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Seoul Foodshow 2012
in Zuid Korea

Vrachtvervoerder Telesis Aviation N.V. werd op onze laatstgehouden
ondernemersavond belicht door dhr. Ronald I. Asin van de Raad van
Commissarissen van dit bedrijf, dat geleid wordt door directeur Iman
J. Asin. De onderneming werd in juli 2000 opgericht en tot 2009 vertegenwoordigde het freight forwarder Laparkan en vanaf 2010
Amerijet International Inc.

Amerijet

Cargo

Onder het motto 'All cargo,
all time' weidde de presentator uit over zaken als:

Ronald I. Asin (links) en Iman J. Asin (rechts)
inklaring, 24/7 real time
tracking, cargo charters,
gekoelde/gevroren cargo,
gevaarlijke materialen, levende dieren, snel aan
bederf
onderhevige
vracht, oversized materialen en cargo verzekeringen. De activiteiten van
Telesis Aviation N.V. en de
mogelijkheden die zij
biedt, weerleggen de vaak
gehoorde bewering dat
het ontbreken van adequate transportmogelijkheden onze export ambi-

ties ondermijnen. De bottleneck is eerder het voldoen aan standaarden die
regionaal en internationaal vereist zijn om te kunnen exporteren. Suriname
wil de voedselschuur van
de Caricom zijn en de
transportmogelijkheden
zijn er.
Voor meer informatie:
Telesis Aviation: 6800173,
pbm@amerijet.com
en
www.amerijet.com.
RMD

Netwerken en technologische trends
’Networking in Business and business technology trends’ was het
thema dat gepresenteerd werd op onze ondernemersavond van 7
februari j.l., door dhr. M.A. Adhin. Netwerken impliceert het ontwikkelen en gebruiken van business relaties voor doeleinden die verder
reiken dan aanvankelijke doelen van het initiele contact.

Netwerken
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Telesis Aviation voor
vrachttransport naar
USA en Caribbean

Amerijet heeft in haast alle
landen van de Caribbean
en Zuid-Amerika kantoren
of agentschappen en de
partner in Suriname is
Telesis Aviation N.V., die
zich richt op vrachtvervoer
naar de de regio en Amerika. Presentator Ronald
Asin verschafte inzicht in
de vliegschema's voor de
diverse bestemmingen en
gaf de mogelijkheden en
faciliteiten aan van de op
erkende standaarden gebaseerde transport van
export producten. De faciliteiten zijn goede koelfaciliteiten in Suriname op de
JAPI luchthaven en op
Trinidad 24 uur on site
koeling voor bloemen,
groenten, fruit, vis en farmaceutische producten.
Voorts zijn de vliegtuigen
climate controlled gebaseerd op de te vervoeren
producten.

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

Netwerken is het interactief met anderen in contact
komen en het ontwikkelen
van wederzijds voordelige
relaties door tussen persoonlijke, telefonische,
elektronische en correspondentie activiteiten.
Het beoogt nieuwe kopers
te bereiken en zaken met
hen te doen. Dat kan
effectief door anderen te
voorzien van waarden,
waardoor zij bewogen

worden tot reciprociteit en
van belang worden voor
het naar je toe doen komen van derden. Netwerken is een systematische,
methodische en gedisciplineerde benadering om
mensen te selecteren. Het
is een proces en geen gebeurtenis. Het beste kan
dat in een face-to-face
interactie waardoor persoonlijk chemie ontwikkeld kan worden. De follow-up kan via andere

communicatie mogelijkheden die de technologie
ons biedt. De inleider
weidde uitvoerig uit over
de mogelijkheden van
technologische trends als:
smart devices, mobiele
platforms, CRM, cloud
computing, information
security, M2M technologie, Universal identity,
video collaboration, virtualisation en unified communication.
RMD

Wist

u

dat ?

Als je alvleesklier (pancreas) geen of minder insuline meer aanmaakt ontstaat suikerziekte (diabetes mellitus). Het hormoon insuline is namelijk onmisbaar voor de
stofwisseling want het zorgt ervoor dat de glucose in ons bloed, de cellen in kan om
als brandstof te dienen. Bij de spijsvertering wordt een groot deel van de koolhydraten in ons voeding in glucose omgezet die in ons bloed terechtkomt. Het heet
dan bloedglucose. Er is sprake van diabetes als het bloedglucosegehalte te hoog is.
Behandeling van diabetes richt zich op het zo normaal mogelijk laten zijn van de
hoeveelheid glucose in het bloed. Naast andere factoren wordt de glucose in ons
bloed beïnvloed door onze voeding. Bij overgewicht moet het lichaam meer insuline
produceren om het extra lichaamsgewicht van insuline te kunnen voorzien. Doordat
de alvleesklier niet kan voldoen aan de grotere vraag naar insuline ontstaat een relatief insuline tekort. De behandeling van diabetes mellitus beoogt daarom ook het
bewerkstelligen van gewichtsverlies omdat dan de behoefte aan insuline daalt,
waardoor het insuline tekort deels wordt opgeheven. Bij een te hoge bloedglucosegehalte scheiden de nieren een deel van de glucose uit via de urine waardoor klachten ontstaan als moeheid, dorst, veel plassen, jeuk en gewichtsverlies. De bloedglucose wordt gemeten met een glucosemeter. 'Milimol per liter' is de eenheid waarin de hoeveelheid glucose in het bloed wordt uitgedrukt. De streefwaarde van de
bloedglucose is lager dan 7 milimol per liter als iemand nuchter is, dus niets gegeten of gedronken heeft. De niet-nuchtere streefwaarde ligt tussen 9 en 10 milimol
per liter. Bij diabeten komt 4x zo vaak een verhoogd cholesterol gehalte voor als bij
niet-diabeten. Cholesterol is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. De behandeling van diabetes richt zich daarom ook op de hoeveelheid vetten en met name
cholesterol in het bloed. Bij diabetes type 1 moet dagelijks met een injectiespuit
insuline worden toegediend om de glucose te verwerken. Bij diabetes type II kan
soms volstaan worden met een dieet of met een dieet aangevuld met specifieke
tabletten of insuline. Overgewicht en weinig beweging spelen een grote rol bij het
krijgen van diabetes mellitus.

In Seoul, Zuid-Korea, wordt van 8 t/m 11 mei 2012, de Seoul
Foodshow 2012 gehouden. Het organiseren van de deelneming van
Surinaamse ondernemers aan deze show is toevertrouwd aan het
Suriname Business Development Center (SBC), de werkarm van het
Suriname Business Forum (SBF). Dit alles gebeurt binnen het kader
van het FINPYME ExportPlus programma waarvoor het SBC in
Suriname de agent van is.

SEOUL FOOD

In de Seoul Foodshow
participeren
ongeveer
1200 bedrijven uit circa 50
landen, die in 2200 booths
worden ondergebracht in
een exhibitieruimte van
53.541 m2. Het aantal bezoekers ligt rond de
45.000 en bestaat uit opkopers/afnemers en leidinggevenden in de voedingsindustrie van Azië en
de rest van de wereld. Organisator is de Korea
Trade-investment Promotion Agency (KOTRA) die
deze show sedert 1983
organiseert. De show is
gericht op de agrarische
sector, de agri-business &
de horeca en de exhibitiecategorieën zijn: verwerkte en verpakte agrarische
producten, seafood en
vleesproducten, kip- en
zuivelproducten, dranken
(wijn, likeur) etc.

Voordelen

Participeren in deze grootste exhibitie van Korea
biedt een unieke en leerrijke ervaring. Zo kan men
nieuwe en winstgevende
producten en ideeën identificeren (knowledge sourcing). Je verwerft nieuwe
inzichten om je business
te differentiëren (innovatie) alsook inzichten die
leiden tot kostenvermindering en efficiëntieverbetering. Participanten ontmoeten potentiële afnemers en hebben de mogelijkheid van netwerken
met collega's, klanten en
concurrenten.
Dit zijn
slechts enkele van de
voordelen die het deelnemen aan de exhibitie
biedt. www.seoulfood.or.kr

FINPYME

De totale kosten van
booth en inrichting daar-

van wordt gesponsord
door de Inter-American
Investment Coorporation
(IIC) die lid is van de IDB
groep en uit het FINPYME ExportPlus Programma. Dit voor participanten
uit de Caribische regio,
waaronder
Suriname.
Participatie in de gemeenschappelijke Suriname
booth is gratis. Een eventuele Surinaamse delegatie zal tentatief op 5 mei
a.s. via Amsterdam naar
Seoul afreizen. De reiskosten en de kosten voor
accommodatie, voeding
en drank (9 tot 10 dagen)
zijn voor rekening van de
participant zelf en komen
in totaal neer op circa US$
6500. Op de ondernemersavond van 21 februari a.s. zal uitgebreid
informatie worden verstrekt over de Seoul
Food-show 2012 en het

KKFacts
Ondernemersavond 1
Onderwerp:”Finpyme
ExportPlus Suriname”
Inleiders: dhr. R. Kalka
en mw. I. Redjosentono
van Suriname Business
Center (SBC)
Datum: 21 februari 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

Ondernemersavond 2
Onderwerp: “Wat is de rol
van het bedrijfsleven in de
zorg voor het milieu? ISO14001, the natural
next step for Corporate
Suriname”
Inleider: drs. ing. Revinh
A.Ramnandanlall
(B4Concepts)
Datum: 21 februari 2012
Tijd: 20.00 - 21.00 uur
Plaats: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!

FINPYME
ExportPlus
Program-ma in Suriname.
RMD

CITAAT

"Wat we moeten doen is hoop veranderen in vertrouwen. Als we vertrouwen in plaats van
hopen, hoeven we ons leven niet meer te baseren op angst voor de toekomst”.
(Corey van Loon)

OPROEP
Uit het Handelsregister van KKF is gebleken dat vele zaken geen opgave hebben
gedaan van wijzigingen conform art. 17 van het G.B. 1962 no. 187 waaronder:
* Verhuizing
* Stopzetting of wijziging c.q. uitbreiding van activiteiten
* Verandering van eigenaren of bestuurders van bedrijven bijvoorbeeld als gevolg
van overlijden
* Enzovoorts
In verband met het opschonen van dit bestand worden alle ingeschrevenen opgeroepen, om na te gaan als hun gegevens correct zijn en de jaarbijdrage is voldaan.
E.e.a. kan uiterlijk t/m vrijdag 30 maart 2012 ten kantore van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 en te Nieuw
Nickerie aan de G.G. Maynardstraat no. 32 - 36 tussen 08.00 - 16.00 uur.
Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zullen ingevolge de wet desbetreffende
zaken worden opgeheven (GB 1962 artikel 18 lid 3).

VISIT OUR WEBSITE:
www.surinamechamber.com

ONE
De KKF doet een dringend beroep op haar ingeschrevenen om in hun eigen belang
hieraan gevolg te geven.

OPROEP DEELNAME

STOP
WINDOW
Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?

Bepaal mee en toon de kracht van uw ondernemerschap!

27 april t/m 1 mei
Voor meer info: Beurssecretariaat tel. 530311 / 530313

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. 07/02/2012 en tot
nader order

Een rijdend informatiebureau voor advies, begeleiding en microkredieten
aan ondernemers.
ROUTE:
di. 21 februari 2012 Locatie: Shell Jagernath Lachmonstr. Tijd: 08.00 - 14.00 uur
do. 23 februari 2012 Locatie: DC Para - Onverwacht
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
(terrein Commissariaat)

U.S. dollar
3,35
Euro
4,37
Pound sterling
5,28
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
437,04
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,83
Brazil real
1,94

