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Opening

Ondernemersavond

Het Platform Houtsector Suriname (PHS) biedt bosexploïtanten en bosondernemers de training Motorzaag en velling aan voor hun zagers en vellers, al
dan niet goed ervaren om hun kennis aan te scherpen en te controleren.
Periode: maandag 4 t/m vrijdag 8 juli 2011
Locatie: JSOOC, Zanderij I
kosten: SRD 300,- p.p.
incl. transport naar Zanderij v.v., verblijf en voeding
Opgave voor deelname aan de training kan dagelijks tijdens kantooruren op
het Secretariaat van de KKF.
Let wel: Er kan slechts een beperkt aantal deelnemers worden toegelaten.
Voor meer info: Tel.no.: 530311 / 530313. E-mail: chamber@sr.net

EUR1 FORMULIER VOOR EXPORTEURS
Het Ministerie van Handel en Industrie (HI) maakt bekend dat het huidig EUR1
formulier niet meer voldoet aan de voorwaarden die vereist zijn voor de export
naar Europa.
Echter zal dit EUR1 formulier nog tot en met 31 juli 2011 geaccepteerd worden.

Sfeerfoto van het Kinderboekenfestival

Nadere berichten omtrent het nieuwe EUR1 formulier volgen.
bouw (4e t/m 6e klas) en
voor peuters en kleuters.
Donderdag was 'The day
of the champions' met optredens van voorleeskampioenen, rap- en danskampioenen.

Programma

Het middagprogramma
van vijf tot acht uur had dit
jaar veel meer attracties
dan voorheen . Er waren
muziek workshops, debatten over het thema welzijn, boekpresentaties en
uitzendingen van verfilmde boeken en de mogelijkheid van discussie daarover. Elke dag werd er
minstens één Surinaams
kinderboek gepresenteerd
en om de ene middag
voerden mulo-studenten
speciaal voor tieners een
danspresentatie op gebaseerd op een verhaal.
Donderdagmiddag werkten IOL-studenten mee
aan een workshop over
gezondheid en gezonde

voeding. Zaterdag was
het festival van 9 tot 18
uur open en was er als extra een speurtocht naar
woorden waarmee een
slogan gevormd moest
worden en waaraan prijzen verbonden waren. Al
met al is het festival ook
dit jaar weer succesvol
verlopen. Eerder in het
jaar werden ook in Albina
en Nieuw Nickerie zeer
geslaagde festivals gehouden.

KKF

Inmiddels is de partnership overeenkomst tussen
de Nationale Stichting
Kinderboekenfestival en
de KKF verlengd. KKF
stelt haar faciliteiten gratis
ter beschikking van het
KBF. De nieuwe partnership overeenkomst is
evenals de vorige overeenkomst voor drie jaren
aangegaan.
RMD

CITAAT
“Kijk niet of dat wat gebeurt, gebeurt zoals jij het wil, maar
wil dat wat gebeurt, gebeurt zoals het gebeurt, dan zul je
gelukkig zijn".
(Seneca)

Mondiale stijging Voedselprijzen
Het bedrag dat alle landen samen uitgeven aan voedselimporten passeert het record uit 2008 van duizend miljard dollar. De actuele prijsexplosie heeft wetenschappers tot de conclusie gebracht dat het dal
van goedkoop voedsel definitief achter ons ligt. We moeten leren
leven met blijvend hogere prijzen schrijft het recent verschenen
Britse rapport 'The future of food and farming'.
Er zijn grote en kleine oorzaken voor structureel hoge voedselprijzen: de stijgende wereldbevolking en
de groeiende welvaart in
landen als China en India;
de toenemende urbanisatie in ontwikkelingslanden;
de moeite die het kost om
in te spelen op klimaatveranderingen en te komen
tot duurzame verhoging
van de voedselproductie.
Verder: de lage productiviteit van landbouw in vele
ontwikkelingslanden;
drempels in de wereldhandel; gewassen voor biobrandstof die landbouwgrond in beslag nemen ten
koste van voedselproductie; en het jarenlange gebrek aan investeringen in
de landbouw als gevolg
van lage voedselprijzen.
In 2009 waarschuwde de
FAO al dat hogere voedselprijzen onvermijdelijk
zijn als de productie van

KKFacts

TRAINING
“Motorzaag en velling”

Op het Kinderboekenfestval (KBF), de afgelopen week op het KKFcomplex, hebben duizenden bezoekers kunnen participeren in een
leerrijk en zeer gevarieerd programma. Er was een ochtend programma voor scholen die zich hiervoor hadden opgegeven en een middagprogramma voor alle anderen. 'Welzijn' was het thema en het sub
thema: 'Als ik weet wie ik ben en wat ik kan, denk ik na over mijn toekomstplan'.

Oorzaken
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Kinderboekenfestival trok
duizenden bezoekers

Het festival, georganiseerd door de Nationale
Stichting Kinderboekenfestival, werd maandag j.l.
officieel geopend door minister Sapoen van Minov
en ook First lady Bouterse
voerde het woord. Beiden
benadrukten het belang
van het festival dat daarom ook financieel door de
overheid wordt ondersteund. Kort hiervoor was
ter nagedachtenis aan de
schrijver Clark Accord één
minuut stilte in acht genomen. Bij de openingsceremonie was er o.m. dans,
muziek en koorzang gebaseerd op het boek
'Okorié en Agambé' van
de schrijfster Sherida
Sabajo. Zij bood aan
First lady Bouterse en aan
mevrouw Ameerali een
exemplaar van het boek
aan. De toespraken namens de overheid, het bedrijfsleven en het KBF
werden door kinderen
gehouden. Dagelijks bezochten circa 5 duizend
kinderen het festival voor
het ochtendprogramma.
Ze werden in groepen van
30 verdeeld die een verplicht programma moesten uitvoeren. Dit programma bestond uit boekactiviteiten, creatieve- en
thema-activiteiten. Hierna
mochten zij deelnemen
aan de vrije activiteiten.
Op het KKF-terrein waren
circa 90 stand op-gezet
voor kinderen van de
onderbouw, de boven-
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granen niet drastisch omhoog gaat. De Wereldbank en IMF waarschuwen o.a. de Caribische regio om de veiligheidsriemen aan te trekken in afwachting van prijsschokken en mogelijke sociale
onrust.

Maatregelen

In het Zwitserse Davos
ontmoetten in januari j.l.
industriële leiders, investeerders en de hoogste
beleidsmakers elkaar tijdens het jaarlijkse World
Economic Forum om te
netwerken en de toestand
in de wereld te bespreken.
De voedselprijzen waren
bij die gelegenheid een
belangrijk onderwerp van
gesprek. De Franse president Sarkozy bepleitte
een strakkere regulering
van de internationale handel in landbouwproducten.
Maar het hoge prijspeil wil
maar niet naar beneden
en dus zinnen regeringen

op maatregelen. Zo sloegen Chinese voedselimporteurs, die eind januari
waren meegereisd met
hun president Hu Jintao
op staatsbezoek aan Washington in één klap een
recordhoeveelheid sojabonen in. China is de
grootste importeur ter
wereld en volgens kenners is de Chinese koopwoede ingegeven door
zorgen over mogelijke
prijsstijgingen later dit
jaar. Ook de Saudi's verdubbelen hun tarwe voorraad en landen als Algerije en Jordanië halen veel
meer dan gebruikelijk,
duizenden tonnen tarwe
binnen. Deze landen met
een sociaal kruitvat binnen de grenzen onderkennen dat hoge voedselprijzen de katalysator kan
zijn van onvoorspelbare
gebeurtenissen.
RMD

Onderwerp: “Kosten besparing bij bedrijfsvoering
door middel van Lean Six
Sigma”.
Inleider: Dhr. W. Roseval,
manager Project
Management and Leadership
Consultancy
(PML Consultancy)
Datum: 31 mei 2011
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Conferentiezaal
KKF-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!.

VISIT OUR WEBSITE:
www.surinamechamber.com

KKF-JAARBIJDRAGE
Hiermede brengen wij de ingeschrevenen in het Handelsregister bij de KKF in herinnering dat de mogelijk nog niet voldane jaarbijdrage over 2011 voor 30 juni 2011
dient te zijn voldaan. In december a.s. zijn er Kamerverkiezingen waaraan slechts
ingeschrevenen kunnen deelnemen die minstens een jaar ingeschreven zijn bij de
KKF, geen achterstand hebben in de verschuldigde jaarbijdrage en deze voor 30
juni 2011 hebben voldaan.

Bezoek delegatie St. Maarten
Een delegatie onder leiding van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken
van Sint Maarten bracht
op 25 mei j.l. een orientatie bezoek aan onze KKF.
Aandacht is besteed aan
hoe de handelsrelatie tussen beide landen kan worden uitgebreid en de rol
die KKF hierin kan spelen.
Daarnaast is gesproken
over de technische assistentie die wij op velerlei
gebied kunnen uitwisselen. Vooral de toerisme
sector geniet aandacht
met name op het gebied
van culturele en culinaire
uitwisseling en de export
van agrarische producten.
vanuit Suriname.

Wist

26ste
Tradexpo
Indonesia
De 26ste Tradexpo
Indonesia wordt van 19
- 23 oktober 2011
gehouden in de Jakarta International Expo
(JIExpo) in Kemayoran, Jakarta - Indonesia. Organisator is: Het
Directoraat Generaal
van Nationale Export
Ontwikkeling van het
Ministerie van Handel
van de Republiek Indonesië.
Voor
meer
info:
www.tradexpoindonesia.com
Ondernemers die wensen te participeren
kunnen zich opgeven
bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken. Tel.no.: 530311, email: chamber@sr.net

ONE
STOP
WINDOW
De delegatie van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken van Sint Maarten in gesprek met enkele bestuursleden van de KKF

u

dat ?

In 2001 werd tegen het Amerikaanse Microsoft een 'class action lawsuit' aangespannen. De softwaregigant werd beschuldigd van racisme en plantagementaliteit
en kreeg een claim aan de broek van maar liefst vijf miljard dollar. Het personeelsbestand zou te weinig divers zijn. Te weinig Amerikanen van Afro-Amerikaanse
afkomst ( slechts 2,6 procent)in dienst terwijl de zwarte gemeenschap 12 procent
van de Amerikaanse bevolking uitmaakt. Een exacte afspiegeling van de samenleving hoeft het bedrijf dan niet te zijn maar een te groot verschil zou wel eens op racisme kunnen duiden. Voor Amerikaanse bedrijven is dat het ultieme schrikbeeld:
een gigantische rechtszaak die breed in de pers wordt uitgemeten en uiteindelijk
schikken voor vaak grote bedragen. Microsoft schikte uiteindelijk voor een niet bekend gemaakt bedrag, echter zonder schuld te bekennen. De Amerikaanse Kamer
van Koophandel stelt dat de dreiging van 'class actions' er wel voor zorgt dat de verantwoordelijkheid voor diversiteit nu wel heel erg bij het bedrijfsleven wordt neergelegd." Amerika's claimcultuur kan in dit opzicht zelfs averechts uitpakken. Dit soort
rechtszaken kosten tijd en geld, die anders gebruikt kunnen worden om extra banen
te creëren" stelt de Kamer. Amerikaanse bedrijven laten zich behalve door het risico van juridische procedures, overigens ook leiden door de kans op bijvoorbeeld
een groter marktaandeel. Amerika's minderheden vormen een belangrijker wordende doelgroep. Zo heeft bijvoorbeeld de latino-gemeenschap die 15 procent van de
bevolking uitmaakt al een koopkracht van meer dan duizend miljard dollar. Die klanten eisen van bedrijven dat zij meer en meer een afspiegeling van de samenleving
vormen. Diversiteit speelt ook in Nederland waar begin maart jongstleden de hoge
werkloosheid onder allochtonen leidde tot een hoorzitting in de Tweede Kamer.

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. 17/05/2011
Geldigheidsduur 30/05/2011

U.S. dollar
3,35
Euro
4,74
Pound sterling
5,43
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
414,33
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 7,42
Brazil real
2,06

