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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

OPROEP

KKF Jaarbeurs 2018 woensdag van start
Als u dit leest zijn we nog maar 2 dagen verwijderd van de
start van Surinames grootste en meest bezochte jaarlijkse
‘business event’, de KKF Jaarbeurs 2018. De beurs wordt
van woensdag 28 november tot en met dinsdag 4
december gehouden op het bekende KKF beursencomplex
en zal steeds van 17:00 tot 23:00 geopend zijn.
De Kamer verwacht ook dit jaar vele tienduizenden bezoekers
over de vloer te krijgen en behalve de lokale inwoners zullen dat
ook business lieden uit de regio zijn en de vele toeristen die in
deze periode in ons land vertoeven. De Jaarbeurs staat namelijk
al enige jaren bekend als een toeristisch trekpleister die het uitgaansleven in Paramaribo in de komende dagen zal beheersen.
De KKF werkarm stg.BUSOS, wat staat voor stg. Business Support
Organization Suriname, organiseert dit evenement en heeft de
reputatie, dit elk jaar weer voortreffelijk te doen waarbij een vlotte
‘crowd handling’ en veiligheid steeds weer hoge prioriteit genieten. Aan de beurs nemen traditiegetrouw behalve bedrijven ook
andere organisaties/instellingen deel waardoor bezoekers zich
een goed beeld kunnen vormen van wat er zich allemaal in ons
land voltrekt aan economische en andere activiteiten. En dat allemaal op één locatie. Dit jaar participeren in de Jaarbeurs meer
dan 135 bedrijven en instellingen die professioneel zijn aangekleed en ingericht in overeenstemming met de normen die BUSOS
hieraan stelt. De stands zijn opgesteld in de grote en gekoelde
beurshal en het prettig te bewandelen terrein buiten de hal.
Kaarten
De prijs voor toegangskaarten is gesteld op SRD 10,- voor volwassenen en SRD 5,- voor 60-plussers en kinderen in de leeftijd
klasse van 2- 10 jaar. Deze kaarten zijn verkrijgbaar aan de loketten aan de Benjaminstraat waar ook de poort is die toegang biedt
tot het beursterrein. Er zijn ook kaarten in de voorverkoop voor
wie de drukte aan de loketten wil vermijden, alsook de vipkaarten.
Deze zijn te verkrijgen bij onze kassa aan de Kernkampweg en wel
op werkdagen van 10u tot 17.00 uur. De voorverkoopkaarten zijn
slechts geldig op de dag waarop u ze gekocht hebt en u kunt dan
via de poort aan de Kernkampweg het beursterrein betreden.
Don’t miss this event! It’s KKF doing it Again!
RMD

Afhandeling
Vergunningen KKF
De KKF heeft samen met het
Ministerie
van
Handel,
Industrie en Toerisme de
afgelopen
week
haar
bestand wat betreft een
groot
deel
van
de
vergunningaanvragen afgehandeld.
Een ieder die zijn/ haar
bedrijfsvergunning nog niet
heeft opgehaald, wordt
gevraagd deze op te halen
bij de KKF
aan de Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

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

26248

MUNTJE'S EETHUIS

Gemenelandsweg 32

44496

KONIG TRANSPORTBEDRIJF Mr. E.th.o. Wonglaan 9

Transportbedrijf

44504

SANTIPERKASH RAMKHELA- Ramlakhanstraat 33
WAN
R.T. LEWIS
Landingstraat 80 boven

Importeur, Grossier

Schoonmaakbedrijf

44620

S C H O O N M A A K B E D R I J F Cocobiacoweg 86
SHAYNA
FIROZKHAN GHAFOERKHAN Lalla Rookhweg 44

44666

KOEWARSING JAGROEP

Khemaistraat 2

Transportbedrijf

44693

VICTORY'S TAXI

Johan Adolf Pengelstraat 169

Taxibedrijf

44772

Mevrouw Jawalapersad-Ganga heeft onlangs op het Ministerie van
LVV namens de KKF deelgenomen aan de installatie van de Project
Stakeholders Group (PSG) voor het GCP/SUR/003/EC-Agriculture
Market Acces Project (SAMAP). SAMAP werd op 28 mei 2018 gelaunched ter ondersteuning van de tuinbouwsector. Inmiddels heeft de
PSG al op 25-27 vergaderd (introductie meeting) en op 8 oktober

44814

PUBLIC
SERVICE
REPAIR
MARTA'S KWEKERIJ

44824

RATNAKOEMARIE GAJADHAR Waterkant Centrale Markt stand no. Standhouder

44839

JAVA FRONTIER

337 (1,5 m)
Coesewijnestraat 19

Servicebureau

44859

B.M. SIELD

Dr. Sophie Redmondstraat 81

Taxibedrijf

jongstleden. Aan de orde kwamen drie componenten: 1) Duurzame
productie en ontwikkeling van de waardeketen; 2) Versterking van de

44903

voedselveiligheidscapaciteit en normen en toepassing op de particuliere sector; 3) Coordinatie van het project management en

44906
44921

VERHUURBEDRIJF RADJIN- Hendrikstraat 198
DERPERSAD JAGROEP
ROYAL SURI ENTERTAIN- Hadji Iding Soemitaweg BR. 12
MENT
NORINE M. FONSECA
Oost-westverbinding km. 67

44934

SURI BULLS

Vieruurbloemstraat 8

Hondenfokkerij

44953

TELGATE

Kwattaweg 41a

Servicebureau

44962

BISOENPERSAD GOBIND

Katwijkweg 56A

Leverancier

44984

MARKTLIVE

Mr. Jagernath Lachmonstraat 55-57

Servicebureau

45004

KALYSU IMPORTS

Sewbarath Misserstraat 71

Importeur

45014

K.B.S. ENTERTAINMENT

Atletiekstraat 16

Servicebureau, Promotion

45088

ANAJA ABIAKA

Godoholo aan de Tapanahonyrivier

45144

WIDJAIKOEMAR RAMKHELA- Catharina Sophiastraat 525
WAN
G.A. SWAMIPERSAD
Bergershoopweg 99

KKF participatie in meetings

44523
44539

De KKF heeft onlangs geparticipeert in een aantal voor ons
land en het bedrijfsleven belangrijke meetings. Hieronder
presenteren wij u enkele korte verslagen van deze aktiviteiten. Het betreffen: de INVESTSUR, bezoek van de
Ambassadeur van India aan de Kamer en installatie van een
PSG op het Ministerie van LVV.

implementatie.
Bezoek
De ambassadeur van India, Zijne Excellentie Mahinder Singh Kanyal,
was op vrijdag 11 november jongstleden op bezoek bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken (KKF) waar hij ontvangen werd door
Kamervoorzitter Jayant A. Padarat en KKF-Secretaris drs. Joanne
Pancham. Aanwezig waren ook de adviseurs van de KKF. Dit werkbezoek stond in het teken van de samenwerking tussen India en
Suriname. Aan de ambassadeur is door de Kamer gevraagd de procedure te bekijken en te vergemakkelijken voor het verstrekken van
toestemming aan Indiers die zich in ons land willen vestigen.
INVESTSUR
Op 16 november 2018 vond de ‘soft launch’ plaats van het Instituut
voor bevordering van Investeringen in Suriname (INVESTSUR). De

45149

ACTIVITEIT
Winkelier

Importeur, Exporteur

Fabrikant, Importeur

SHOE Kerkplein ter hoogte van de Centrale Schoenmaker, Importeur

Betaaldienst
Christendam 19

Kwekerij

Verhuurbedrijf
Promotion Bureau
Kwekerij, Exporteur

Bureau, Distributeur
Winkelier
Autobusbedrijf
Kwekerij

KKF was er vertegenwoordigd door haar Jurist. Inmiddels is het
operationaliseringsproces van INVESTSUR al van start gegaan. Wij
verwijzen naar orientatiebezoeken aan bevriende naties waarbij vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de Publieke sector een kijkje mochten nemen in de keuken van investerings-promotie-instituten
in de regio en daarbuiten. In dit kader noemen wij: Pro-Nicaragua,
T h e I n d o n e s i a n I n v e s t m e n t A g e n c y, d e I n t e r A m e r i k a a n s e
Ontwikkelingsbank en de Wereldbank. Momenteel wordt een een 5jarenplan uitgestippeld dat met alle stakeholders zal worden uitgewerkt. Hierbij zullen centraal staan: institutionele versterking, investeringspromotie, branding, exportpromotie en betrokkenheid van het
lokaal ondernemerschap. Dit alles wordt gedaan in nauwe samenwerking met de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank waarbij ook de
Wereldbank assisteert. RMD

CITAAT
“Succes is de moed, de vastberadenheid om de persoon te worden die je
gelooft te moeten zijn.” (George Sheehan)

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

