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'Middels Biodiversiteit, Integratie en Maatschappelijk verantwoord
duurzaam ondernemen' was het thema dat Ir. Imro E. Fong Poen presenteerde op de laatstgehouden KKF ondernemersavond. Uitvoerig
werd ingegaan op de onderwerpen: biodiversiteit, integratie en wat
daarmee wordt bedoeld en verantwoord versus duurzaam ondernemen.

Biodiversiteit

Suriname

Ons land (163.820 km2)
ligt geheel binnen het
Guyana Schild dat een
van de grootste ongefragmenteerde blokken tropisch bos op aarde bevat
met een rijke diversiteit
aan flora en fauna. De
inleider verschafte details
over soorten in Suriname
w.o. bedreigde soorten als
de jaguar, de gonini arend,
de blauwe kikker en de
reuzen otter. De biologische inventarisatie is nog
incompleet; regelmatig
worden nieuwe soorten
ontdekt en meer onderzoek is dus gewenst. Verlies aan biodiversiteit tast
ecosystemen aan waardoor ze kwetsbaarder
worden voor verstoringen;
de capaciteit voor het le-

Ir. Imro E. Fong Poen
veren van hun waardevolle diensten vermindert.
Door toedoen van mensen zijn veranderingen in
de biodiversiteit tijdens de
laatste 50 jaren sneller
opgetreden dan ooit te
voren. En de bezorgdheid
hierover leidde in 1992 tot
de Convention on Biological Diversity (CBD), dat
door Suriname in 1996 is
geratificeerd. De inleider
ging omstandig in op de
doelstellingen van dit verdrag

Nationale visie

In 2006 diende ATM
'Suriname's
Nationale
Biodiversiteit Strategie'
(NBS) in bij het secretariat
van de CBD. Deze strategie bepaalt onze nationale visie, doelen en strategische richting die moet
worden bewandeld om
onze rijke biodiversiteit en
biologische bronnen te
behouden en duurzaam
gebruik hiervan te bevorderen. Voorts wordt een
gelijke verdeling van voordelen en diensten verkregen van de ecosystemen
ondersteund. Onze Nationale visie terzake luidt:
'Wij, het volk van Suriname, waarderen en beschermen onze biologische diversiteit inclusief
alle natuurlijke en culturele bronnen voor de huidige en toekomstige generaties, middels eerlijke
verdeling der voordelen

en duurzaam gebruik.
Een nationale betrokkenheid bij Suriname's biologische rijkdom die geïntegreerd alle sectoren van
de gemeenschap toestaat
eerlijk alle voordelen van
duurzaam beheer en wijs
gebruik op zodanige wijze
te genieten dat de verscheidenheid van ons cultureel- en natuurlijk erfdeel behouden en versterkt blijft'. Aldus een
greep uit de presentatie
waarin o.m. ook de rol van
individuen en van ondernemingen aan de orde
kwamen en aandacht gevraagd werd voor The
Economics of Ecosystems
and Biodiversity (TEEB),
een door de VN, EU en
UK ondersteunde organisatie. Vanuit de leiding
van KKF is de behoefte
aangegeven dat het bedrijfsleven van Suriname moet komen tot
een formulering van
haar eigen visie die
meer gebasseerd en georiënteerd is op de potentiële ontwikkelingen
gerelateerd aan onze
natuurlijke hulpbronnen.
RMD

Belangrijke aanzet
tot verbetering
ondernemersklimaat

Als voorzitter van de KKF
had Ameerali herhaaldelijk
zijn ongenoegen geuit
over de lange wachttijd
m.b.t. het oprichten van
NV's. Hij vindt dat de
oprichting van een NV een
kwestie van hooguit een
week moet zijn en aan een
procedure om dat te bewerkstelligen wordt gewerkt. De wetgeving terzake zal worden aangepast. De VP vindt ook dat
deze zaken niet thuis horen bij de president. Door
de tot nu toe gevolgde

BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
Deze training wordt verzorgd in 5
modules van 2 dagen per module
1:
2:
3:
4:
5:

Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

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

Laat de wereld weten dat u bestaat.
Zorg ervoor dat ook uw bedrijf vermeld staat op internet via

voorzitter drs. N. Bissumbhar ziet als één van de
belangrijkste opdrachten
voor de KKF het proces
van verbetering van het
ondernemersklimaat
in
Suriname. Met enkele
simpele maatregelen die
geen of nauwelijks geld
kosten kan ons ondernemersklimaat aanzienlijk
worden verbeterd. Verwachtbaar is dat in de nabije toekomst de oprichting van NV's via de One
Stop Window van KKF zal
kunnen plaatsvinden.RMD
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AshkanShimi Isfahan
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Ricky Sookoo

leveranciers van hoge kwaliteit hardhout
mikeinmac@yahoo.ca
imp. / kopers van vaseline
www.ashkanchemistry.com
zakenpersoon die gewillig is mogelijkheden te onderzoeken voor de export van
motorolie en smeermiddelen uit Trinidad
& Tobago ricky_sookoo_7@hotmail.com

Trinidad &
Tobago
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"Op het moment dat tegenstanders zó van eigen gelijk
overtuigd raken dat zij bereid zijn dit voor elke prijs of offer
te verdedigen, wordt er een duivel in de wereld geboren".
(Masahiro Mori)

In Bogota, Columbia wordt van 4 t/m 8 oktober a.s. de ‘Feria
Internacional de Bogota’ gehouden. Uitgebreide informatie
hierover is te vinden op de websites: www.corferias.com en
www.eepcindia.org. Belangstellenden kunnen ook contact
maken met het secretariaat van de KKF. Onder de landen die
in de beurs zullen participeren is ook India met een paviljoen
van 136 bedrijven. Uiteraard zullen ook belangrijke Columbiaanse bedrijven zich op de beurs presenteren. Onder auspiciën van KKF en i.s.m. ASFA en SITPO zal er i.v.m. deze
beurs een reis naar Columbia worden georganiseerd. In de
Indiase paviljoen zullen o.m. de volgende productcategorieën
‘geshowcased’ worden: Metalworking - Machine tools &
accessories including cutting tools, Automotive industry - Auto
parts & accessories including trucks & trailers, Oil and gas
field machinery, Mining machinery & components, Wood
industry machinery, Steel mill machinery, Steel pipes & tubes,
Petrochemicals, Medical equipment, Industrial machinery en
veel meer.

Schrijf nu in voor de training:

omslachtige procedure
scoort ons land mede
hierdoor met een 155ste
plaats erg slecht op de
Wereld Bank ranking inzake de 'Ease of Doing
Business'. KKF wil zo
snel mogelijk een keer
brengen in deze onwenselijke situatie. De oprichters van NV’s die allang
wachtten op de afwikkeling, kunnen de eindelijk
van de presidentiële
handtekening voorziene
stukken dus binnenkort
tegemoet zien. De huidige

Onderwerp: ”Toekomstmogelijkheden voor de
publieke - en de private
sector tussen Suriname
en Frans Guyana”
Inleider: Max Man A Hing bestuurslid KKF
Datum: 7 september 2010
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!

Handelsbemiddeling

FERIA INTERNACIONAL
DE BOGOTA 2010

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

KKFacts
Ondernemersavond

Vice President Robert Ameerali heeft op 1 september j.l. in zijn hoedanigheid van Waarnemend President van Suriname meer dan 100
beschikkingen getekend voor de oprichting van Naamloze Vennootschappen (NV's). De stukken lagen al enige tijd op het Kabinet van de
President te wachten op de handtekening van de toenmalige president.

Wist
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Behoud en duurzaam
gebruik biodiversiteit

Dit begrip omvat o.m. de
diversiteit binnen en tussen soorten en tussen
ecosystemen. Kortom: de
variatie van al het leven op
aarde. Het weergeeft aantal en verscheidenheid en
veranderlijkheid van levende organismen en hoe
deze veranderen in functie
van plaats en tijd. De wetenschap definieert biodiversiteit volgens: 1) niveaus (genetische diversiteit in populaties en soorten; soorten diversiteit in
leefgemeenschappen en
ecosystemen;
ecosysteem diversiteit in landschappen en biomen; en
2) dynamiek (alfa en beta
diversiteit). Aan de orde
kwamen voorts ecosystemen die voorzien in de
basale levensbehoeften
(voedsel, vezels, water en
zuivere lucht), ecosysteem diensten, de natuurbescherming wet 1954 en
het Millennium Ecosystem
Assessment dat o.m. aangeeft dat meer dan 60%
van de ecosysteemdiensten onduurzaam worden
gebruikt en dat sinds 1980
35% van de mangrove
bossen verloren zijn gegaan.

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamedirectory.biz
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken
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- BizClim in het Caraibisch gebied - De
Caraibische activiteiten van Bizclim - Naar regionale samenwerking en zakelijke ontwikkeling
- Buitenlandse Markten - Ondernemen in het buitenland, 17e jaargang, nr. 5, juli 2010
- European Economy - nr. 17, april 2010, News
- King Magazine, 18e jaargang No. 1, juni 2010
(Viskwekerij Neeltje Jans ‘ik richt mij op kwaliteit en service)
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- The Courier - The magazine of ACP & EU
cooperation and relations - Nr. 15, January February 2010
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dat ?

Weet u dat u haast elk problemen zonder stress kunt oplossen als u de flexibiliteit
van water hebt? Water heeft een enorm aanpassingsvermogen het past in elk vat
van welke vorm dan ook; en bevriest het in een begrensde ruimte dan heeft het de
kracht om uit te breken en zelfs rotsen te splijten. Als je volkomen plooibaar bent
wanneer dit nodig is maar ook buitengewoon sterk kan zijn als sterkte wordt vereist,
ben je een water type. Water stroomt van hoog naar laag en komt na zijn omzwervingen tenslotte in de oceaan terecht, verdampt en valt als regen weer op de aarde.
Het is in een nooit eindigend proces van overgang van de ene in de andere toestand
verwikkeld. Korrelige stoffen als meel, suiker en zout gedragen zich, oppervlakkig
gezien, als water. Ze passen in elk vat ongeacht de vorm en stromen ook van hoog
naar laag. Toch is er een belangrijk verschil. Zij bestaan uit afzonderlijke korrels, zijn
dus in essentie vaste stof, terwijl water een homogene vloeistof is. Al is een doorgang nog zo smal, water gaat er soepel en snel doorheen. Korrels van zout en suiker daarentegen verstoppen vaak de doorgang. Denk maar aan het zoutvaatje
waarin de korrels elkaar bij de gaatjes blokkeren en hoe hard je ook schudt, niets
komt eruit. Wij mensen gedragen ons meer als korrels dan als water; we zijn onvoldoende flexibel en lossen daardoor problemen moeilijk op. Maar wat moeten we dan
doen als onze korrelige stroom verstopt? Wel, als vooruitduwen niet helpt, dan maar
terugtrekken. Als meningen hard tegen elkaar botsen dan is voor partijen de beste
remedie één of twee stappen terug te doen. De afstand die zo ontstaat maakt het
mogelijk elkaars standpunten beter te bekijken en te begrijpen. Consensus wordt
dan mogelijk.

www.surinamedirectory.biz

Frans Guyana
8 - 10 oktober 2010:
“Foire de Guyane”
Locatie: Stade Scolaire de Cayenne
Organisator: Chambre
de
Commerce
et
d’Industrie de la Guyane
Contact: Mw. Anne
Mathieu - International
Development Adviser
Paramaribo Representation Office
Tel.: 475222 / 476455
ccig.mathieu@gmail.
com
www.guyane.cci.fr

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.
Voor meer info:
KKF - tel. 530311

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

Douanekoersen
M.i.v. 24/08/2010
Geldigheidsduur 06/09/2010

U.S. dollar
2,78
Euro
3,53
Pound sterling
4,32
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
326,32
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,36
Indian rupee (100) 5,96
Brazil real
1,59

