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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Kracht van
logistiek in handel

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:

Egon Audhoe MBA presenteerde het in de kop van dit artikel vermelde onderwerp op onze laatstgehouden ondernemersavond. Hij is
docent logistiek en marketing en ging in op diverse manieren van
goederen verzenden langs de wereldgrenzen. Hij gaf o.m. het verschil aan tussen een Freight Forwarder en een Non Vessel Operating
Common Carrier (NVOCC). Een NVOCC treedt op als vrachtvervoerder en de Freight Forwarder als vrachtagent of consolidator.

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

21487

G. ASHIKALI - ABDOEL

Boskamp

Standhouder

21510

M. BISPHAN

Lijnweg 51

Autobusdienst

21566

Balwant Girweg 45

Winkelier

Vrachtbrief

21589

M. RAMSEMOEDJ KAPOERCHAND
J.A. LETER

Verlengde Keizerstraat 49

Taxibedrijf

21603

WINKEL PURPERHART

Republiek Langs De Spoorbaan

Drankinrichting, Winkelier

21649

K. OOCHPATAPO

Kwamalasamoetoe

Winkelier

21652

ZAAGMOLEN LOELOE

Boxel BR. 769

Houtzaagmolen, Transportbedrijf,
Houtmarkt, Importeur

21670

RAMPERSAD BALDEW

Waterkant Sms-steiger

Taxibedrijf

21673

J.A. JEFFREY

Apoera

Bakkerij

21736

E.K. JANOMO - BORGIS

Corneliskondre

Winkelier

21818

R. MADHOEBAN MAHANGOE
J.A. PETRES

Fausiaweg 11

Autobusdienst

Verlengde Nieuwe Charlesburgweg
5
Bonairestraat 1

Importeur

21894

IMPORTBEDRIJF R.
HARDOAR
STEIN'S VIDEO

21900

MASSADA

Pandiet Paltantewarieweg 30

Autobusdienst

21929

R. TEDJOE

Commissaris Weytinghweg BR. 385 Autobusdienst

21978

SAE WOO FISHERIES CO.

Cornelis Jongbawstraat 48

Visserijbedrijf

Jerry Dewnarain, secretaris van de Clark Accord Foundation presenteerde op onze ondernemersavond 'Het success van Clark Accord
met zijn 'De koningin van Paramaribo'. Dewnarain is neerlandicus en
literatuurdocent aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren. 120
duizend exemplaren van dit boek gingen over de toonbank.

23095

M. RAMAUTAR

Wellingtonstraat 5

Standhouder

23592

BARBERSHOP L. MOTI

Nieuwe Charlesburgweg 181

Barbier

23602

Tillystraat 46

Importeur, Exporteur

Ondernemer

37578

MEKKA'S IMPORT &
EXPORT
SIMON WALL

Keizerstraat 2

Adviesbureau

42825

BODY CONTROL SSIN

Keizerstraat 69

Servicebureau

44652

NET. POINT

44806

B - WALK IN

Keizerstraat 43 (Star Way Plaza unit Servicebureau
5)
Verlengde Keizerstraat 75 beneden Servicebureau

48129

FORESTWATCH

Verlengde Keizerstraat 3

Audhoe ging ook in op de
verschillen tussen een
scheepvaartmaatschappij
en NVOCC en gaf de
aspecten aan waarop
handelaren moeten letten
bij het maken van een
keuze tussen beide. Volgens een calculatie die
werd gemaakt kan een
handelaar
met
een
NVOCC duizenden dollars besparen. Aan de
orde kwamen ook de juridische aspecten van de
vrachtbrief of Bill of lading
en de rol hiervan bij on-

derhandelingen tussen
handelspartners. Er zijn
diverse soorten vrachtbrieven en aangegeven
werd welke gebruikt moet
worden bij welke transactie en wat de rechten en
plichten zijn van vervoerders, verzenders en ontvangers binnen het juridisch kader van zo'n
vrachtbrief.

Eye opener
De presentatie diende als
eye opener en het goed
opgekomen gehoor bevestigde er iets van opge-

stoken te hebben. In
Suriname opereert Laparkan Suriname NV als
NVOCC met een basis in
de VSA en kantoren in
Nederland, Trinidad, Jamaica, Guyana, Barbados, Antigua, Miami, New
York, New Yersey, Orlando en Ft Lauderdale. Het
bedrijf heeft 30 jaar ervaring in zee- en luchtvaartvrachtvervoer. De inleider
bood de aanwezigen een
eendaagse logistiek cursus aan die hij op 30 mei
a.s. zal geven.
RMD

21867
21874

Het succes van
Clark Accord
De schrijver was al voor
zijn debuutroman ondernemer en had als visagist
internationaal furore gemaakt. Hij wilde een boek
schrijven over het liefst,
een sterke vrouw. Maxi
Linder was een legendarische Surinaamse prostituee die zich een koningin
onder de hoeren waande.
Zij heeft de schoolloopbaan van verschillende
latere notabelen gefinancierd. Accord had met dit
gegeven een chronique
scandaleuze in handen en
een verhaal voor een his-

torische roman. Het is de
geschiedenis geworden
van een gloeiend hoerenleven dat tragisch in eenzaamheid eindigde in een
volkswoning vol zwerfhonden.

Accord
Met De Koningin van
Paramaribo stond Clark
Accord er in één klap als
auteur. Een goodlooking
black Young man in the
Dutch Polder. Altijd mooi
gekleed en scherp gekapt.
Hij werd gevraagd op festivals, voor lezingen, kreeg
stukken geplaatst op de

voorpagina's van grote
kranten, zijn mening deed
ertoe en hij kreeg een
column in Het Parool. Het
verhaal van Maxi Linder
werd optimaal te gelde
gemaakt. Clark werkte het
om tot een theaterdialoog
die door Helen Kamperveen op de planken werd
gezet en vervolgens
kwam een muziektheaterstuk op basis van dit verhaal. Het boek werd vertaald in het Spaans, Fins
en Duits. Aldus een greepje uit de presentatie.

BEDRIJF

India

Arvind Chemi Synthetics Pvt.
Ltd.
Sunil Forging & Steel Industries

India

Vietnam

ZOEKT

u

Bemiddelingsbureau

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

OAS-Topper Ramdin op bezoek

imp. van PP/HDPE tassen
www.arvindchemi.in
imp., agent, groothandel. van alle
typen smeedstukken
dgkglobalservices@gmail.com
Alpha International Food JSC
imp. van cream egg cookies
fooddirectories@fooddirectories.com

Wist

Servicebureau

RMD

Handelsbemiddeling
LAND

Venter

Z.E. drs. Albert Ramdin, Assistent Secretaris Generaal van de Organisatie van
Amerikaanse Staten (OAS), gaf in een onlangs gehouden meeting te KKF breedvoerig uitleg over de mogelijkheden voor Suriname om zich regionaal te ontwikkelen. De vooruitzichten voor Suriname zijn niet slecht. Hij gaf als voorbeeld aan
de goedkope energieprijzen waar wij van kunnen profiteren. Ook stelde hij de
vraag als er enig grootleidend idee is over hoe wij denken onze economie te ontwikkelen. In deze meeting participeerden KKF-vz. ir. H. Naarendorp, KKF-ovz. A.
Padarath, ASFA-vz W. Bilkerdijk, WBG-vz. M. Stekkel, AAV-vz. A. Wong, Sieglien
Burleson van CUS, van het SBF directeur G. van Dijk, K. Foe A Man en R. Kalka.

dat ?

De aquacultuur productie in de wereld, groeit gemiddelde met 8% per jaar en van
alle sectoren in de voedselproductie groeit zij het snelst. Deze groei voltrekt zich voornamelijk in Azie, dat 90% van de aquacultuur productie voor zijn rekening neemt.
China is 's werelds grootste producent en exporteur, maar ook Bangladesh, India en
Vietnam zijn grote spelers in deze sector van voedselproductie. Hoewel vele andere
landen er geschikt voor zijn, doen zij weinig aan het ontwikkelen van hun aquacultuur
mogelijkheden. In Afrika is visserij een essentiële activiteit voor voedselzekerheid en
economische ontwikkeling. Zij voorziet in 22% van de behoefte aan proteïne van een
vijfde van alle Afrikanen. Dit continent doet er dus goed aan zijn aqua cultuur potentieel te ontwikkelen, dat volgens de FAO vooral in het sub-Sahara gebied, zeer groot
is.

Tijdens de 2000 United Nations Millennium Sumit stelde de Internationale Gemeenschap acht (8) Millennium Development Goals vast die volgend jaar (2015) verwezenlijkt moeten zijn. Deze doelen zijn: 1) het uitbannen van extreme armoede en honger; 2) bereiken van universele primaire educatie; 3) gendergelijkheid; 4) verminderen van kindersterfte; 5) verbeteren van moederlijke gezondheid; 6) bestrijden van
HIV/AIDS en andere ziekten; 7) verzekeren van een duurzaam milieu; en 8) ontwikkelen van wereld partnerschap voor ontwikkeling. Of de deadline gehaald wordt valt
te betwijfelen. Vele landen, vooral in de sub-Sahara, staan er nog te ver van af.
Bovendien hebben nieuwe uitdagingen, die het bereiken van de MDG ondermijnen,
de kop opgestoken. Te denken valt aan de financiële en economische crisis in de
wereld en de hoge en wisselvallige prijzen voor voedsel en handelsartikelen.

T&T Inward Buyers Mission
Trinidad en Tobago zal een “Inward Buyers Mission” hosten in de periode 16 t/m 19
september 2014. Gedurende 2 dagen zal het mogelijk zijn om meetings te hebben
met sector gerichte exporteurs van T&T. Surinaamse inkopers worden uitgenodigd
deze Buyers Mission te bezoeken. Dit bezoek zal worden gesponsord door
exporTT Ltd. Geinteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 26 mei 2014 registreren middels het invullen van een ‘Buyer Application Form’ en een ‘Buyers Invitation letter’
welke u kunt downloaden op www.exportt.co.tt

CITAAT

"Echt luisteren kun je het best in stilte doen en in
ontspanning. Is het je opgevallen dat de woorden Listen en
Silent uit de zelfde letters zijn samengesteld”?
(Marianne Dubois)

Follow us on:

www.facebook.com/kkf.suriname
KKF Suriname

Ondernemersavond
Onderwerp: Project keurmerk “Made in Suriname” het belang van online marketing voor ondernemers
Inleider: Mw. Djamila Braaf
van E-Sites Caribbean
Datum: di. 20 mei 2014
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

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

Douanekoersen
M.i.v. 13/05/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,61
Pound sterling
5,66
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
328,65
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,58
Brazil real
1,51

