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Ondernemen in en met Nederland

Cultuur

Reflecties

Ramnandanlall besprak
enige reflecties van buitenlandse ondernemers
over hoe zij de Nederlanders ervaren. Kennelijk

Suriname Directory
Staat uw bedrijf nog niet online?
Wilt u gezien worden?
Wilt u behoren tot een wereldwijd netwerk van bedrijven?

Registreer dan nu uw BEDRIJFSINFORMATIE
OP ONZE BUSINESS DIRECTORY

www.surinamedirectory.biz
De Business Directory is de site waarop uw bedrijf door velen wordt gezien en
gevonden. Dus maximale exposure voor uw bedrijf. Door online adverteren bereikt
u een enorme doelgroep en dit brengt vele voordelen met zich mee. Steeds meer
van uw potentiële klanten gebruiken internet als informatiebron. Het is voor u de
manier om veel mensen te bereiken en uw bedrijf 24 uur per dag onder de aandacht
te brengen en dat tegen minimale kosten. Bekijk onze aantrekkelijke tarieven en
maak een keuze uit één van onze pakketten.

Drs. Ing. Revinh A. Ramnandanlall

Voor meer info: tel. 530311, fax. 437971, e-mail: chamber@sr.net
met de bedoeling de mentaliteit en de cultuur van
ondernemend Nederland
uit te tekenen en mogelijke voorwaarden voor succes aan te geven. Een
voorbeeld is de ervaring
van een ondernemer uit
de Tsjechische Republiek
die het volgende zei:
"Sometimes the Dutch get
on my nerves; their mentality is so different from
mine. They are very reliable but terribly serious, so
down to earth and cold.
They observe life with
their brains; everything
goes according to the
rules. I miss the Czech
openness and spontaneity. Dancing and singing
doesn't come easy to the
Dutch”. Een ondernemer
uit Pakistan: "The Dutch
have to much of a business mentality. This may
lead the Dutch to overlook
external aspects such as

personal contact, prestigious appearance, ceremony and circumstance.

Ondernemen

De inleider benadrukte
enige punten inzake ondernemerschap. Hij stelde
ondermeer: ondernemen
doe je samen, je eigen
swot als basis; ondernemen is dromen en voortzetten; ondernemen is
(top) sport (spelen): ondernemen is creëren en
continueren; ondernemen
is passie, het gaan voor
een bepaald doel. De reis
ernaar (Nederland) is
voorwaarde voor succes.
Doorzettings- en inlevingsvermogen en beproefd geduld. Aldus een
greep uit de presentatie.

RMD

OPROEP

aan de directies van de deelnemende
bedrijven/instanties van de
AGRO-, MADE IN SURINAME- en
ICT BEURS 2012

TEACH-IN
Datum: dinsdag 3 april 2012
Tijd: 17.30 uur
Plaats: KKF Beursterrein,
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

In een interactieve bijeenkomst bij de KKF (ondernemersavond), presenteerde Drs. Ing. Revinh A. Ramnandanlall van B4 Concepts
Management & Advisory, het thema 'Ondernemen in en met
Nederland. Nederlanders komen steeds meer in en met Suriname
ondernemen, maar omgekeerd gebeurd dat nauwelijks. Ingegaan
werd op de vraag wat Surinamers tegenhoudt.
B4Concepts is een bureau
voor conceptontwikkeling
en voor portfolio, projecten
en meer. Voor meer informatie verwijzen wij naar
www.b4concepts.com.
Om antwoorden te zoeken
en te vinden waarom Surinamers nauwelijks in en
met Nederland ondernemen werd uitvoering ingegaan op cultuuraspecten
van het ondernemen in
dat land. Er werd in groepen gebrainstormd over
de positieve en negatieve
kanten van de Nederlandse cultuur waarna de
groepen hun bevindingen
presenteerden. De presentator besprak vervolgens een groot aantal
'Do's and Dont's'. Enkele
daarvan zijn: Do come
well prepared with detailed
and practical information
about your product, needs
and capacities; do try to
give a positive but realistic
and not overdone presentation of yourself, your product and your company.
Don't offer or expect to be
offered expensive business gift; don't boast
about academic degrees,
influential family members
or relationships with important people.

: 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

u

dat ?

Suriname heeft in december 2008 een WHO conventie inzake het aan banden leggen van tabakgebruik getekend en heeft zich daardoor gecommitteerd om binnen
drie jaren een 'Anti-tabakswet' in place te hebben. We leven nu in 2012 dus moet
die wet nog dit jaar worden aangenomen door DNA en naar verwachting zal dat
omstreeks medio dit jaar een feit zijn. De meeste landen op ons continent en in de
Caribische regio hebben al zo'n wet. Wij behoren dus helaas niet tot de eersten die
het belang ervan hebben ingezien. Dr. Eersel, directeur van het Ministerie van
Volksgezondheid, vertelde in het radioprogramma KKF-Info, dat binnenkort een 'anti
rook' campagne begint, om de mensen voor te bereiden op de komende wet die het
mogelijk zal maken bij overtreding boetes op te leggen. Er zijn al initiatieven bij
zowel de overheid als particuliere ondernemingen om het roken te ontmoedigen,
maar bekend is dat rokers zich daardoor niet laten stuiten. Zo mag men op scholen
en in overheidsgebouwen niet roken, maar juist op die lokaties wordt regelmatig
minachting voor die regels gedemonstreerd. Straks kan dat niet meer ongestraft. De
antirookwet beoogt vooral de niet-rokers te beschermen tegen het ongewild meeroken. De roker kiest ervoor zijn gezondheid te ondermijnen, maar het is immoreel om
anderen die daarvoor niet kiezen, mee te sleuren in de gevolgen van zijn ongezond
gedrag. Onze aankomsthal op de luchthaven is al rookvrij verklaard en de SLM zal
heel binnenkort ook de vertrekhal rookvrij maken met dien verstande dat voor wie
wil roken een aparte ruimte komt met afzuigkappen. In Brazilië rookte voor de wet
van kracht werd 30% van de bevolking en nu nog maar 10tot 15%. De wet ontmoedigt dus, want zij omvat ook andere maatregelen die ten doel hebben de ongezonde gewoonte van het roken terug te dringen en rokers bewust te maken van de
gevaren waaraan zij niet alleen zichzelf maar ook anderen in hun omgeving blootstellen. Te denken valt bijvoorbeeld aan kinderen van rokende ouders.

Ondernemers voldoet u uw

KKFacts
Ondernemersavond 1
Onderwerp: “Slecht koken
verzoorzaakt ziektes”
Inleider: dhr. L.S. Northe,
directeur New Lifestyle
Intervention Institute,
cooking class and lectures
Datum: 3 april 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Ondernemersavond 2
Onderwerp:
“Presentatie
over de maatregelen die
krachtens de Tabakwet
geïmplementeerd
zullen
worden”
Inleider: Mw. Drs. Maltie
Mohan - Algoe van de afdeling Planning van het Ministerie van Volksgezondheid
Datum: 3 april 2012
Tijd: 20.00 - 21.00 uur
Plaats:Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

Bezoek de
KKF ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond

KKF-jaarbijdrage op tijd?

van 19.00 - 20.00 uur.

Dit kan geschieden dagelijks van 08.00 - 16.00 uur bij de kassa van de KKF aan de
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 (Beursterrein) of te Nickerie aan de G.G.
Maynardstraat 34 of middels storting met vermelding van het dossiernummer op
bankrekeningnummer RBC SRD 120333463 ten name van KKF.

leer van elkanders werk en

Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen,
problemen en zoek samen
naar oplossingen!

Kandidatuur België/Luik
International Exhibition 2017
Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) hebben op woensdag 21 maart jongstleden, de niet residerende ambassadeur van
België, W. Warnimont en de honorair consul van dat land, dr. Willy
Stevens, een presentatie gegeven. Het onderwerp betrof de kandidatuur van Luik in België, dat in 2017 graag de International Fair wil
organiseren.

Thema

Behalve België heeft ook
Kazachstan zich kandidaat gesteld voor het
organiseren van de International Exhibition 2017
en beide landen lobbyen
bij de leden van het
Bureau International des
Exposition, waarvan ook
Suriname contribuerend
lid is, om hun voorkeur
voor hen uit te spreken.
De doelgroep waarop de
Belgen zich richten bestaat uit vertegenwoordigers van ICT verenigingen
en e-government commissieleden. Het thema dat
namelijk is gekozen voor
de exhibitie in 2017 luidt:

'Connecting the World, linking people'. Sub thema's
betreffen ICT toepassingen en innovatie en research binnen de sectoren gezondheidszorg, cultuur, onderwijs, milieu,
duurzame energie, mobiliteit en transport. Kzachstan heeft gekozen voor
het them: ' Future Energy'.

Doel

Uiteraard was het ultieme
doel van de presentatie de
steun van Suriname te
zoeken voor de Belgische
kandidatuur.
Honorair
consul Stevens gaf aan
waarom hij vindt dat
België/Luik een betere

kandidaat is dan Kazachstan. Zo zou de bevolkingsdichtheid binnen een
straal van 400 km van
Luik, 100 miljoen mensen
zijn. Hij wees voorts op de
goede internationale verbindingen en de nabijheid
van grote steden en luchthavens en uiteraard het
gekozen thema. Voor
meer informatie over de
kandidatuur van België en
Kazachstan kan men
terecht op respectievelijk
www.liege-expo2017.com

en
www.expo2017astana.com.

RMD

CITAAT
"Begeerte raakt nimmer verzadigd door het verkrijgen van wat begeerd wordt.
Zij vlamt integendeel, na bevredigd te zijn, nog feller op, als vuur, waarop olie
wordt gegoten”. (Swami Vivekananda)

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

Republic of Cameroon

Ets Ebot Oil & Bros

imp. van Pistachio paste, nuts,
vegetable oil & cooking oil supply
etsebotoilbros@yahoo.com

Een rijdend informatiebureau voor advies,
begeleiding en microkredieten aan ondernemers.

ROUTE:
di. 3 april 2012
do. 5 april 2012

Plaats: Nieuw Amsterdam
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
(Commissariaat)
Plaats: Tamanredjo
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
(SOL Servicestation bij de kruising)
(wijzigingen voorbehouden)

KKFacts
Meer weten over het
werk van uw KKF?
Kijk dan op onze
website
surinamechamber.com

Wilt u anderen meer
laten weten over uw
eigen onderneming?
Dan wordt het hoogste
tijd u te profileren op
surinamedirectory.biz

WEDEROM
TRAINING
VOOR
HOUTTRANSPORTEURS
Het Platform Houtsector Suriname (PHS)
roept hierbij alle houttransporteurs op om
zich te laten registreren
voor
een
training
zwaar transport van
(rond)hout.
Voor meer info gelieve
te bellen naar het
KKF-Secretariaat
Tel. 530311, 530313

Douanekoersen
M.i.v. 20/03/2012 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,41
Pound sterling
5,32
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
401,46
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 6,67
Brazil real
1,85

