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Drs. Maltie Mohan - Algoe van het Ministerie van Volksgezondheid
heeft op onze ondernemersavond een presentatie gegeven over een
tabakswet die binnenkort van kracht wordt. De wet zal gebaseerd zijn
op de WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
Momenteel wordt er campagne gevoerd om het grote publiek voor te
bereiden op de wet die in aantocht is en om het stoppen met roken te
bevorderen.
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Mw. Mohan en functionarissen van Volksgezondheid
die assisteerden bij de presentatie
hart en vaatziekten, longkanker en longziekten z.a.
Asthma, chronische bronchitus. Tabaksrook bestaat uit verschillende giftige stoffen z.a. nicotine,
koolmonoxide, teer, cyanide, etc. waarvan velen
chemicalien ook carcinogeen zijn (kankerverwekkend). Roken leidt tot
Atherosclerosis (aderverkalking), hart (pijn op de
borst, hartaanval), hoofd/
hersenen (stroke / hersenbloeding), armen en be-

nen (pijn, krampen m.n. in
de benen), ogen (visus
beperkingen, blindheid).
De tabakswet die binnenkort van kracht wordt verbiedt het roken in publiek
toegankelijke
ruimtes,
werkruimtes en openbaar
vervoer. De wet stelt beperkingen in m.b.t. reclame en sponsoring, op- en
verkoop. Zij geeft maatregelen aan voor verpakking
en etikettering en regelt
toezicht en handhaving
van de wet.
RMD

Laurice S. Northe van het New Life Intervention Institute gaf op onze
ondernemersavond een presentatie over koken. Gesteld werd dat
door gebrek aan kennis en vaardigheden in vele gezinnen dagelijks
slecht bereid voedsel wordt opgediend. De spijsverteringsorganen lijden daaronder en er wordt bloed van slechte kwaliteit aangemaakt.
Dit kan leiden tot agressief gedrag, ziekten en zelfs de dood. Het is
derhalve van vitaal belang dat men zich verdiept in de wetenschap
van het koken.

Koken

Door online adverteren bereikt u een enorme doelgroep en dit brengt vele voordelen met zich mee. Steeds meer van uw potentiële klanten gebruiken internet als
informatiebron. Het is voor u de manier om veel mensen te bereiken en uw bedrijf
24 uur per dag onder de aandacht te brengen en dat tegen minimale kosten. Bekijk
onze aantrekkelijke tarieven en maak een keuze uit één van onze pakketten.
Voor meer info: tel. 530311, fax. 437971, e-mail: chamber@sr.net

Economische diplomatie

Het is van zeer groot belang dat onze diplomaten heel goed weten
hoe zij op de buitenlandse posten ons bedrijfsleven een flinke steun
in de rug kunnen geven. En het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden
te worden om te weten hoe dat moet. Landen die al tot dit besef zijn
gekomen kunnen tot voorbeeld dienen.

Nederland

'Van alle markten thuis'
was het thema van de
ambassadeursconferentie
die in januari jongstleden
in Den Haag werd gehouden. Eenmaal per jaar
komen ongeveer 150 ambassadeurs, permanent
vertegenwoordigers en
consuls-generaal terug
naar hun land om de
nationale ontwikkelingen,
het regeringsbeleid en de
prioriteiten voor het nieuwe jaar te bespreken. De
diplomaten hebben tijdens
deze conferentie bijeenkomsten met o.a. de premier, ministers, Kamerleden, het bedrijfsleven en
vertegenwoordigers van
het maatschappelijk middenveld. Economische diplomatie, mits goed in
gang gezet, kan ook de
ogen van politici openen
voor het grote belang van
het bedrijfsleven voor de
ontwikkeling van zo goed
als alle sectoren van de
samenleving.

Bedrijfsleven

Op de Surinaamse buitenlandse posten moet intensiever aan economische
diplomatie worden gedaan. En dat kan door het
bedrijfsleven een plaats te
geven in het ambassadewerk. De handelsgeest
moet manifest rondwaren
op de ambassades en
consulaten. Vorig jaar
kondigde de Nederlandse
minister aan dat hij posten
zou openen en sluiten met
de economische waarde
van die vertegenwoordigingen als belangrijk criterium. Dit benadrukt het
belang dat tegenwoordig
gehecht wordt aan economische diplomatie. Bedrijven die hun waren op
de internationale markt
afzetten kunnen de steun
van ambassades en consulaten heel goed gebruiken mits deze posten
informatie kunnen leveren
waar bedrijven iets aan
hebben.

Informatie

Informatie over bijvoorbeeld: hoe ziet de markt
er uit? Met welke concurrenten moet rekening worden gehouden? Welke
overheidsinstantie houdt
zich bezig met het product
en wie nemen de beslissingen? Ambassades van
sommige landen doen op
verzoek ook markt onderzoek wat uiteraard prachtig is voor kleinere bedrijven die daar zelf geen
geld voor hebben. Om
diplomaten meer gevoel te
geven voor economische
diplomatie is in Nederland
de vernieuwing doorgevoerd van een stage bij
het bedrijfsleven. Ambassade personeel gaat nu
bedrijven in om te zien en
te horen wat er speelt om
zo meer gevoel te krijgen
voor wat belangrijk is.
'Diplomaten moeten meer
aanvoelen waar geld
wordt verdient' is het
motto.
RMD

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Project WerkErvaringsPlaats (WEP) voor
jongeren tussen de 20 - 30
jaar”
Inleider:
Mw.
Hortence
Deekman van Uitzendbureau Flexible N.V.
Datum: 10 april 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.
Bezoek de
KKF ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond
van 19.00 - 20.00 uur.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen,
leer van elkanders werk en
problemen en zoek samen
naar oplossingen!

Ondernemers
voldoet u
uw KKF
Jaarbijdrage
op tijd?
Dit kan geschieden
dagelijks van 08.00 16.00 uur bij de kassa
van de KKF aan de Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37
(Beursterrein) of te
Nickerie aan de G.G.
Maynardstraat
34 of
middels storting met vermelding van het dossiernummer op bankrekeningnummer RBC SRD
120333463 ten name
van KKF.

CITAAT
"We zijn maar al
te vaak bezig met
het ontsnappen
aan wat wij niet
willen in plaats
van energie te
steken in wat we
wel willen”.
(Yor Sunitram)

Training Administratieve Organisatie voor ondernemers
Laurice S. Northe

Voor degenen die koken is
het een heilige plicht te
leren hoe gezonde voeding bereid moet worden.
Koken is wetenschap en

zo essentieel in het leven
van alle dag, dat allen die
koken, zich in deze wetenschap moeten verdiepen.
Het moet zodanig onderwezen worden dat vooral
de armen hiervan kunnen
profiteren. Dit moet niet
onderschat worden want
het gaat om de gezondheid en welzijn van gezinnen. Volgens Northe is het
een religieuze plicht van
degenen die koken om te
leren hoe gezond voedsel

op diverse manieren te
bereiden opdat het met
vreugde genuttigd kan
worden. Van alle gaven is
de gave van goed kunnen
koken de allerbelangrijkste omdat zij onafscheidelijk verbonden is met leven
en gezondheid. Deze
wetenschap is belangrijker dan alle andere wetenschappen, aldus de inleider. Voor meer informatie:
nlsifcd@gmail.com
tel.
8426115 / 7529199. RMD
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Kennis van Gezond koken

Volgens Northe zit er religie in goed kunnen koken.
Vaak eten we voedsel
waarvan we weten dat het
schadelijk is voor onze
gezondheid. In hemelsopzicht is het echter zonde
voedsel dat slecht bereid
is op te dienen en te nuttigen. Onvoldoende en
slecht gekookt voedsel
verzwakt de organen. Ons
systeem wordt ontregeld
en daardoor ontstaan
ziekten die gepaard gaan
met irritatie van de zenuwen en opvliegendheid.
Op vele grafstenen zou
daarom vermeld kunnen
worden: 'Gestorven wegens slecht koken en een
maag die geweld is aangedaan'.

Website
E-mail

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Tabakswet binnenkort van kracht

Wereldwijd sterven 6 miljoen mensen door het
gebruik van tabaksproducten en 10% van dit aantal
sterft door meeroken. De
WHO stelde in 1987 een
‘Wereld Anti-Tabak Dag’ in
die elk jaar op 31 mei
wordt herdacht. Het thema
voor 2012 is: ‘Tobacco
industry interference’. Er
wordt campagne gevoerd
tegen agressieve acties
van de tabaksindustrie die
de WHO FCTC ondermijnen. Mw. Mohan gaf aan
dat de WHO met haar
FCTC reductie beoogt van
de vraag naar en het aanbod van tabak. Ze ging uitvoerig in op enkele artikelen van de WHO FCTC en
de korte en lange termijn
‘targets’. Ons land ratificeerde op 16 december
2008 (SB2008, 105) de
conventie die op 16 maart
2009 van kracht werd.

Uitgave
Adres

Het hebben van een persoonlijke visie is belangrijk. Dit niet te verwarren met het
hebben van doelstellingen. Peter M. Senge stelt: "het vermogen om het meest
wezenlijke van onze verlangens voor ogen te houden en niet alleen het daarvan
afgeleide doel, is een hoeksteen van het persoonlijk meesterschap. Visie is concreet. Het is belangrijk om scherp voor ogen te houden wat we werkelijk willen.
Tussen visie en werkelijkheid bestaat een creatieve spanning. Het opheffen van die
spanning kan op twee manieren: 1) je kan de werkelijkheid naar je hand zetten of 2)
je kan je visie aanpassen aan de werkelijkheid. Het gaat echter om het eerste. De
creatieve spanning moet ons aanzetten tot het ondernemen van acties om de visie
te verwerkelijken. Er zijn mindsets, denkpatronen die creativiteitsontwikkeling in de
weg staan. Mentale modellen zijn generalisaties, diepgewortelde veronderstellingen, die ons in de greep houden en verhinderen dat wij komen tot nieuwe inzichten.
Mentale modellen worden niet getoetst en dus blijft alles bij het oude vertrouwde.
Het hiërarchisch denken heeft het dogma 'leiden, organiseren en beheersen' wat
vervangen moet worden door 'visie, waarden en vernieuwd denken’. Velen zitten
vast in een 'defensieve routine' die hun mentale model afschermt van kritische blikken en zo ontwikkelen ze een 'vakkundige incompetentie' die hen verhindert het
resultaat te produceren dat ze werkelijk willen.

Bij de KKF gaat in juni a.s. een training 'Administratieve organisatie voor ondernemers' van start. Uit onderzoek
blijkt dat vele MKB’s geen adequate administratieve organisatie hebben. Ze kunnen geen balans en jaarrekening
produceren die voldoen aan de eisen waardoor ze niet kunnen reageren op bijvoorbeeld ' call for proposals' en
ook niet terecht kunnen bij de banken voor leningen. Sommige bedrijven kunnen niet eens aangeven of ze winst
hebben gemaakt of verlies hebben geleden. De training is een volledig pakket bestaande uit een algemeen trainingsgedeelte en een "verplicht'' begeleidingstraject. De training omvat o.m. management van de financiële- en
personeelsadministratie. Voor meer informatie kan men terecht bij mw. Wilma Dandel, gecertificeerd trainer en
consulent bij de KKF telefoon 530311/530313 mobiel 8763979.

Oproep management consulenten

De Caribbean Economic Development Agency (CEDA) roept management consulenten (MC’s) op om te participeren in een meeting in Montego Bay, Jamaica van 19
tot 21 juni 2012. Het gaat om het bepalen van standaarden waaraan MC’s moeten
voldoen om in de regio als zodanig erkend te worden en om regionaal te kunnen
opereren. In de periode 2009 t/m 2011 zijn er al drie meetings geweest en voor zover
bekend heeft slechts in de eerste bijeenkomst een Surinaamse consulent geparticipeerd. De bijeenkomst in Montego Bay, Jamaica wordt georganiseerd door de
'Caribbean Institute for Certified Management Consultants'. Dit instituut opereert
onder auspiciën van Caribbean Export en bepaalt standaarden volgens de CROSQ
methode. Als wij er niet bij zijn zullen wij geen inspraak hebben gehad in de tot standkoming van een standaard voor MC’s terwijl wij er toch aan onderworpen zullen zijn.
Voor meer informatie: mgill@carib-export.com of bij de KKF.

Een rijdend informatiebureau voor advies,
begeleiding en microkredieten aan ondernemers.

ROUTE:
di. 10 april 2012
do. 12 april 2012

Plaats: Jarikaba
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
(Bij de rotonde van de 5de rijweg)
Plaats: Saramacca
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
(La Poule LVV-kantoor)
(wijzigingen voorbehouden)

OPROEP
HOUTTRANSPORTEURS

Het Platform Houtsector Suriname (PHS)
roept hierbij alle houttransporteurs op om
zich te laten registreren
voor
een
training
zwaar transport van
(rond)hout.
Voor meer info:
KKF-Secretariaat
Tel. 530311, 530313

Douanekoersen
M.i.v. 03/04/2012 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,46
Pound sterling
5,37
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
405,81
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,58
Brazil real
1,83

