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Ondernemen in Guyana was het onderwerp dat op onze laatst gehouden ondernemersavond werd ingeleid door KKF-bestuurslid Howard
Vasilda. Gastsprekers waren de ondernemers Aristo Kelly en
Anoepkumar Bhaggan. Deze ondernemersavond was vooral bedoeld
voor Surinaamse bedrijven die ook in Guyana willen opereren en er
een filiaal willen opzetten.
in de toerisme branche in
Suriname en heeft ook
filialen in Europa en Azië.
Onlangs opende hij ook in
Guyana een fliaal. Guyana
heeft diverse Chambers
waar men voor business
terecht kan, maar het is
volgens Bhaggan aan te
bevelen om bij het zakendoen in Guyana een advocaat in de arm te nemen.
Aristo Kelly begon vier jaar
geleden met het milieuvriendelijk recyclen van
laser toners en zijn bedrijf
werd binnen 3 jaar toonaangevend. Dit conform
de missie en visie waarin
staat dat het bedrijf in het
Caribisch gebied toonaangevend wil zijn op het
gebied van de milieuvriendelijke printindustrie. In
2015 werd het bedrijf ISO
9001 gecertificeerd en zijn
processen verlopen dus
volgens
internationale

standaarden. Nieuwe mogelijkheden en het aanboren van nieuwe markten
zijn hierdoor een stap
dichterbij gekomen, waaronder
investeren
in
Guyana. Gesteld werd dat
het te adviseren is dat in
Engels opgestelde documenten vertaald worden
door CRITI (Caraibische
Regionaal Informatie en
Vertaal Instituut). In de
huidige situatie wordt het
een uitdaging voor ondernemers om buiten Suriname te investeren. Voor
onze bedrijven die in
Guyana willen beginnen is
samenwerking daarom
erg belangrijk. De ondernemersavond kenmerkte
zich door levendige discussies onder de genodigden waarbij er ook ervaringen werden uitgewisseld.

Jonathan Holslag, docent internationale politiek aan de vrije universiteit Brussel voorspelde al begin dit jaar dat een nieuwe economische crisis onvermijdelijk was door o.m. verwikkelingen in China
zoals het lage consumentenvertrouwen, rusteloosheid op de Chinese
beursen en toenemende kapitaalvlucht. De groeivertraging in China
heeft volgens Holslag de grondstoffenprijzen naar beneden gejaagd.
aanhoudende
Griekse
problemen en sinds kort
komen daarbij de problemen die gepaard gaan
met de instroom van
vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Het consumentenvertrouwen
in
de
OESO-landen staat op het
laagste punt in meer dan
40 jaar. De Centrale
Banken in het Westen
hebben amper marge om
de crisis te voorkomen/
beheersen. Optimisten hopen dat China zijn enorme
buitenlandse deviezenreserve zal inzetten om de
binnenlandse consumptie
aan te zwengelen, de afhankelijkheid van export te
verminderen en zo meer
kansen te scheppen voor

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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Economische crisis was voorspeld

China kampt met een
overaanbod op de vastgoedmarkt terwijl ook zijn
industrie blijft worstelen
met overcapaciteit. En
hoewel de export van industriële goederen het
ene record na het andere
breekt zit toch 17% van de
fabrieken in de rode cijfers. In de VSA gaat men
prat op herstel van de
werkgelegenheid maar
het beschikbaar inkomen
is amper gestegen sinds
2008. De schaliegassector is in de problemen
door de lage energieprijzen. Veel Amerikaanse
aandelen zijn overgewaardeerd. De EU blijft
aankijken tegen torenhoge werkloosheid en de
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ondernemen in buurland Guyana

Met Guyana dat ongeveer
1 uur verwijderd is van
Suriname zijn er vliegverbindingen alsook de veerdienst van Canawaima.
Het land heeft een groeiende economie die volop
kansen biedt. Surinaamse
producten zijn er gewild
en de cultuur van het land
is ons bekend. Het is
daarom van belang mogelijkheden om in ons buurland te investeren, te bekijken. In 2015 organiseerde KKF i.s.m. de
Guyanese Kamers van
Berbice en van Georgetown een handelsmissie
voor ons bedrijfsleven
naar Guyana. Toen werden o.m. de mogelijkheden voor beide landen
besproken m.b.t. diverse
sectoren waaronder handel en export in het algemeen.Gastspreker
Anoepkumar Bhaggan zit

Opmaak

: 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

bijvoorbeeld
Europese
producenten. Door de
hele situatie is de kans op
handelsconflicten
niet
denkbeeldig wat de spanning tussen de grootmachten zal doen toenemen. Holslag wijst op het
gevaar van een dreigende
samenloop van economische en politieke hoogspanning. Hij stelt dat toen
de mogelijkheid ervoor bestond er geen wil was om
een internationaal akkoord te bereiken over de
blijvende onevenwichtigheid tussen de deficit- en
de surpluslanden en dat
de tijd niet is gebruikt om
nieuwe groeimodellen te
ontwikkelen die mensen
meer kans bieden. RMD

38204
38228
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Kapitein Chris Silosweg 1 (Moengo Winkelier, Goudsmid
Mall (Unit 121)
Balatastraat 105
Importeur, Exporteur

38246

KIRTI RANJEETA SAMOEDJ

Tithoniastraat 54

Opleidingsinstituut,
Onderzoeksbureau
Importeur

38250

EASY TIMES

Groentepolder no. 107 A.1

Pension

38255

P. SAERI

Okrodam 43

Leverancier

38908

WU ZHOUPING

Henck Arronstraat 147

Importeur
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Proficiat
De heer Runo Main herdacht op
vrijdag 3 juni j.l. zijn 5 jarig
dienstverband met Stg. Business
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Support Organization Suriname

"Effectief communiceren! Wij willen het! Wij beseffen de noodzaak en het
belang ervan! Maar ervaren ook hoe moeilijk het is! En dat het goed fout zit
met onze communicatie! Relaties verslechteren door
communicatiestoornissen en zelden wordt gehoord dat het prima gaat
met de communicatie". (Yor Sunitram)

Wist

u

dat ?

Communicatie is veelomvattend en in hoge mate Multidisciplinair. In de sociale
wetenschappen bedoelt men met communicatiewetenschap echter uitsluitend de
communicatie in en tussen mensen. Ondanks deze inperking blijft het studieveld erg
onoverzichtelijk en bijna oeverloos. In 'Approches to human communication' van
R.W. Budd en B.D. Ruben komen bv. 24 invalshoeken aan bod. Wij noemen enkele: Antropologie, kunst, journalistiek, massacommunicatie, niet-verbaal gedrag, filosofie, linguïstiek, semantiek, organisatieleer etc., etc. Er zijn tal van terminologische
moeilijkheden en verwarringen en wetenschappers schrijven die toe aan vier basisfactoren. Deze zijn: 1) de veelzijdigheid van wetenschappelijke benaderingen; 2) de
communicatiesystemen (interne, interspecifieke en intraspecifieke communicatie);
3) het milieu (bv. communicatieprocessen in ondernemingen die raakvlakken hebben met arbeidssociologie, bedrijfspsychologie, industriële psychologie, organisatieleer, management etc.; 4) nieuwe disciplines zoals speech communication,
semiologie, socio-linguistiek alsook nieuwe wetenschapsopvattingen als bv. structuralisme, kritische sociologie, systeemleer e.d. Deze factoren maken het studieterrein van communicatie een moeilijk te profileren geheel van deelterreinen, aspecten
en visies. Je merkt dan ook dat wanneer wetenschappers praten over communicatie, zij de neiging vertonen om vooraf een aantal referentiepunten op te geven die
duidelijk moeten maken waarover zij kunnen of willen praten. Effectief communiceren valt dus niet mee. Communicatiespecialist W. Burroughs zei hierover het volgende: "Wat is dan 'echte' communicatie? Wanneer de communicatie totaal zou zijn
dan hoefde je niet meer te praten. Perfecte communicatie is wanneer je precies
weet wat iemand anders voelt of denkt. De 'zogenaamde' communicatie "woorden"
is echter juist een middel om 'echte' communicatie te vermijden. Vaak is liegen de
voornaamste functie van woorden".

(BUSOS). V.l.n.r.: mw. J. Pancham,
R. Main, K. Dasimin en H. Vasilda

INNOVATIE OPENDAG
Zaterdag 23 juli 2016
16:00 - 20:00 uur in de KKF-Beurshal,
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Principes voor
Business Growth middels
Externe Input in uw onderneming”
Inleider: drs. Georgette
Eendragt, directeur van
Results4Business
N.V.
(voor Business Creation &
Development en Business
Matchmaking)
Datum: 7 juni 2016
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

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

Heeft u een innovatief idée of vindt u uw creatie uniek?
Dan is de innovatie opendag iets voor u!!
Kom met uw mooie, unieke, innovatieve uitvindingen!
Deelname is Gratis
Dit is uw kans om uw creatie te delen met de buitenwereld.
Voor de winnaar hebben wij een leuke prijs!
De innovatie opendag is een initiatief van Stichting Business Innovation Suriname.
Voor info en registratie: tel.no. 530311 tst. 130
E-mail: stichtingbusinessinnovationsur@gmail.com

STOP
WINDOW
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 OSW - tel. 530311

