisatie, aan dit internationaal evenement een
business event is gekoppeld en de organisatie
SurIndia Glamour en de
KKF zijn terzake een partnerschap aangegaan. Van
alle deelnemende landen
zijn de Kamers van Koophandel uitgenodigd en er
is een zodanig programma
opgesteld, dat op alle mogelijke vragen van potentiële investeerder afdoende kan worden ingegaan.
De KKF is het partnerschap met SurIndia Glamour aangegaan omdat
dit evenement met zo'n
grote buitenlandse deelneming grote mogelijkheden biedt voor ons bedrijfsleven, in het bijzonder
onze toeristische sector
en de economie van ons
land.
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Pageant 2012
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: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

Pageant

Miss India World Wide
Pageant is een heel groot
project en voor Suriname
wordt het een geweldig
primeur omdat wij de eersten zijn in de Caribbean
en Zuid-Amerika die het
mogen organiseren. Er is
een enorme belangstelling
voor de pageant waaraan
helaas niet volledig voldaan kan worden vanwege de beperkingen van de
beschikbare accommodaties waarvan die van de
KKF zich als de grootste
gekoelde ruimte, het beste
leent. Alleen al uit Nederland zijn er 1000 aanvragen binnengekomen. De
evenementen periode begint op 21 februari met
een Bollywood filmfestval.
Evenementen die hierna
volgen betreffen een show
getiteld The Night of
Eldorado, een fashion
show en een ontmoeting
met de contestanten.

Courtar presenteerde 4
aspecten van arbeid.
1) Arbeidsinhoud: de fysieke en mentale belasting;
2) arbeidsomstandigheden: fysische, chemische
en biologische; 3) Abeidsvoorwaarden: werktijden,
ploegendienst, beloning,
loopbaan, vrije dagen; 4)
Arbeidsverhoudingen: met
collegas, boven- en ondergeschikten, organisatiestructuur. Verluchtigd
met fotomateriaal ging hij
in op deze 4 A's van arbeid. Onder de noemer
bedrijfsgezondheidszorg
werd uitgeweid over veiligheid, gezondheid en welzijn. Veiligheid is elke poging op organisatorisch,
technisch en persoonlijk
vlak om letsel of schade te
voorkomen. Gezondheid
definieerde de inleider
conform de WHO definitie.
M.b.t. welzijn baseerde
Courtar zijn presentatie op
o.m. de volgende punten:
*welzijnsrisico's, betere
omschrijving; *Psychosociale overbelasting (te ho-

Drs. J. Courtar
ge werkdruk) resulterende
in werkproblemen en of
slechte regelmogelijkheden. De inleider ging in
op zaken als de heilzame
werking van arbeid, beroepsziekten en stress gerelateerde aandoeningen.
Een beroeps ziekte is een
klinisch waarneembare
ziekte of aandoening
waarvan de oorzaak geheel of gedeeltelijk in het
werk ligt. Een ziekte alsgevolg van een belasting
die in overwegende mate

in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft gelegen. Courtar benadrukte
dat voorkomen beter is
dan genezen. Aan de orde
kwam o.m. ook de psychosociale arbeidsbelasting waarbij zaken werden
besproken zoals: seksuele intimidatie op de werkvloer, agressie op de
werkplek, pesten, stress,
alcohol en tabak, overgewicht en HIV/AIDS. Aldus
een greep uit de presentatie.
RMD

CITAAT
"De domheid dringt zich naar voren, om gezien te worden; de schranderheid
gaat achteraan staan, om te zien”. (Yor Sunitram)

OPROEP DEELNAME

Bepaal mee en toon de kracht van uw ondernemerschap!

27 april t/m 1 mei
Voor meer info: Beurssecretariaat tel. 530311 / 530313

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

Canada

Rancliff International

China

Teng Da Imp. and Exp.
Co. Ltd.
Sahdev Consultancy
Services

supermarkets, grooth., distr. van
consumptieprod. z.a. melk en ingeblikte vis
sales@rancliffe.com
imp. van chemical raw material
www.tengdachem.net
geint. dienstverlening m.b.t. importen en
exporten vanuit India
ashokverma@justice.com
exp., prod. van foam, papier en div.
verpakkingsmaterialen
nyron_mohammed2020@yahoo.com
imp./grooth. van schoenen
www.ziylan.com.tr

India

Onderwerp: “Spiral Dynamics”
Inleider: Jan-willem
Kompagne
Aangeboden door: Spang
Makandra
Datum: 7 februari 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.
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RMD

De Caribbean Export Development Agency (CEDA) is een regionale organisatie,
gevestigd op Barbados. Je zou de CEDA een werkarm van de EU kunnen noemen.
De ACP en de EU hebben namelijk een overeenkomst gesloten om landen in de
Caribische regio te ondersteunen in hun onderlinge business en hun business met
de EU. Het doel is Caribische ondernemingen naar een hoger niveau te tillen waardoor ze in een positie geraken waardoor ze verantwoord kunnen exporteren. In april
a.s. is er een CEDA call for proposals en Caribische ondernemers, waartoe ook de
Surinaamse ondernemers behoren, kunnen dan ter goedkeuring een project indienen, voor financiering tot een bedrag van euro 30 duizend. Tot op heden hebben
onze ondernemers weinig interesse getoond in deze mogelijkheid die de CEDA
biedt. Vermoed wordt dat dit te wijten is aan het feit dat CEDA de goedgekeurde
financiering van een project, niet vooraf, maar achteraf na indiening van bonnen etc.,
uitbetaald (reïmbursement). De KKF is daarom met lokale banken in gesprek over
de mogelijkheid van voorfinanciering. In Jamaica gebeurt dat al en kunnen ondernemers bij hun lokale bankiers terecht. Verwacht wordt dat als voorfinanciering
mogelijk wordt voor onze ondernemers, zij enthousiaster zullen reageren op de
CEDA calls for proposals. Enkele jaren geleden zijn mw. Wilma Dandel (KKF) en dhr.
Henk Muntslag (ASFA) door CEDA getraind om onze ondernemers te begeleiden bij
het opstellen en indienen van proposals volgens het CEDA format en ze bij goedkeuring verder te helpen met de administratieve afhandeling tot het project is afgerond. De kosten hiervan mogen de aanvragers opnemen in het kostenplaatje van het
project. De EU voorziet in de fondsen van de CEDA. Belangstellende ondernemers
kunnen voor meer informatie terecht bij deze consultants via de KKF en de ASFA.
Men kan ook de CEDA website raadplegen www.cedabarbados.com.
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Trinidad
& Tobago

N. Mohammad

Turkije

Mahmutbey Merkez
Mah.

Onderwerp: “Networking
is all about building relationships”
Inleider: Ir. Ashwin Adhin
Datum: 7 februari 2012
Tijd: 20.00 - 21.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

Bezoek de
KKF ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond
van 19.00 - 20.00 uur.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen, leer van
elkanders werk en problemen en zoek samen naar
oplossingen!

Brazilië
5 t/m 9 maart 2012: “Expodireto Cotrijal 2012 the 13th International
Agribusiness Fair”
Locatie: Não-Me-Toque,
Rio Grande do Sul
www.expodireto@
viamarketing.com.br

Duitsland
5 t/m 7 maart 2012:
“World Trade Fair for
Used Technology
Locatie: Cologne
www.usetec.com

Trinidad &
Tobago
16 - 19 mei 2012: “Trade
& I n v e s t m e n t
Convention (TIC 2012)”
Locatie: Hyatt Regency
www.tic-tt.com

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.

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

Voor meer info:
KKF - tel. 530311

Schrijf nu in voor de training:
BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
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

Een rijdend informatiebureau voor advies, begeleiding en microkredieten
aan ondernemers.
VOOR WIE RIJDT DE BUS UIT?
* startende ondernemers: mensen die willen beginnen met een bedrijf
* ondernemers die al begonnen zijn maar nog advies en begeleiding nodig hebben.

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37

KIJK UIT NAAR DE MICRO ONDERNEMERS EXPRESS, HET MOBIELE
KANTOOR DAT ZICH DOOR STAD EN DISTRICT BEGEEFT!
ROUTE:

Voor registratie: Entrepreneurship Support Center, KKF-Hoofdkantoor
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

dinsdag 7 februari 2012 Locatie: Kasabaholoweg Texaco Tijd: 08.00 - 14.00 uur
donderdag 9 februari 2012 Locatie: Politiepost Latour
Tijd: 08.00 - 14.00 uur

Douanekoersen
M.i.v. 24/01/2012 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,36
Pound sterling
5,21
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
435,63
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,70
Brazil real
1,91

