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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Zonne-energie toepassingen
voor de regio

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:

Steve Kanhai van ALLES NV presenteerde op onze ondernemersavond het thema 'Profit from green energy in Sunny Suriname. De
presentatie was rijkelijk verluchtigd met beeldmateriaal, grafieken
etc. ALLES NV opereert op de gebieden van import, logistiek en export en haar bijzondere interesse gaat uit naar hernieuwbare en
zonne-energie systemen. Momenteel worden voor de regio de
Guyanas en Noord Brazilië toepassingen van zonne-energie ontwikkeld.

Zonnepanelen
ALLES NV zorgt ervoor
dat zij de beste zonnepanelen (TUV gecertificeerd IEC 61215 / EN
61215, IEC 61730* (MST23N/A) en ook CE ISO
9001:2008, ISO 14001:
2008, PVC Cycle) importeert tegen de beste prijzen. Er wordt rechtstreeks
van de fabrikanten gekocht. Kanhai ging uitgebreid in op de technische
details en de nieuwe PV
systemen die de meest
recente innovaties kunnen incorporeren. Hij benadrukte dat energie onafhankelijkheid met energie van de zon, eenvoudig, betrouwbaar en een
betrekkelijk goedkope oplossing is voor gedecentraliseerde energie voorziening. Uitvoerig werd
ingegaan op kwaliteitsbe-
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Steve Kanhai
waking van de systemen,
hun technische werking,
hun bijdrage aan een
schoner milieu, hun betrouwbaarheid (geen black
outs) en andere voordelen. Groepsaankoopzonnepanelen. com is een initiatief dat kwalitatieve
zonne-energie oplossingen bereikbaar wil maken
in Suriname en Caricom

landen voor een lage prijs.
ALLES NV regelt de lokale installatie van de systemen en is in Suriname het
aanspreekpunt.
Voor meer informatie:
Steve Kanhai, adres:
Zwartenhovenbrugstraat
257, Paramaribo, info@
groepsaankoopzonnepanelen.com
RMD

CITAAT

"Leven is als fietsen. Om je evenwicht te bewaren moet je in
beweging blijven”. (Albert Einstein)
"het geheim van de verandering is om je energie niet te
richten op het bestrijden van het oude maar op het realiseren
van het nieuwe”. (Socrates)

Chikungunya alert
Tijdens een presentatie 1 oktober j.l. bij het Ministerie van Volksgezondheid is uitvoerig de Nationale Anti-Muskieten Campagne 2014 belicht en informatie verschaft
over de virale infectie ziekte, chikungunya, die verspreid wordt door de beet van
geïnfecteerde muggen (muskieten). Deze ziekte verloopt in de stadia acuut, subacuut en chronisch. De symptomen zijn hoge koorts, gewrichtspijnen, lichaamspijnen en hoofdpijn. Noch vaccins noch anti-virale middelen zijn beschikbaar. De
behandeling bestaat uit rust, veel drinken en pijnbestrijding met paracetamol.
Iedereen kan deze ziekte oplopen maar een hoog risico op ernstigere ziekte lopen
baby's, peuters, kleuters, ouderen en personen met chronische ziekten (diabetes,
bloeddruk, nierziekte, kanker, bronchitis). Preventie kan door het gebruik van insect
repellent, sprays en gel. Verder door te slapen onder een klamboe. Draag lichtgekleurde kleding, lange broeken en mouwen en plaats screen (gaas) bij ramen en
deuren. Voorts opruimen en bespuiten van broedplaatsen. Er is een BOG
Hotline/Hulplijn. Voor nadere informatie: Drs B.Jubithana tel. 499703 en 8577632,
Centraal lab 498598 tst. 416, 414 of 413, BOG Medisch Centrum 499494 tst. 125
en BOG hotline 8836643.

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

SBIC
INVENTION FAIR
UITVINDERS OPENDAG
Suriname Business Information Center (SBIC), werkarm van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), organiseert
op 15 december 2014 een

INVENTION FAIR, UITVINDERS
OPENDAG

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

24002

SOEROEDJNARAIN SOMAI

Waterkant (omgeving centrale markt ) Taxibedrijf

24051

P.L. CHOSSON

H.n. Hajarystraat BR. 28

24052

IMPORT- EN EXPORTBEDRIJF Martinaweg 13
L.C.S. MISIDJANG

Exporteur, Importeur

24069

S. POETAI

Waterkant Centrale Markt

Taxibedrijf

24117

O.O. KERDIJK

Floralaan BR 53

Taxibedrijf

24128

E.S. HENERY

Groenhartweg BR.7

Venter

24155

WINKEL JABINI

Nieuw Aurora

Winkelier

24164

R.S. AMATSOERDI

Waterkant (omgeving centrale markt ) Taxibedrijf

24173

Oost-westverbinding perceel 112

Winkelier

24204

LANDBOUWWINKEL
DHARMSINGH
J.F. JOVAL

Waterkant

Taxibedrijf

24206

SOOROEDJEW JHAKRIE

Hamptoncourtpolder Serie E no. 50

24234

MANOJKUMAR DEWNATH

Welgedacht A Weg BR. 269

Drankinrichting, Eet- En
Drankinrichting
Autobusbedrijf

24275

DH. BHOEKANSINGH

Merveilleweg BR. 31

Autobusdienst

24403

F.A. HAABO

Pikienslee

Winkelier

24416

S. SALARBUX

Julianastraat 79 beneden

Reparatieinrichting, Importeur

24488

S. PANSA

Bendekondre

Bakkerij, Bakker

24499

A.R. JAGERNATH

Indira Gandhiweg BR. 685

Autobusdienst

24535

R.H. HANSILDAAR

Bindadinweg BR. 32

Importeur

24599

Hendrikstraat 128

Adviesbureau

24608

ETIENNE LIEVELD
COMMUNICATION
LABOR OMNIA VINCIT

Topibolaan 18

Adviesbureau

24614

S. KARTODIKROMO

Heiligenweg

Taxibedrijf

24630

S.A.O. YOUNG-A-FAT

Corantijnrivier

Winkelier

24772

JORDAN'S TAXI SERVICE

Johan Adolf Pengelstraat 11

Taxibedrijf

24795

NIZAAMEX

Pierpontweg 200

Exporteur, Importeur

24957

SHAHIEDALI CHIRAGALI

Maagdenstraat Omgeving Penny
Garden

Taxibedrijf

Dan moet u deze OPENDAG niet missen!
Wilt u uw uitvinding BEKEND MAKEN, BESCHERMEN en op

Het Nieuwe Werken (HNW) zou je kunnen omschrijven als plaats- en
tijdonafhankelijk werken door kenniswerkers. Het is een concept uit
de ICT sector en de term 'Het Nieuwe Werken' werd door Microsoft
geïntroduceerd. In dit concept moeten kenniswerkers altijd en overal
toegang hebben tot relevante informatie. Inmiddels omvat HNW veel
meer dan alleen maar ICT oplossingen.

Kenmerken
HNW staat tegenwoordig
voor een andere manier
van denken over organiseren en heeft dus invloed
op gebieden als leiderschap, samenwerken en
organisatiecultuur.
Wij
noemen enkele kenmerken: *de aansturing van
medewerkers is gebaseerd op vertrouwen en
vindt minder vanuit controle plaats; *er is sturing
op resultaat i.p.v. aanwezigheid; *meer vrijheden
voor medewerkers om
hun werk qua tijden, locatie en werkwijze in te vullen (dus minder procedures en regels rondom arbeid); *er zijn faciliteiten

die HNW ondersteunen en
mogelijk maken zoals ICT
toepassingen, flexplekken
en (tele) communicatiemiddelen.

Voordelen
Wij noemen hieronder
enkele veel genoemde
voordelen van HNW. Het
leidt tot betere bedrijfsresultaten en arbeidsproductiviteit. Het maakt kostenbesparingen mogelijk
m.b.t. kantoorruimte, reiskosten en printkosten.
Reisinspanningen (reistijd
bv.) nemen af, reizen
wordt minder noodzakelijk, files kunnen vermeden
worden door buiten de
spitsuren te reizen. Door

flexibiliteit in werktijden en
-locaties kunnen werknemers zelf bepalen waar en
wanneer zij werken. Hierdoor hebben zij de balans
tussen werk en privé in
eigen hand. Dit alles
vraagt om ander gedrag
van medewerkers en leidinggevenden waarbij een
andere invulling van de
eigen verantwoordelijkheid centraal staat. HNW
kan nog zo goed geregeld
zijn qua werkplek, werkomgeving en ICT omgeving, het gedrag dat en de
mentaliteit die daarbij horen komt van mensen en
daarmee valt of staat
HNW.
RMD

Follow us on:
www.facebook.com/kkf.suriname

de MARKT brengen, laat deze KANS niet voorbij gaan!
Voor registratie kunt u contact opnemen met mw. Premiela Rajaram op het nummer
530311 of per e-mail: chamber@sr.net

Autobusdienst

Het nieuwe werken
nader bekeken

Vindt u uw UITVINDING UNIEK of heeft u interesse in
UNIEKE UITVINDINGEN?

ACTIVITEIT

KKF Suriname

KKFacts
Geen
ondernemersavond
d.d. 7 oktober 2014

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. 30/09/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,25
Pound sterling
5,44
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
306,17
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,44
Brazil real
1,35

