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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Bedrijfsleven en ICT

BEKENDMAKING

De ICT Associatie Suriname (ICT-AS) en de Surinaamse Vereniging
van IT professionals (SVI) gaan in samenwerking met de KKF de
Informatie en Communicatie Technologie (ICT) naar een hoger niveau
tillen. Op de laatstgehouden ondernemersavond is de kick-off gegeven voor een maandelijkse presentatie en interactieve werksessie
over ICT onderwerpen.

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

ICT

10315

SARDHA MOHAMED JOHIJA

Fabrikant, Reparatieinrichting,
Uitdeuk- En Spuitinrichting

10412

R. RIGPAL

12927
13017

SHIRLEY IVETTE WINTER JULEN
CANADA TOKO

Van Drimmelenpolder Serie A
perceel 52
Van Drimmelenpolder Serie D no.
19
Washabolaan 8
Onikaikondre

Winkelier

13050

CH. DHANES

Leiding 9a BR. 107

Winkelier

13105

ABADOEKONDRE

Drankinrichting, Winkelier

13210

C. VREDE

Oost-westverbinding Ten westen
van de Cottica-rivier
Djankakondre

13327

M. PARIJS

Manbariweg

Drankinrichting

13334

R.S. DALEN

Tapoeripa

Winkelier

13350

J.P. ARICHERO

Kalebaskreek

Drankinrichting

13545

A.A. JAGENDORST

Bigi Poika

Drankinrichting

13623

L. KASTIEL

Peto Ondro

Winkelier

13683

A.T. OBLIJN - DORS

Hamilton

Drankinrichting, Winkelier

13725

H.A. VRIENDRIJK

Klaaskreek

Winkelier

13739

H.R. LIMON

Totness perceel 3

Cocosrasp

13762

M.G. CAMBIEL

Moengotapoe

Winkelier

13778

Pierre Kondre recreatiekamp

Eet- En Drankinrichting

13846

G.R. PIERRE T.B.V. DE V.V.
PIERRE BOYS
Z.B. GAAGA

Semoisi

Winkelier

13946

L. CEDER

Stoelmanseiland

Eet- En Drankinrichting

13966

J.A. MONKOU

Bantaskine 221

Cocosrasp

13975

H. ISHAAK - PEERKHAN

Corantijnpolder Serie C perceel 10

Drankinrichting, Winkelier

14017

C.I. WATAMALEO - LIGORIE

Marijkedorp

Eet- En Drankinrichting

14041

S. SARIDJAN

Julianaweg 150

Servicestation, Winkelier

14044

A.R. AWETI

Compagniekreek

Winkelier

30767

SURINAME LEISURE COMPANY A.V.V.

Belladonnastraat 25

Amusementbedrijf

De ICT-AS richt zich op
bedrijven uit de ICT sector
om hen te helpen beter te
presteren met ICT. De SVI
richt zich vooral op individuen om kennis te delen
en 'awareness' te creëren
voor ICT. Vanuit deze
samenwerking
wordt
maandelijks een presentatie gegeven over steeds
een nieuw en actueel ICT
onderwerp.Voor juni a.s.
is een Summit gepland
met presentaties van Surinaamse en buitenlandse
ICT professionals. "De
komende 4 presentaties
zullen onderwerpen behandelen die op deze
summit op het programma
zullen staan", zegt Robert
Hahn, voorzitter van de
ICT-AS.

KKF
De ondernemersavonden
van de KKF beogen ondernemers dichterbij elkaar te brengen waardoor
de KKF optimaal invulling
kan geven aan het vertegenwoordigen en versterken van de ondernemers.
Er worden presentaties
gegeven over diversie onderwerpen door inleiders
van diverse sectoren. De
ondernemersavonden zijn
voor alle ondernemers en

belangstellenden toegankelijk.

Social Media
De eerste presentatie
werd verzorgd door het emedia bedrijf Spang Makandra, dat mogelijkheden
biedt om ICT te ontwikkelen. Het bedrijf doet aan
software - en creative design. Het onderwerp van
de presentatie was: "Sociale Media in Suriname".
Er werd ingegaan op de
geschiedenis van internet
en het ontstaan van het
sociale netwerk. Facebook, Twitter en LinkedIN
zijn in Suriname de bekendste sociale netwerken. Op dit moment zijn er
105.000 facebook gebruikers in Suriname. In de
presentatie werd ook aandacht besteed aan be-

wustwording en educatie
op het gebied van Social
Media. Spang Makandra
organiseert op 30 juni voor
de tweede keer de Social
Media Day om de digitale
revolutie die wij meemaken te vieren. Er zullen
dan o.a. workshops worden gegeven over Twitter
en Facebook.
´Weet wat je doet op Social Media´ was een statement die in de presentatie
werd benadrukt. En om te
weten wat je doet is educatie nodig. Na de presentatie begon een interactieve Workshop. Aan de orde
kwam hoe bedrijven op
een creatieve manier
posts kunnen maken voor
Facebook. De volgende
presentatie is op 26 maart
2013 bij de KKF.
RMD

WTO Directeur-Generaal Pascal Lamy vervult deze functie sedert 1
september 2005 en in september 2013 treedt hij af. Wie is Pascal
Lamy en waar staat hij voor? Zelf zegt hij een handelssysteem na te
streven dat geen slachtoffers maakt maar die voor allen profijtelijk is.
'Trade opening and reducing trade barriers' is essentieel voor het
promoten van groei en ontwikkeling, zegt Lamy. Dit ook in het kader
van armoedebestrijding en verbetering van de levensstandaard.
De WTO (World Trade
Organization) is volgens
de directeur-generaal, het
meest efficiënte en het
meest legitieme forum om
de wereldhandel te liberaliseren, open te gooien en
te reguleren. Zij is dat omdat de WTO in dienst
staat van alle participanten en vanwege haar modern systeem van het oplossen van handelsdisputen. De WTO is volgens
Lamy ook het meest legitieme forum: 'because it is
the fairest system of all'
omdat al de besluiten worden genomen door alle leden, groot of klein, sterk of
zwak'. De directeur benadrukt echter, dat hoewel
velen profiteren van het

opengooien van markten,
er aanpassingsproblemen
zijn die aangepakt moeten
worden. "These adjustments must not be relegated to the future: they must
be an integral part of the
opening-up agenda”, aldus Lamy. Hij noemt dit de
'Geneva consensus': een
overtuiging dat het opengooien van de handel, ontwikkeling slechts kan bevorderen als er ook serieuze aandacht is voor, de
onevenwichtigheden die
zij veroorzaakt tussen
'winners and losers'. Onevenwichtig die het schadelijks zijn naarmate economieën, fragieler zijn.

Pascal
De

Fransman

Pascal

Lamy was van 1999 2004 Europees Commissaris voor handel. Daarvoor had hij Jaques
Delors, tien jaar bijgestaan, toen die voorzitter
was van de Europese
Commissie. Lamy komt uit
het kamp van de Socialistische Partij van Frankrijk.
Net als de meeste Franse
politici heeft hij gestudeerd aan het prestigieuze D'Ecole nationale d'administration in Parijs.
Voorts heeft hij rechten en
politicologie gestudeerd
en hij heeft een MBA van
de Ecole des hautes etudes commerciales de
Paris. Pascal Lamy wordt
op 8 april a.s. 66 jaar. Hij
is getrouwd en heeft drie
zonen.
RMD

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?

Schrijf nu in voor de training:
BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
START TRAINING: woensdag 10 april 2013
Deze training wordt verzorgd in 5
modules van 2 dagen per module
module
module
module
module
module

1:
2:
3:
4:
5:

Exporteur, Importeur,
Pelmolenaar
Eet- En Drankinrichting

Winkelier

Inleider Jean-Luc van Charante

WTO krijgt dit jaar nieuwe directeur

WTO

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:

Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

KKFacts

Handelsbemiddeling

Ondernemersavond

LAND

BEDRIJF

ZOEKT

Malta

Deep Sea Containers Ltd. geint./kopers van 40” cargo worthy
containers www.deepseacontainers.com
La Martiniquaise Mathieu Guinard
imp. van wijnen, spirits en bier
mathieu.guinard@la-martiniquaise.fr
Korea
Kotra
exp. van battery scrap (HS 854810)
www.kotra.org.ve

CITAAT
"Tegenover iedere kwade daad staat er een dozijn goede daden,
die vaak onopgemerkt blijven. De kwade daden zijn minder gewoon,
daarom worden ze tot nieuws”. (Desmond Tutu)

Wist

u

Onderwerp:
“Suriname
Heritage Festival - Ontwikkeling van de toerisme
industrie”
Panelleden: M. Caprino. J.
van Charante. J. Akum, M.
Panday.
D i s c u s s i e l e i d e r : W.
Ramautarsing
Datum: di. 5 maart 2013
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
(inloop 19.30 uur)
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

dat ?

De chemicus Michael Braungart en architect William McDonough, auteurs van
'Cradle to Cradle' of C2C verrwerpen het huidige milieudenken. Dit spoort, naar zij
beweren, aan tot beperken, hergebruiken en recyclen ofwel: doe meer met minder
om de schade te beperken. Het gevolg zou zijn het instandhouden van het productiemodel van 'cradle to grave' dat enorme hoeveelheden afval en vervuiling produceert. De visie van Braungart en McDonough klinkt provocerend: 'We moeten niet
minder, maar juist meer consumeren'. En dat kan als we ophouden met het maken
van 'minder slechte' producten en uitsluitend nog intelligente producten ontwerpen,
gemaakt van materialen die we steeds weer kunnen teruggeven aan technische of
biologische kringlopen. Met dit grondbeginsel als richtlijn leggen de auteurs uit hoe
dingen van meet af aan kunnen worden ontworpen. Ze putten uit hun ervaring met
het (her)ontwerpen van producten voor grote opdrachtgevers als Ford, Unilever,
Nike, Herman Miller, BP en Rohner Textil. Uit die ervaring bouwen ze een revolutionaire argumentatie op om eco-effectiviteit in de praktijk te brengen. Michael
Braubgart en William McDonough zijn visionairs die door concrete en goed uitvoerbare concepten bewijzen dat ze met beide benen op de grond staan. Hun Cradle tot
Cradle visie (C2C), dat het beste vertaald kan worden als 'van wieg tot wieg' kan volgens sommige wetenschappers leiden tot een nieuwe industriële revolutie. C2C
daagt ons uit om producten intelligenter te ontwerpen en om productieprocessen
schoon en volledig eco-effectief in te richten. Zo kunnen productiematerialen worden teguggegeven aan biologische en technische kringlopen en blijven ze eindeloos
herbruikbaar. Producten en productieprocessen moeten radicaal herontworpen worden en het zal daarom tijd vergen om naar cradle tot cradle om te schakelen. Maar
met die omschakeling valt wel een wereld te winnen. Milieuvriendelijk design wordt
intussen aan vele Amerikaanse hogescholen gedoceerd. 'Design for Reincarnation'
heet het daar en een groeiend aantal Amerikaanse bedrijven omarmt de principes
van eco-effectiviteit.

Het Micro Ondernemers
Express busje zal van de
week niet uitrijden.
Gelieve hiermede rekening te houden.
Volg onze krantenberichten voor de route
van de komende week.

Douanekoersen
M.i.v. 19/2/2013 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,47
Pound sterling
5,19
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
357,15
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,17
Brazil real
1,70

