Uitgave
Adres

ACTS

Website
Facebook
Twitter
E-mail
Redactie

Logische stappen
voor regionale
integratie

Maandag 30 december 2013

: 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

Opmaak

Nr. 624

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

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:

De KKF wenst aan de Surinaamse gemeenschap en in
het bijzonder aan het bedrijfsleven en de organisaties
en instituten die zijn belangen behartigen een vredig
en zeer voorspoedig 2014 toe. Moge vooral de
inspanningen van het Suriname Business Forum (SBF)
en van het Tripartiet Overleg (TO) in het nieuwe jaar
leiden tot aanzienl ijke verbetering van het business
kl imaat opdat met name het MKB zijn rol van ruggengraat van de economie optimaal kan vervullen.

CITAAT
"Love never dies a natural death. It dies because we don't
know how to replenish its source. It dies of errors and blindness and betrayals. It dies of illness and wounds; it dies of
weariness, of withering, of tarnishing”.
(Anais Nin)

Verwachtingen voor 2014
Wie de cijfers in 2014 optelt komt op het getal 7 en volgens de heilige boeken en geschriften staat 7 voor volmaaktheid. Spiritueel benadert mogen wij dus vol optimisme en hoge verwachtingen het nieuw
jaar intreden. Maar zijn er ook indicaties die dit gevoel rechtvaardigen? Beslist wel!

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

21102

Victoria sub 17

Winkelier

21106

S. MAHABIER PANDAY JHINKOE-RAI
W. JOZEFZOON

Klaaskreek

Winkelier

21122

SUN TRADING afgekort S T

Hoogestraat 34

Importeur

21179

T.T. BETTERSON

Kleine Saramaccastraat 3

Taxibedrijf

21293

A.R. POERAN

Taxibedrijf

21333

H.T. TORDJO

Maagdenstraat Omgeving Penny
Garden
Waterkant Sms-steiger

21460

CAROL'S TAXI SERVICE

Bhoelaiweg 1

Taxibedrijf

21496

HIERALAL BADAL

Skoerkiweg perceel 389

Drankinrichting

21573

J. KHODABAKS - KODAN

H.n. Van Dijkstraat 3

Standhouder

21657

Oost-westverbinding km. 46

21846

BEMIDDELINGSBEDRIJF
TODIRIJO
CHOGA ENTERPRISE

Frederik Derbystraat 33 boven

Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau
Aannemer, Leverancier

21967

MSIBA WOODEN ART

Bonistraat perceel 1349

Fabrikant

21968

MSIBA

Primostraat 2

Exporteur

22341

G.I. VREDE - SNELS

Eridoristraat BR. 31

Standhouder

30130

GLEN EDELING

Mastklimmenstraat 41

Exporteur

33678

RUGLENSO

Zaklopenstraat 15

Copieerbedrijf

34505

RAMON RAVENBERG

Jowjowstraat 24

Importeur

35841

NANCY HOOP

Jowjowstraat 11

Exporteur

36749

BONJO IMEX

Papatamkondre

Importeur, Exporteur

39433

BENJADA

Mastklimmenstraat 4

Importeur

40708

ANSOE CARLOS

Abdoelsakoerweg 8

Importeur, Exporteur

40709

JABEM

Poeloegoedoeweg 7

Importeur, Exporteur

41651

KOEBA EXPORT

Rattanweg 17A

Exporteur, Importeur

42744

NELTON IMPORT

Fajastonstraat 24

Importeur

44621

JEREMY'S TAXI

Tikipawstraat 25

Taxibedrijf

Taxibedrijf

KKFacts

Certificaatuitreiking training

Geen

Indicaties
Een belangrijk gegeven
die de hoop op betere tijden voor het bedrijfsleven
rechtvaardigt, is dat de op
een na hoogste man in
onze regering, de vice
president is. Een man die
de langst aanzittende
voorzitter van de Kamer is
geweest en in zijn periode
een voortreffelijke basis
en infrastructuur heeft
gelegd en verwezenlijkt
met het oog op het optimaal behartigen van de
belangen van de backbone, de ruggengraat van
onze economie, het middelgroot en klein bedrijfsleven (MKB). Een man die
zeer bekend is met de
pijnpunten in het bedrijfsleven en als geen ander
weet wat nodig is om het
investerings- en ondernemersklimaat in ons land
naar een hoger niveau te
tillen. 'He is our man' in
het apparaat die bezig is
een transformatie te bewerkstelligen waardoor
onze overheid zich steeds
meer koesterend zal op-

stellen tegenover het bedrijfsleven. Dit in algemeen belang, want een
florerend bedrijfsleven betekent een bloeiende economie, werkgelegenheid
en welzijn voor land en
volk. De hoop en verwachtingen van het bedrijfsleven leggen uiteraard een zware druk op
de schouders van de VP,
maar uit ervaring weten
wij dat hij daarmee weet
om te gaan.

Mijlpalen
In de afgelopen jaren zijn
er mijlpalen bereikt in het
traject van het verbeteren
van het investerings- en
ondernemersklimaat in
ons land. Natuurlijk wensen wij een tempoversnelling en hoopten wij veel
verder te zijn dan waar wij
nu zijn. Maar het proces
om het ganse ambtenaren apparaat, maar ook
vele exponenten van het
bedrijfsleven zelf, zover te
krijgen dat de gewenste
cultuuromslag plaatsvindt
vergt nogal wat tijd. Tijd

die we niet hebben want
om te overleven, het
hoofd boven water te houden moeten we, liever
gisteren dan vandaag, via
creativiteit en innovatie
concurrerend worden in
een wereld die in een
razende tempo voortsnelt.
De initiatieven en prestaties van het Suriname
Business Forum (SBF) en
zijn werkarm het Suriname Business Center
(SBC) en van het Tripartiet Overleg (TO) versterken echter ons vertrouwen. Ook initiatieven van
sommige NGO's indiceren dat het bewustwordingsproces in cascadische versnelling is geraakt. De ICT die onontbeerlijk is bij al deze ontwikkelingen wordt op
hoog niveau toegepast en
de prestatie die geleverd
zijn op een recent gehouden hackaton, versterken
ons optimisme. Welkom
2014! Bring us the blessings we need!
RMD

BEKENDMAKING
ONDERNEMERS LET OP!
De Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij bekend dat
haar kantoor op 31 december gesloten zal zijn.
Gelieve hiermede rekening te willen houden.

Agro ondernemerschap in Paramaribo
De certificaatuitreiking
van de training Agro ondernemersschap in Paramaribo vond plaats op
16 december jl. 17 personen namen deel aan
de training. De training
omvatte de onderwerpen
ondernemersvaardigheden, marketing, productie-, organisatie- en financiële planning om
succesvol in het agro ondernemerschap te kunnen opereren. De training Agro ondernemerschap biedt een aantrekkelijke optie en kans aan
agro ondernemers om
zich gedegen te bekwa-

Wist

ondernemersavond
i.v.m.
de feestdagen
ONE
STOP
WINDOW
Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?

Deelnemers en trainers van de agro ondernemerschap training in Paramaribo
men. De trainers waren
de dames Wilma Dandel,

u

Jacintha Kristono
Sandra Robert.

en

dat ?

Wanneer men het heeft over een soulmate denkt men veelal aan de meest ideale
levenspartner, een 'perfect fit' en dat is natuurlijk wat iedereen zichzelf wel toewenst.
Maar een ware soulmate is als een spiegel die je voorgehouden wordt en die je alles
toont wat je achter houdt. Hij/zij is de persoon die je op jezelf terugwerpt en die je
brengt tot zelfbeschouwing opdat je jouw leven in positieve zin kan veranderen. De
ware soulmate is de belangrijkste persoon die je ooit kan ontmoeten. Hij/zij haalt
jouw muren genadeloos neer en schudt je krachtig wakker uit de roes waarin je leeft.
Maar wie wil voor altijd met zo'n soulmate leven? Niemand! Te pijnlijk! Soulmates
stappen ons leven slechts binnen om een andere laag van ons zelf te onthullen, om
ons bewustzijn te verruimen en ons bewust te maken van een hoger niveau van ons
leven waarna zij vertrekken. Het doel van de soulmate is ons wakker te schudden,
ons opgeblazen ego te doorprikken en een kopje kleiner te maken. De soulmate
toont ons de obstakels, paradigma's, gehechtheden en verslavende gewoonten in
ons leven en breekt ons hart open waardoor er nieuw licht naar binnen kan stromen.
De soulmate maakt ons zo wanhopig, 'desperate and out of controle' dat we niet
anders kunnen dan ons leven te transformeren en op dat punt aangeland ontdekken wij onze spirituele meester.

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. 24/12/2013 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,59
Pound sterling
5,48
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
322,39
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,42
Brazil real
1,41

