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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

De nieuwe basisschool
Claudia Hartmann van de Stichting Next Reared Generation (NRG)
presenteerde op onze ondernemersavond het thema 'De Nieuwe
Basisschool'. Ze is secretaris en oprichter van de stichting NRG en
oprichter van OBS Gouden Hart, die een gezonde en veilige leeromgeving wil creëren zonder sociale uitsluiting. De NRG is in april 2011
opgericht en wil d.m.v. sportstimulering en educatieve begeleiding
bijdragen aan het welzijn van onze multiculturele samenleving.

Gouden Hart

Door het opstarten van
Gouden Hart, een particuliere Surinaamse basisschool voor adaptief gericht onderwijs, wil NRG
invulling geven aan de
algemene doelstellingen.
Zij tracht een gezondere
leefstijl en een mindshift
onder de volgende generatie en de totale samenleving tot stand te brengen. Aan het MINOV is
onlangs een brief gericht
waarin gewezen wordt op
de toegevoegde waarde
van dit schoolconcept
voor kinderen met of zonder beperking. Binnenkort
zal de stichting deze pilot
met de minister van
MINOV bespreken. In afwachting van een positief
besluit start de stichting in
oktober a.s. kleinschalig
als een particuliere instelling.

Opmaak

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

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

ACTIVITEIT

10389

W.H. LIMON

Novar

Autobusbedrijf

12521

Margarethenburg Serie A perceel 22 Pelmolenaar, Rijstpelmolen
Rauweweg 45

Winkelier

15820

POLLARD SEDNEY
ALEXANDER
SAM'S VIS- EN
VLEESWINKEL
C.J.H. BENSCHOP

Toekomstweg 3e Zijstraat no. 35

Winkelier

16720

WINKEL OVERMAN

Siparipabo km. 45,5

Winkelier, Drankinrichting

16955

R. RESOPAWIRO - HIRMAN

Tidjanstraat BR 65

Winkelier

17044

B. SEWRADJ

Pentastraat BR. 10

Autobusdienst

17525

S. JIAWAN

Corantijnpolder Serie B no. 68

Drankinrichting, Winkelier

17531

A. MADHAR

Kromme Elleboogstraat 15

Slager, Winkelier

17553

H. ROZENHOUT

Akalekondre

Bakker

17668

P.A.C. CHRICHLOW

Apicalolaan 13

Winkelier

17821

A. PODI

Drietabbetje

Winkelier

17960

ESMIRALDA FOUNTAIN

Rexoralaan 1

18024

MARLÉNE'S CAFETARIA

Burnside

Eet- En Drankinrichting,
Winkelier
Drankinrichting, Eetinrichting

18035

R. BALDEW

Delhiweg 31A

Goud- En Zilversmid

18214

M. OEPASIE - MAHES

Oost-westverbinding BR. 1147

Winkelier

18256

N.W. WARTES

Totness Naast De Openbare Markt

Winkelier

18325

ANDY BAR

Waldeck 37

13638

Claudia Hartmann van Stichting Next Reared
Generation

Nr. 610

veau, hebben het recht om
via adaptief gericht onderwijs, regulier basisonderwijs te volgen. Volgens het
Gouden Hart worden deze
kinderen onnodig doorverwezen naar speciaal onderwijs waardoor hun
doorgroeimogelijkheden in
de maatschappij worden
beperkt. Gouden Hart
werkt volgens het model
van de 'Gouden Driehoek'
waarbij
samenwerking
tussen school, ouders en
het kind zelf, essentieel is.

school. Er zal voldaan
worden aan de criteria van
de Inspectie van het basisonderwijs en gebruik
gemaakt worden van
zowel de methoden van
MINOV als de Nederlandse onderwijsmethoden. Aangegeven werd
aan welke opleidingsniveaus leraren moeten voldoen om bij het Gouden
Hart als bevoegde leraren
te kunnen werken. Aldus
een greep uit de presentatie.

Methoden

Voor meer informatie:
nrg.claudia@live.nl
mobiel 8812412
RMD

18628

R. KOWLESAR

Leiding 22 no. 15A

Eet- En Drankinrichting,
Winkelier
Autobusdienst

18818

CHRISTINA

Samboerastraat BR. 15

Winkelier

19684

S. MOEKAMAT

Wees blij en voel je gezegend als je in de positie verkeert een ander te helpen
en dat niet nalaat. Het is nameliijk God die jou gebruikt om het aan Hem
gerichte gebed van de hulpbehoevende, te verhoren. (Yor Sunitram)

19687

E. KASI

Gouverneurstraat op het erf voor de Standhouder
winkel van B. Bishesar
Groningen En Omgeving
Venter

19703

P. TOWIKROMO

Kapurilaan 3

Standhouder

19713

R. BIKHA - RAMKHELAWAN

Winkelier

20284

L. GHISIAWAN

Calcutta op het erf van de
Openbare School
Putrieweg BR. 12

Visie

Het Gouden Hart vindt dat
kinderen zich binnen de
juiste omgevingsfactoren
moeten kunnen ontplooien, binnen het regulier
onderwijs. Kinderen met
een beperking/belemmering, met een normaal of
gemiddeld cognitief ni-

De inleidster ging uitvoerig
in op de doelgroepen en
de principes van de

CITAAT

OPROEP
Export Coachingprogramma voor kleine- en middelgrote ondernemers
Hierbij roept het Ministerie van Handel en Industrie kleine- en middelgrote productie
ondernemers op voor het Export Coachingprogramma.
Dit is het natraject van de laatst gehouden Pronet training Quality Management,
Information Management en Export Marketing d.d. 27 t/m 29 mei 2013.
De voorwaarde voor deelname aan dit programma is het hebben van een product
met exportpotentie .
Andere voorwaarden zijn:
1) Ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel of bereid zijn dit op korte termijn
te doen. 2) Produktie bedrijf zijn; 3) Bereid zijn een contract met H.I te ondertekenen.
4) Bereid zijn te investeren in de onderneming; 5) Maandelijkse betaling van SRD
300,- p/maand, 5) Flexibiliteit en doorzettingsvermogen.
Het coachingprogramma is ook bestemd voor ondernemers die niet hebben geparticipeerd aan de training. Indien u voldoet aan de voorwaarden kunt u zich uiterlijk 30
september 2013 opgeven op het Ministerie van Handel en Industrie op tel.: 402826
of 402080 tst. 1049/1040, e-mail: odindustrie@minhi.gov.sr.

Wist

u

dat ?

Niet het Amazonewoud vormt de longen van de wereld, maar de wouden van zeegras in de oceanen. Dat schrijven onderzoekers in het tijdschrift Nature Geoscience.
Zeegras groeit niet midden op de oceaan maar langs de kusten. Per kilometer
neemt het meer CO2 uit de atmosfeer dan bossen. Om precies te zijn 83 duizend
ton per vierkante kilometer. Een bos komt niet verder dan 30 duizend ton. Tegenwoordig wordt er veel gesproken over 'duurzame business modellen'. Maar wat
houden ze nu eigenlijk in? Er zijn tal van definities. Het komt erop neer dat een traditioneel business model de wijze beschrijft waarop een onderneming waarde
creëert voor klanten en hoe deze voor een product of dienst willen betalen, waardoor winst ontstaat. Anders gezegd: wat wil de klant, hoe wil de klant bediend worden en hoe kan het bedrijf zo ingericht worden om maximaal aan deze behoefte te
kunnen voldoen? Winst oftewel geld is hier belangrijker dan het meer abstracte
begrip waarde. Maar ongeveer acht jaar geleden formuleerden wetenschappers
MVO business modellen. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze modellen hebben ook oog voor anderen (stakeholders) die niet direct
klanten zijn. Dat kunnen externe partijen zijn: buren, belangengroepen, maar ook
interne: de eigen werknemers. Bedrijven gaan het gesprek aan om deze meningen
onderdeel te maken van het al bestaande business model en zo MVO te verankeren in hun bedrijfsvoering. Zorgen voor elkaar en de wereld is minstens zo belangrijk geworden als geld verdienen, want wat is de winst van al dat kapitaal als daarmee geen bevredigende zorg gecreëerd kan worden voor ouderen en ook de natuur
niet goed wordt beschermd. Volgens het World Development Report 2007 telt de
wereld 1.5 miljard jongeren tussen 12 en 24 jaar van wie 1.3 miljard in de ontwikkelingslanden. Haast de helft van de werklozen in de wereld bestaat uit jongeren.
30 miljoen jongeren tussen 15 en 24 jaar kunnen niet lezen en schrijven. Vele jongeren hebben geen toegang tot behoorlijke werkgelegenheid en educatieve opportunities.

Winkelier

Nationaal
Certificeringsprogramma
Minister Raymond Sapoen van HI heeft op 24 Januari 2013 officieel
het Nationaal Certificeringsprogramma (NCP) gelanceerd. Het
Suriname Business Forum (SBF) is coördinator van het NCP. Inmiddels is het eerste voorbereidende traject doorlopen en in augustus
jongstleden hebben een 30-tal bedrijven een certificaat ontvangen

Training

Van elke bedrijf zijn door
lokale consultants in de
periode februari tot juni
2013 2 kwaliteitsmanagers getraind. De certificering voor het internationaal standaard geschiedt
door een internationale
certificerende instantie. Er
een aanbesteding gehouden en internationale certificerende instanties hebben een bod uitgebracht.
Een onafhankelijke commissie heeft de verschillende aanbiedingen beoordeeld en met 2 bedrijven is een contract getekend. Intussen zijn de pre
audits gestart en de intiele
audit zal plaatsvinden in
november. Simultaan met
het verloop van dit traject
zal in november 2013 de
registratie geopend worden voor bedrijven die
binnen het traject van

2014 opwillen gaan voor
certificering. Verdere informatie zal via de me-dia
bekend gemaakt worden.

Voordelen

Het nationaal certificeringsprogramma biedt de
volgende voordelen:
*Capaciteitsversterking
van de public en private
sector; *Duurzame economische
ontwikkeling;
*Werken volgens internationale
standaarden;
*Certificaat aantoonbaar
kunnen maken bij exporten; *Vervaardigen kwaliteitsproducten; *Verlenen
van een goede service;
*Efficiëntere processen
binnen de organisatie:
*Upgrade van human capital: vergroten van kennis, bewustwording en
motivatie van het personeel; *Beschermen van
het milieu; *Kosten bespa-

ring door groepscertificering; *Gezonde en veilige
surinaamse samenleving.
Het Nationaal Certificeringsprogramma
gaat
voor: a) Kwaliteitsstandaarden (ISO9001), b)
Voedselveiligheidsstandaarden (ISO22000) en c)
ISO HealthCare.

Doelgroepen

De doelgroepen zijn: de
overheid, de private sector (klein, midden en grote
bedrijven) (deproductie en
dienstverlenende bedrijven), de burger en overige
organisaties.
Voor meer informatie kan
men terecht bij: Winston
Wielson, Staff Member
Research & Strategic
Planning, Suriname Business Development Center
tel. 499010, fax 499011,
www.sbc.sr

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

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Business
Intelligence in lijn met de
bedrijfsstrategie”
Inleider: Ike Riedewald,
oprichter en eigenaar van
www.MadeInSuriname.sr
Datum: dinsdag 24 september 2013
Tijd: 19.00 - 21.00 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. 17/09/2013 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,47
Pound sterling
5,34
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
338,86
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,33
Brazil real
1,49

