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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Export Coaching
Programme Hout &
Houtproducten Suriname
Het Export Coaching Programme (ECP) van het CBI m.b.t. Surinaams
hout & houtproducten, was het thema dat op onze laatstgehouden
ondernemersavond gepresenteerd werd door de CBI consultant Mr.
Sietze van Dijk. CBI staat voor Centrum ter Bevordering van Importen
uit ontwikkelingslanden dat ressorteert onder het Nederlandse
Ministerie van Buitenlandse Zaken.

CBI
De missieverklaring van
het CBI luidt: 'Bijdragen
aan duurzame economische ontwikkeling in
ontwikkelingslanden door
exportbevordering uit deze landen. En de visie is:
'CBI is dé expert in exportbevordeing vanuit ontwikkelingslanden
naar
Europa'. Het CBI, opgericht in 1971, is momenteel in 40 landen actief
waaronder
Suriname
(Agrofood en duurzaam
toerisme). Het heeft wereldwijd een netwerk van
circa 250 experts. Zijn
bedrijfsvoering geschiedt
door een directie onder
wie ressorteren een afdeling Research & Development en drie Regional
Teams voor Afrika inclusief Midden-Oosten, Azië
inclusief Oost Europa en
Latijns Amerika. Doelgroepen zijn: Exporteurs,
BSO's (Business Support
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Sietze van Dijk
Organizations), Beleidsmakers en Importeurs. De
sectoren waarmee gewerkt wordt: agrarisch,
industrieel, diensten en
consumenten.

ECP
De presentatie omvatte
o.m. uitleg over Export
Value System (productieketens/ CBI interventies),
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Export Coaching Modules

(export audit en actieplan,
bedrijfsontwikkeling,
export capaciteit opbouw,
certificering en markttoegang), Business Support
Organization
Development en meer. Doel van
het het Export Coaching
Programme (ECP) is het
ondersteunen van producenten/exporteurs bij het
realiseren van duurzame
export naar EU markten
door hun producten, processen en marktkennis op
het niveau te brengen van
de EU markt standaarden.
Aldus een kleine greep uit
de zeer omvangrijke presentatie.
Voor meer informatie:
cbi@cbi.eu en www.cbi.eu
tel. 0031(0)886024300,
fax 0031(0)886024301.
Pob 93144, 2509 AC Den
Haqag Nederland en
bezoekadres:
Prinses
Beatrixlaan 2, 2595 AL
Den Haag Nederland.
RMD

CITAAT
"Objectieve waarheid bestaat niet in de journalistiek omdat
deze gebaseerd is op de waarneming door een subject. Met
objectief wordt in de journalistiek bedoeld: 'Zo eerlijk en
onpartijdig mogelijk”. (Yor Sunitram)

HANDELSMISSIE PANAMA

De Kamer van Koophandel en Fabrieken bereidt een handelsmissie naar Panama
voor en nodigt ondernemers die hiervoor belangstelling hebben uit te participeren in
deze missie. Het doel is te oriënteren en mogelijkheden voor het doen van zaken
met Panama te bekijken. Voorts beoogt de missie een hechtere samenwerking met
dat land te bewerkstelligen.
De handels/oriëntatiemissie zal in de periode van 24 - 30 maart a.s. worden uitgevoerd. Er zal een bezoek worden gebracht aan de multi-sectorale beurs, EXPOCOMER 2014. Deze beurs omvat de sectoren: textiel, constructie, technologie,
accessoires, voeding, drank en diensten. Voorts zullen er bezoeken worden
gebracht aan: City of Knowledge, Panama Business Accelerator en de Colon Free
Trade Zone, die de grootste van de Amerikas is en de op één na grootste in de
wereld. Op een oppervlakte van 400 hectare huisvest de Colon Free Trade Zone
1.751 handelaren; jaarlijks wordt zij bezocht door meer dan 250 duizend bezoekers
uit alle delen van de wereld.
Per email, chamber@sr.net kan een registratieformulier voor participatie in deze
missie worden opgevraagd. Tot uiterlijk vrijdag 28 februari 2014 kan dit formulier
ingevuld geretourneerd worden naar chamber@sr.net. Voor meer informatie kan
naar de KKF gebeld worden op het nummer 530311 (Mw. Joan van Ommeren).

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in
Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

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:
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21001

S. KARIJOOETOMO

Meerzorg Nabij De Veerbrug

Taxibedrijf

21004

BANA'S TAXI SERVICE

Softbalstraat 11

Taxibedrijf

21016

SOEKARMAN KARIM

Heiligenweg Omgeving Telesur

Taxibedrijf

21022

G.D. SNO

Petuniastraat 16

Taxibedrijf

21027

M.J. CAFFE

Bat En Balstraat 69

Taxibedrijf

21031

R.G. MERTOSETIKO

Heiligenweg

Taxibedrijf

21039

Asidonopostraat 2

Taxibedrijf

21045

KESHOPERSAD
GANGARAM-PANDAY
C.G. KASADI

Hubbardstraat 2

Winkelier

21072

R.S. LYNCH

Bizetstraat BR. 6

Autobusdienst

21080

R.J. PINAS

Ghiraoweg 24

Taxibedrijf

21089

WINKEL SLORY

Gouverneurstraat 49 perceel 110A

Drankinrichting

21091

EUQINIO TAXI SERVICE

Dr. S.h. Axwijkstraat 24

Taxibedrijf

21092

Sierpalmstraat 7

Winkelier

21095

GEBAKJESWINKEL O.
WESTE
H.S. GAJADHAR

Tout Lui Fautkanaal 80A

Autobusdienst

21099

ONSBELANG ANANI

Henrietteweg 28

Standhouder

21101

D. MOENNASING

Taxibedrijf

21104

E.K. SARIMOEN

Maagdenstraat Omgeving Penny
Garden
Heiligenweg Omgeving Telesur

21105

T. LAMPOER

Waterkant Sms-steiger

Taxibedrijf

21121

WINKEL JENNY

Coppenameweg km. 96,5

Winkelier, Drankinrichting

21131

J.S. SINGODJOJO

Indira Gandhiweg 508

Taxibedrijf

21152

J.K.A. SOEMOE

Taxibedrijf

21210

MOHAMED AJOEB RODJAN

21227

A. SARMAN

Kankantriestraat Omgeving
Noodmarkt
Maagdenstraat Omgeving Penny
Garden
Hebiweristraat 17

21230

B. CHUTTOO

Mr. P. Chandie Shawweg BR. 37

Autobusdienst

35744

S. SEWRADJ - BIERE

Kwattaweg 832

Standhouder

Taxibedrijf

Taxibedrijf
Autobusbedrijf

KKFacts

DOE MEE
aan de beurs voor de
volgende sectoren:
Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en bijenteelt. Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport,
onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven.

Ondernemersavond
Onderwerp: “CARICOM
Competition Commission”
Inleider: Musa Ali Registrar
en
Barry
Headley, Senior Economist
CARICOM
Competition
Commission
Datum: di. 18 febr. 2014
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Bezoek de
KKF ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond
van 19.00 - 20.00 uur.

Wist

u

dat ?

In een refelectie op 'Een cursus in Wonderen' van Helen Schucman, stelt de schrijfster Marianne Williamson het volgende wat wij, ter aanmoediging en bemoediging
aanhalen. 'A course in Miracles' telt 1500 paginas en beschrijft een strikt non-duale
zienswijze op de wereld. Helen Schucman, hoofddocent medische psychologie,
beweert dat zij de tekst gedicteerd kreeg van een innerlijke stem. Marianne
Williamson schrijft al reflecterend op dit boek het volgende. "Onze diepste angst is
niet dat we inadequaat of ontoereikend zijn, maar dat we in potentie juist tot enorm
veel in staat zijn. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It's our
light not our darkness that most frightens us”. Volgens Williamson stellen we ons
onbewust de vraag: "Wie ben ik om briljant, fantastisch, getalenteerd en fabuleus te
zijn?" Maar zegt ze hoe vaak beweren we niet een kind van God te zijn. En, als je
dat zegt dan hoor je ook te beseffen dat het normaal is om briljant, fantastisch, getalenteerd en fabuleus te zijn. Van een kind van God verwacht je toch niet anders?
"Our playing small does not serve the World”. Er is niets verlichtends aan het bagatelliseren van wat je in essentie bent uit angst dat de mensen om je heen zich onzeker zullen voelen. "We are all mend to shine as children do. We were born to maken
manifest the glory of God that is within us," zegt Williamson. Iedereen heeft dit vermogen in zich, niet slecht enkelen. En wanneer wij dit beseffen en ons eigen licht
om ons heen laten schijnen, moedigen wij anderen daardoor aan, dat ook te doen.
We zijn dan bevrijd van de onbewuste angst onszelf zonder schroom en ten volle te
zijn. "And as we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. Een wijze heeft eens gezegd: "There is a fountain in you so don't walk
with a empty bucket. Low expectations means low results”.

Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, chemisch,
metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking,
bedrijfsgerichte dienstverlening (financieel, ICT, transport, onroerend goed, trainingen, etc.), construc-tie, kunst, huisvlijt en -nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten, etc.).

Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen,
leer van elkanders werk en
problemen en zoek samen
naar oplossingen!

Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

30 april - 4 mei 2014
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net
Website : www.surinamechamber.com

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

Diverse
landen

World Wide Food
Importers

exporteurs van diverse voedingswaren
fooddirectories@fooddirectories.com

Douanekoersen
M.i.v. 04/02/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,52
Pound sterling
5,48
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
328,10
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,36
Brazil real
1,39

