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IDEAS Energy Innovation Contest
Mw. K. Wong Fong Sang (N.V. VSH Foods) en het echtpaar Olmberg
(N.V. Guguplex Technologies SAC) zijn in de prijzen gevallen van de
2012 IDEAS Energy Innovation Contest for the Caribbean. Er waren
189 proposals waaruit 8 als winners werden gelicht en onder de 8
winners bevonden zich de twee eerder genoemden uit Suriname. Een
geweldige prestatie! Er waren awards tot een bedrag van USD 200
duizend.

Caribbean

Suriname
De ingediende Surinaamse projecten betroffen het verwerken van

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

10848

MADAN'S DENTAL
LABORATORY
UNIAD

Schimmelpenninckstraat no. 48B

Tandtechnisch Bedrijf

Molenpad no. 103

Advertentiebureau, Winkelier

Dr. Sophie Redmondstraat no. 158

11102

AANNEMINGSBEDRIJF S.P.
VAARNOLD
MUFFLEX

Dr. Sophie Redmondstraat no. 23

Aannemer, Leverancier,
Schoonmaakbedrijf
Fabrikant

11132

O.D. SAAKI

Paranam/afobakaweg km. 67

Drankinrichting, Winkelier

11158

RECREATIEZAAL BEATRINA

Kennedyweg km. 47

Eet- En Drankinrichting

12021

KATISAH SOENOE

Clarapolder Serie C perceel 51E

Winkelier

12042

CASA DU WALLY

Dr. Sophie Redmondstraat no. 47

Kleermaker, Winkelier

12047

AUTO-BODY REFINISHING
SHOP

Van Roseveltkade no. 12-14

12152

RAMPERSAD BHAGWANDAT Cassaveweg Serie C kavel 2

Goudconcessionaris,
Importeur, Uitdeuk- En
Spuitinrichting, Winkelier
Reparatieinrichting

12309

WINKEL ZUID

Victoria Zuid

Drankinrichting, Winkelier

12373

Blue Bonnetlaan no. 15

12445

SOETIJEM ECHTGENOTE
VAN CHANG SHU LIN
WINKEL KOELA

Libanonweg perceel 40A

Drankinrichting, Eet- En
Drankinrichting, Winkelier
Slager, Winkelier

12481

RAMGOELAM ETWARIA

Paradise Uitbreiding 1 perceel 277

Drankinrichting, Winkelier

12524

ROCAS

Henck Arronstraat no. 57

Importeur, Winkelier

12540

E.F. VORSWIJK

Klaaskreek

Winkelier

12577

Klein Henarpolder Wooncentrum
perceel 34
Victoriapark no. 339

Reparatieinrichting

12593

BHAGALIE
JAIKARANPERSAD
J. GANGA

12611

DEWNATH BADAL

Jokhoeweg perceel 23

Grossier, Winkelier

12744

Wilhelminastraat no. 91

Exporteur, Importeur

12797

STANLEY AMIAN
AUTOMOBIELEN
DANIEL ALBERT

Cupido aan de Maratakkarivier

Houtconcessionaris

13749

L. MERHAI

13750

B. MERHAI

Hamptoncourtpolder Serie D no. 36 Autobusbedrijf,
Autobusdienst
Hamptoncourtpolder Serie D no. 36 Autobusdienst

13754

M.M. LOWENFIELD ESSEBOOM
NALINIE

11078
11089

V.l.n.r.: mw. Diana Olmberg, Orlando Olmberg en
mw. Karen Wong Fong Sang
plantaardige afvalvetten
tot diesel en zonne-energie voor gebieden in het
binnenland. Wat het eerste project betreft wordt
binnenkort gestart met
een promotiecampagne
om de gemeenschap ermee bekend te maken en
haar te mobiliseren om
haar afvalvetten niet meer
in de natuur te loodsen
maar af te staan voor het
vervaardigen van diesel.
Buurtverenigingen en anderen zullen ingeschakeld
worden bij het collecteren
van de afvalvetten. In
2008 is de VSH begonnen
met een pilot waarbij de
eigen afvalvetten worden
verwerkt tot diesel en
vorig jaar is een kleine
diesel processor gekocht.
De geproduceerde diesel
wordt gebruikt voor haar
stookketel. De Olmbergs

zijn voor wat het zonneenergie project betreft in
2011 een partnerschap
aangegaan met een Brits
bedrijf dat in Afrika actief
is op dit gebied. Samen
hebben zij een Surinaams
bedrijf opgezet om zonneenergie toegankelijk te
maken voor mensen in
gebieden in het binnenland waar energie ontbeerd wordt. Het gaat om
toegang tot betaalbare
zonne-energie en het verzorgen van trainingen
voor onderhoud. Het project start in de periode 8 12 oktober a.s. op Stoelmanseiland waar scholen
zullen worden voorzien.
Inmiddels zijn er zes
gebieden geïdentificeerd
waarin het bedrijf actief
zal zijn.
RMD

13757

CITAAT

"Obstakels zijn innerlijke en uiterlijke uitdagingen waarop
we stuiten bij het doorvoeren van veranderingen in ons leven.
Ga ze niet uit de weg. Pak ze aan!"
(Yor Sunitram)

Een delegatie bestaande
uit functionarissen van de
Indonesische overheid
bracht op dinsdag j.l. een
bezoek aan de KKF. Er is
info uitgewisseld en Suriname is uitgenodigd te
participeren in de Trade
Expo Indonesia 2013 in
Jakarta. Deze beurs is
een ‘seller en buyer’
beurs met de focus op
Indonesische exportproducten uit diverse sectoren z.a. industrie, mijnKKF in gesprek met functionarissen van de
bouw, landbouw en craftIndonesische overheid
sector. Geinteresseerden
kunnen zich opgeven op het beurssecretariaat van de KKF tel. 530311.
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Hk Achter-/wilhelminastraat no. 35

Drankinrichting, Winkelier

Groot Henarpolder Tuinbouwkavel
no. 25

Drankinrichting, Winkelier

www.surinamechamber.com

ATTENTIE EXPORTEURS/IMPORTEURS
U wordt hierbij beleefd doch dringend verzocht de certificaten van oorsprong zo
volledig mogelijk in te vullen.
Let u er ook op dat de juiste naam en het adres van uw bedrijf, zoals die voorkomen op het uittreksel van het Handelsregister, worden ingevuld.
Indien deze gegevens niet overeenkomen met die van het Handelsregister, zijn
wij genoodzaakt de certificering te weigeren.
Verder wordt u verzocht alle onderliggende documenten mede te nemen t.w.
* Het Enig document, welke is afgetekend door de douane;
* IT formulier;
* Bill of Lading of Airway bill;
* Health certificate / Rijst certificaat (Min. LVV);
* Hout certificaat (SBB);
* Caricom invoice.
Bij het ontbreken van één (1) of meer van bovengenoemde documenten zullen
wij u niet van dienst kunnen zijn.
Ter voorkoming van enig ongerief attenderen wij u erop te voldoen aan het
bovengestelde.
Kamer van Koophandel en Fabrieken
Drs. Joanne Pancham - Secretaris

Mogens Glistrup van de Deense Vooruitgangspartij beloofde in 1973 aan het kiezersvolk dat hij de inkomstenbelasting zou schrappen als hij aan de macht kwam.
Op de vraag hoe hij dat zou financieren antwoordde hij: "ik schaf het leger af en
plaats op de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken een antwoordapparaat met tekst in het Russisch. Als de Russen komen, horen zij in hun eigen taal dat
Denemarken zich overgeeft”. De vooruitgangspartij werd dat jaar de tweede partij
van Denemarken maar de belofte werd niet waargemaakt. Tijdens de recente verkiezingscampagne in Nederland beweerden sommige politici dat alles beter wordt
als Nederland uit de euro stapt. Hun tegenstanders wijzen er echter op dat de
Nederlandse economie zwaar leunt op de internationale handel en dat het voordeel
van één Europa en van de euro niet te miskennen is. Verder zou Nederland de enorme handelsgroei van de afgelopen decennia te danken hebben aan de Europese
integratie tot douane- en muntunie. Als Nederland uit de euro stapt zal het welvaartsverlies veel verder reiken dan de grote bedrijven die met internationale handel bezig zijn omdat 80 procent van het Nederlandse MKB internationaal actief is.
Nederland kan zich uitsluitend op Europees niveau doen gelden op het wereldtoneel. Het is te klein om uit het Europese verband te stappen. Bovendien, zo stellen
aanhangers van de EU, is bewezen dat economische verwevenheid bijdraagt aan
vrede en voorspoed en dus een belangrijke factor is voor één Europa.

Drankinrichting, Eetinrichting

VISIT
OUR WEBSITE:

Bezoek delegatie Indonesië
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Surinaamse winnaars 2012

Aan de 8 winnende voorstellen zal in totaal USD
1.486.000 worden uitgekeerd voor het ontwikkelen van innovatieve energie efficiëntie of hernieuwbare energie oplossingen
die lokaal van nut zijn,
werkgelegenheid scheppen en die de uitstoot van
CO2 helpen verminderen.
Bovendien krijgen de winnaars technische en business ondersteuning om
hun ideeën te implementeren of op een grotere
schaal te brengen en toegang tot andere experts,
beleidsmakers, instituten
en potentiële financiële
partners. Beoogd wordt
de winnaars in staat te
stellen hun ideeën om te
zetten in financieel duurzame business die de
energie problemen van de
regio kunnen helpen
oplossen. Dit uitsluitend
op de regio gericht contest werd gefinancierd
door het Britse UKAid terwijl het grotere contest
(Zuid Amerika en de
Carribbean) door Zuid
Korea en de IDB wordt
gesponsord. De winnaars
waren
Jamaica
(3),
Suriname (2), Haïti (2) en
Belize (1).

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

KKFacts
Ondernemersavond
O n d e r w e r p :
“Entrepreneurs Development: Focus on strengths
or weaknesses?
Facilitators:
Ray Jong A Lock Teamleader Get!T Training
& Consultancy
Initiatiefnemer Step Into
Leadership Community
Ferry Hira - directeur
FASH Market Research,
Analysis & Marketing
Strategy
In het SILC Management
team belast met de
Marketing alsook het SILC
2012 onderzoek
Datum: di. 2 okt. 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.
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. 18/09/2012 en tot
nader order

ROUTE:
di. 02 oct. 2012

Plaats: Moengo DC-kantoor

Tijd: 09.00 - 14.00 uur

do. 04 oct. 2012

Plaats: Coronie LVV-kantoor

Tijd: 09.00 - 14.00 uur

wijzigingen voorbehouden

U.S. dollar
3,35
Euro
4,38
Pound sterling
5,43
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
427,23
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,20
Brazil real
1,66

