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Vrijdag 15 juli jongstleden werd bij Godo aan de Keizerstraat de
‘Micro Ondernemers Express’ gelaunched. Vice-President Robert
Ameerali verrichtte de officiële launching. Marilyn Fung A Loi,
manager relatiebeheer van Godo, hield op onze ondernemersavond
een presentatie over het project.

Exploitatie

Organisaties

Godo die de bus heeft
aangeschaft en het onderhoud ervan op zich neemt
zal informeren over haar
financiële producten. KKF
zal informeren over vergunningen, starten van
een bedrijf, het Handelsregister en voorlichten
over handel en industrie.
De NVB informeert over
trainingen, workshops,

BEKENDMAKING

KKFacts

VOOR EXPORTEURS INZAKE EUR1 FORMULIER

Ondernemersavond

Met referte aan de eerdere bekendmaking van het Ministerie van Handel en
Industrie betreffende het niet meer voldoen van het huidig EUR1 formulier aan de
gestelde voorwaarden zoals vereist voor de export naar Europa gaarne het volgende.
Met ingang van 1 augustus 2011 zal uitsluitend gebruik gemaakt mogen worden
van het nieuw EUR1 formulier. Dit nieuw EUR1 formulier zal vooralsnog alleen te
betrekken zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). In de nabije toekomst zal het formulier ook rechtstreeks te verkrijgen zijn bij de drukker Creative
Printing Limited, Trinidad WI (868) 6450796. Voor nadere informatie kunt u vanaf
1 augustus 2011 bellen naar 402080/403022 tst 1057/1034.

EUR1 FORMULIER VOOR EXPORTEURS
De Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij bekend dat het nieuw EUR1
formulier per 18 juli 2011 bij haar ten kantore aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg
37 te verkijgen is. Voor meer info: KKF-Secretariaat tel. 530311.

Duurzame suikerpalm versus
duurzame oliepalm

ondernemingsplannen en
meer. De Drie Ankers gaat
zich bezighouden met begeleiden van ondernemers (potentiële) met een
beperking en andere zaken m.b.t. mensen met
een beperking. VSB gaat
startende ondernemers
adviseren over Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. Zij zal informeren over diverse economische sectoren en
over arbeidswetgeving en
over wetgeving en institu-

ten op het gebied van
kwaliteitszorg en standaardisering etc. Interconnect Caribbean N.V.
gaat over onderhoud en
beheer van een websiteals onderdeel van de marketing. Zij zal deskundigen inzetten bij lezingen
over b.v. het franchise
concept, micro-ondernemen en ‘out of the box’
denken. Aldus een greep
uit de presentatie.
RMD

Ingenieur en microbioloog Willie Smits studeerde af aan de Universiteit van Wageningen en komt in Indonesië al meer dan 20 jaar op
voor de bedreigde orang-oetan. Smits richtte de Borneo Orangutan
Survival Foundation op en bedacht een mobiele fabriek om energie te
maken van de suikerpalm. In 2009 werd hij verkozen tot de Ashoka
Fellowship, een internationale organisatie van vooraanstaande sociale ondernemers en ontving in 2010 de Condé Nast 21st Annual
Environmental Award.

Oliepalm

Smits is niet gecharmeerd
van de oliepalmindustrie
omdat die funest zou zijn
voor de bossen en de biodiversiteit. Het voornemen
van Unilever om vanaf
2015 alleen maar duurzame palmolie in haar pro-

CITAAT
“Je huidige omstandigheden bepalen niet hoe je leven zal verlopen; zij maken
slechts duidelijk welke beelden en gedachten je tot nu toe hebt gekoesterd.
Verander je percepties en denkpatronen en je omstandigheden worden anders”.
(Dr Wayne Dyer)
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Launching Micro
Ondernemers Express

De exploitatie van de
Micro Ondernemers Express wordt uitgevoerd
door zes partners: Godo,
KKF, VSB, Nationale
Vrouwenbeweging (NVB),
Stichting De Drie Ankers
en Interconnect Caribbean N.V. Het betreft een
voortzetting van het project Business4All via twinningsfaciliteit Suriname Nederland (UTSN). De
Mirco Ondernemers Express is een mobiele unit
(busje) die een ‘on the
spot’ benadering heeft
voor noodzakelijke informatieverstrekking
aan
micro-ondernemers, startende ondernemers, midiondernemers.

: 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

cocosnootverwerkers
POBox 213297
Arthur Barry
exp. en verk. van vee
arthur_barry1@yahoo.com
PT B&W Promindo
imp. van kleding en accessoires
Tel. (021) 98989850
A.J. Trading
fabr. van houten meubelen
(stoelen, kasten, etc.)
ajtrading@online.nl
Masood Ahmed Siddique exp. van levende vogels en dieren
Tel. 00923332106696
M.B.K. International Ltd. imp. van LED straatverlichting
www.mbkint.com
Asian Trade Corp U Ltd. imp. van div. textielprod.
mtps.atcorp@gmail.com

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:
KKF - tel. 530311

ducten te verwerken
noemt hij een ramp. De
palmen hebben veel bemesting nodig en dat is al
niet duurzaam. Bovendien
vernietigen de 'woestijnen
van oliepalmen' de habitat
van dieren. Volgens Smits
zijn ook voor de mens de
gigantische
plantages
geen zegen. Deoliepalmindustrie schept nauwelijks arbeidsplaatsen en
de baantjes die zij oplevert voor de lokale bevolking zijn levensgevaarlijk
en slecht betaald. Samen
met Microsoft ontwikkelde
Smits een project waarmee miljoenen kinderen
het oerwoud in de gaten
kunnen houden.

Orang-oetan

nesische vrouw op Sulawesi en jarenlang was
zijn missie apen redden
uit de handen van stropers en verzorgen in zijn
opvangcentrum. Maar om
de apen op lange termijn
te beschermen was een
bredere insteek nodig.
Door de opkomst van o.a.
oliepalm verdween het
tropenbos, werden mensen uit hun dorpen verdreven en veroorzaakte de
mechanisatie van de landbouw werkloosheid en
armoede. "Wat is de
mensheid aan het doen?"
vraagt de natuurbeschermer zich af en zijn activiteiten beogen de mens
wakker te schudden en te
laten inzien dat wij op een
ramp afstevenen.

Smits woont met zijn Indo-

De KKF bevordert een cultuur van
ondernemerschap en daardoor
economische groei in Suriname door
het zakenleven te dienen,
te vertegenwoordigen en
te versterken.

BEKENDMAKING
Wist

u

dat ?

De Verenigde Naties werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht om te voorkomen
dat er ooit weer zo'n grote oorlog zou uitbreken. 51 landen sloten zich direct aan en
nu is het aantal 192 lidlanden. In het handvest van de VN staan de rechten en plichten van de lidlanden vermeld zoals het handhaven van vrede en veiligheid en het
werken aan internationale economische, sociale en culturele vraagstukken. Alle landen worden als elkaars gelijke beschouwd, ongeacht ras, geslacht, taal of godsdienst. Een keer per jaar komen zij samen tijdens de Algemene Vergadering. De
hoogste functionaris van de VN is momenteel secretaris-generaal Ban Ki-moon. De
VN wordt aangestuurd door zes bestuursorganen: de Algemene Vergadering, de
Economische en Sociale Raad, het Internationale Gerechtshof, het Secretariaat, de
Trustschapsraad(tegenwoordig inactief) en de Veiligheidsraad. De VN telt diverse
gespecialiseerde organisaties zoals de UNESCO, de Wereldbank, de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Verder zijn er programma's en organisaties
die toegespitst zijn op specifieke doelen, zoals UNICEF (kinderrechten) en UNHCR
(vluchtelingen). De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werden
in 1944 opgericht in Bretton Woods in de VSA. De bank verstrekt leningen, giften en
technische ondersteuning aan ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden. Ze
krijgen echter pas steun als ze anti-corruptiemaatregelen doorvoeren. Het IMF
bestaat uit 187 landen en beoogt de stabiliteit van het internationaal monetaire systeem te behouden en crises te voorkomen. Daarom analyseert het IMF economische ontwikkelingen op nationaal, regionaal en mondiaal niveau. Raakt een land in
een crisis dan biedt IMF hulp en advies mits het land instemt met een pakket van
economische hervormingen.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken brengt mede namens het Ministerie van
Handel en Industrie het volgende onder de aandacht:
Met ingang van 1 juni 2011 is conform het Staatsbesluit van 27 mei 2011, SB 2011
no. 64 "houdende nadere wijziging van het Besluit Vergunningplichtige Bedrijven
en Beroepen" (S.B. 1981 no. 147, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2008 no. 36),
laatstgenoemd Staatsbesluit gewijzigd. Deze wijziging houdt een liberalisering van
het vergunningstelsel in.
Ingevolge artikel 1 onder B van eerder vermeld Staatsbesluit, wordt tevens de door
de Minister van Handel en Industrie aan de Districts- Commissarissen gedelegeerde bevoegdheid, om vergunningen voor de uitoefening van bepaalde economische
activiteiten te verlenen, om redenen van efficiëntie en coördinatie van beleid, ingetrokken. Eén en ander houdt in dat alle vergunningsaanvragen voor de hier aangehaalde bedrijven en beroepen derhalve slechts op de Afdeling Bedrijfsvergunningen van het Ministerie van Handel en Industrie moeten worden ingediend.
Ten kantore van de KKF en afdeling Bedrijfsvergunningen van het Ministerie van
Handel en Industrie kunt u een lijst ophalen met bedrijven/beroepen
die vergunningsplichtig zijn. Zie ook onze website: www.surinamechamber.com

VISIT OUR WEBSITE:
www.surinamechamber.com

Onderwerp: “Beltegoeden electronisch distribueren”
Inleider: dhr. Guno Lo
Kioeng Sjoe - directeur
Dicreds N.V.
Datum: 19 juli 2011
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Conferentiezaal
KKF-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!.

Suikerpalm

Smits ontdekte dat het
sap van de suikerpalm
omgezet kan worden in
ethanol, biogas, plastics
en andere bruikbare stoffen terwijl de suiker ook
als gezonde zoetstof heel
geschikt is. Hij is ervan
overtuigd dat de suikerpalm dé oplossing is voor
vele sociale en milieuproblemen. Dus ontwikkelde
Smits voor de verwerking
van het sap de 'Village
Hub' een zero waste
mobiel minifabriekje waarmee de lokale bevolking
zelfvoorzienend wordt.
Suikersap gaat erin en
electriciteit, schoon drinkwater en brandstof komen
eruit. Bossen kappen is
niet nodig want miljoenen
suikerpalmbomen bestrijken al grote delen van de
Indonesische eilanden.

Export

De village Hub levert veel
meer goedkope en schone grondstoffen dan de
bevolking verbruikt, dus
grootschalige export ligt
voor de hand. Maar eerst
moeten
investeerders
worden binnengehaald.
Met financiële steun van
Nederlandse
partners
werd onlangs de eerste
Village Hub met helicopters in het oerwoud geplaatst. Als alle analyses
kloppen - en Smits is
daarvan overtuigd - zal de
Village Hub binnenkort 'en
masse' worden geproduceerd. Inmiddels staan de
investeerders al in de rij
en is er al een smak geld
geboden. Maar Smits
werkt alleen met ethische
bedrijven, die aan duurzaamheidscriteria
voldoen, om de belangen
van bevolking en milieu te
garanderen. Voor meer
info: www.masarang.nl en
www.tapergy.nl .
RMD
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U.S. dollar
3,35
Euro
4,71
Pound sterling
5,35
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
416,12
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 7,53
Brazil real
2,12

