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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

13e CWA en SAFE 2014
succesvol verlopen
Suriname heeft i.s.m. het CARICOM secretariaat, FAO, IICA, CTA en
CARDI van 6 t/m 12 oktober jl.,met succes de 13de Caribbean Week
of Agriculture (CWA) en de 1ste Suriname Agro-Food Event (SAFE)
georganiseerd op het KKF Beursterrein. 250 participanten uit het
buitenland, wo. ministers van Landbouw uit de CARICOM en het
Pacifische gebied en ongeveer evenveel participanten uit eigen land,
namen deel aan dit evenement.

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:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

26006

Verlengde Citroenstraat 801

Winkelier

26012

CHANDRAWATIE
RAGHOEBIR
CLAYGILL TRADING

Toelsieweg 12

Exporteur

26019

VERZEKERINGS-/BEMIDDELINGS- Albergastraat 32

Bemiddelingsbureau

BUREAU J.D.R. HO-SACK-WA

Indrukwekkend
Het is voor het eerst in de
regio dat de CWA zo groot
van opzet is geweest en
zowel de buitenlandse als
de Surinaamse participanten waren onder de indruk
van de organisatie, de accommodatie en de faciliteiten. De eerste SAFE
2014 heeft ook indruk
gemaakt op de buitenlandse
participanten.
Meer dan 100 agribusiness bedrijven, internationale en regionale organisaties en instituten, alsmede Surinaamse bedrijven, organisaties en instituten hebben meegedaan
aan SAFE 2014. Voor de
Surinaamse agrarische
sector zijn door SAFE
2014 de deuren regionaal
en internationaal opengezet. Een ministeriele delegatie van Trinidad heeft in
een gesprek met ons

ministerie van LVV laten
weten binnenkort een missie te sturen om zaken te
doen met Suriname. En
een Ministeriele delegatie
uit het Pacifisch gebied
o.l.v. van de Minister van
Landbouw van Vanuatu,
heeft Suriname gevraagd
te assisteren bij het ontwikkelen van haar rijstsector en het organiseren van
de eerste Pacific Week of
Agriculture in 2015.

Uitwisseling
De buitenlandse gasten
mochten tijdens CWA en
SAFE kennismaken met
de rijke culturele en culinaire diversiteit van Suriname. De CWA omvatte
11 seminars, 3 workshops
en 3 fieldtrips waarbij veel
informatie en kennis werd
uitgewisseld tussen de
deskundigen. Verder waren er ministeriële mee-

tings met als belangrijkste
de COTED meeting van
Landbouwministers.
Ondermeer zijn besluiten
genomen over het verhogen van de agrarische
productie en handel, het
regionaal agrarisch beleid
en strategie, de agrarische gezondheid en voedselveiligheid en vraagstukken m.b.t. het klimaat
en de agrarische sector.
Voorts zijn aan de orde
geweest het versterken
van de technische capaciteit in de agrarische sector, Caribische regionale
visserij en mechanisme
(CRFM) en de duurzaamheid van de Caribbean
Agricultural Research and
Development
Institute
(CARDI). De COTED besloot voorts dat CWA 2015
op St. Lucia zal worden
gehouden.
RMD

CITAAT

"If you think you 're too small to have an impact, you have
never tried to fall asleep with a mosquito in the room”.
(Anita Roddick)
"The greatest gift you can give your family and the world is
a healthy you”. (Joyce Meyer)

Training ASYCUDA World
In het kader van de implementatie van het ASYCUDA World programma wordt er
een training door de Kamer van Koophandel en Fabrieken i.s.m. de Douane voor
Douane - expediteurs verzorgd. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden dat de expediteur een assistant laat aanzitten (bijzitter).
De trainingsduur is 3 dagen en wel van 08.00 - 15.00 uur.
Vereisten voor deelname:
- actieve Douane-expediteur zijn;
- lid zijn van de vereniging van Douane expediteurs;
- ingeschreven staan in het Handelsregister van de KKF;
- over voldoende computervaardigheden beschikken.

26135

M.B. SOLY

26152
26157

MERVEILLE BEMIDDELINGS- Erosstraat 6
EN ADVIESBUREAU
R. RAMPERSAD
Karang Anjar 59

Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau
Taxibedrijf

26158

FANTASIA SNACK BAR

Achterstraat 106

Eet- En Drankinrichting

26160

TAXIBEDRIJF N. HIRA

Emmastraat 34

Taxibedrijf

26161

I. HASANRADJA

G.g. Maynardstraat 56

Winkelier, Importeur

26172

R.F. GODLIEB

Oost-westverbinding 55

Ontwerpbureau

26176

R.J. DOORSON

Voorstraat

Venter

26185

GEGER BAKRI

26188

B. GOERDAYAL

Groentenweg 158

Fabrikant

26275

ELS RIJSTHANDEL

Noordwijkweg 47

Winkelier

26411

A. SURJBALI - MOHAB-ALI

Djakartaweg 32

Winkelier

26412

J.K. RAKIMAN

Bacovendam 108

Drankinrichting

26416

Groot Henarpolder Serie 12 no. 83

Standhouder

26443

L.L. BREWSTER - VAN DE
L' ISLE
RIJSCHOOL RAMNARAIN

Indira Gandhiweg BR. 64

Rijschool

26523

BHODJRADJ KEDAR

Corantijnpolder Serie B no. 7

Fabrikant

26525

WARONG JENNY

Bacovendam 126a

Eet- En Drankinrichting

26538

St. Jozefstraat 39 beneden

Winkelier

26558

ELECTRICAL JOB SHOP
afgekort E.J.S.
S.D. KHUBLAL

Ilahibaksweg 12

Exporteur, Importeur

26626

TRINITY STUDIO

Johan Adolf Pengelstraat 164

26659

RAMDIEN IMPORT EXPORTBEDRIJF
R. MAHESPALSINGH

Bernhardweg 43

Servicebureau,
Verhuurbedrijf, Opnamestudio
Importeur, Exporteur

Longmay Voorland 23

Servicestation

26663

Waterkant

Taxibedrijf

Venter

BEKENDMAKING
'Online Registratie'
Nationale Basiszorgverzekering
De Kamer van Koophandel en Fabrieken biedt aan bedrijven en ondernemers assistentie bij de 'Online Registratie' voor de Nationale Basiszorgverzekering.

Registreer u voor de eerstvolgende training.
De registratie is van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 15.00 uur bij de KKF aan de
Prof. W.J.A. Kernkampweg # 37.
De kosten voor de training bedragen SRD 500,- voor de Douane-expediteur en SRD
400,- voor de bijzitter (inclusief lesmateriaal en consumptie).

SBIC
INVENTION FAIR
UITVINDERS OPENDAG
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

In dit kader worden alle ondernemers opgeroepen om zich aan te melden bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken en wel:
* Maandag t/m vrijdag 08.00 - 21.00 uur
* Zaterdag en zondag 09.00 - 17.00 uur.
U wordt verzocht een lijst mede te nemen met de namen en voornamen van al uw
werknemers. Daarnaast zijn vereist:
1. ID-nummer
2. Salaris
3. Mobielnummer
4. Naam van de huisarts / bedrijfsarts.
Voor de registratie zal, afhankelijk van het aantal werkne-mers, een geringe kostenvergoeding in rekening worden gebracht.
Voor meer informatie:
KKF-Secretariaat, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

CHIKUNGUNYA ALERT
Zeg niet: ' alweer!' Want dan beseft u de ernst van de zaak niet! Er kan namelijk niet
genoeg aandacht gevraagd worden voor en nadruk gelegd worden op preventieve
maatregelen om de zorgelijke opmars van het chikungunya virus in ons land, een halt
toe te roepen. Er zijn landen waar onvoorstelbaar grote delen van de bevolking er
slachtoffer van zijn geworden. Landen als Zuid Afrika en India bijvoorbeeld. Iedereen
loopt het risico het virus op te lopen en hoort dus in eigen belang en dat van anderen
bewust preventieve maatregelen te treffen om de kans op muskietenbeten tot een
minimum te beperken. Thuis, op uw erf, maar ook op de werkplek en de omgeving
daarvan, waar velen dagelijks uren doorbrengen, moeten alle mogelijke broedplaatsen van de muskiet opgeruimd worden. Smeer lichaamsdelen die niet door kleding
bedekt worden met muggen/muskieten werende gel in, gebruik insecticide spray en
slaap als het even kan onder een klamboe. Het liefs een in muskieten/ muggenwerend vloeistof geïmpregneerde klamboe. De naweeën van chikungunya kunnen
maanden en zelfs jaren duren en daarom is voorkomen beter dan genezen.
Ontwikkelen van een preventieve attitude is dus van niet te onderschatten belang.

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: "Your organization is at risk! Upgrade
your IT security & IT governance now."
Inleider: Cyril Soeri MA RA
CISA & Gregory Tai-Apin
CISA, ISO 27001 Certified
Lead Implementer en
COBIT Foundation Graduate
Datum: 28 oktober 2014
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

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: OSW
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 14/10/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,25
Pound sterling
5,39
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
312,43
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,49
Brazil real
1,40

