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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Made in Suriname, Agro en ICT
(3 in 1) Beurs 2018

Economic Partnership Agreement (EPA)
Op onze ondernemersavond van 3 april jongstledenwerd door dhr. max Man
A Hing een presentatie verzorgt betreffende Caricom en EPA. inhoudelijk
ging dit over de export naar de Europese gemeenschap.
Ex KKF bestuurslid Max Man A Hing die belast is met aangelegenheden
die de Caricom en EPA betrefffen besprak vervolgens mogelijkheden
voor export naar de de Europese Gemeenschap. Aan de orde kwamen
daarbij ook de GATT, de WTO en de EU-ACP handelsovereenkomsten
w.o. de EPA. In 2007 werd Suriname gevraagd of het lid van de EPA
wilde worden. Suriname kon echter niet zelfstandig tekenen maar in
Caricom verband werd het verdrag in 2008 door het Cariforum namens
alle Caricom landen getekend. De EPA expireert in december 2018 en de
vraag is moet Suriname in 2019 ratificeren. Wat zijn de voor- en nadelen? 15% van onze export gaat naar Europa. Man A Hing weidde uit over
de haken en ogen die gepaard zullen gaan met het ratificeren door ons
land van de EPA in augustus 2019. Tekenen wij niet dan zullen wij voor
onze exporten naar de EU 15 t0t 20% aan invoerrechten moeten betalen.
Tekenen wij wel dat zullen wij slechts met toestemming van de EU handelsverdragen met andere landen kunnen aangaan. De vraag wat
Suriname het beste kan doen in deze aangelegenheid is nu dus een heet
hangijzer. Volgens Man A Hing doet Suriname er goed aan de volgende
zaken alvast in orde te maken: * Wetten m.b.t. ondermeer intellectuele
eigendommen en investeringen;* Opheffen van transport barrieres;
*Opzetten van laboratoria voor voedselveiligheid;*Transparant maken
van fytosanitaire maatregelen;*Optimaliseren van het Surinaamse standaardenbureau en *Ontwikkelen van curriculum voor hoger en technisch
onderwijs. Tenslotte werd besloten dat alle belangengroepen zich diepgaand zullen buigen over deze aangelegenheid, berekeningen zullen
maken waarna een gedegen besluit genomen kan worden over het al dan
niet ratificeren van de EPA in 2019.
RMD

Buy Local, Brand Global
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.Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking, constructie, kunst,
huisvlijt en nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten, etc.).
Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

3 - 6 mei 2018
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Van Modern naar Postmodern denken

Voor meer info: Stichting BUSOS
Tel.: 530311, tst. 111/112
Fax: 437971, E-mail: info@busos.sr
website: www.busos.sr

De moderne wetenschap is het bijna almachtig instrument van de menselijke ratio geworden. Wetenschap en rationaliteit hebben het aanzien van de
moderne samenleving in veel opzichten ten goede veranderd. Maar toch is
het overduidelijk dat wetenschap niet alleen problemen oplost maar ook
nieuwe problemen veroorzaakt.
En natuurlijk is het niet de wetenschap maar de mens achter de wetenschap die de
problemen veroorzaakt. Daarom is niet alleen de vraag wat wij met wetenschap kunnen belangrijk maar meer nog de vraag wat de wetenschap met ons doet. Het lijkt
erop dat wij ons ongemerkt hebben uitgeleverd aan een almachtige en misvormende
wetenschappelijke rationaliteit. Want ondanks ons blind geloof daarin hebben wij een
aantal catastrofes in de moderne tijd niet kunnen voorkomen. Denk maar aan de vele
onmenselijkheden in de wereld. Zij roepen danook kritiese vragen op bij een door
wetenschap en techniek beheerste cultuur. Vragen die het breukvlak typeren tussen
de moderne en een postmoderne cultuur. Vragen die de mythe kritiseren van de
‘vooruitgang’ en onze neiging kennis te identificeren met waarheid en wetenschap
met wijsheid. De stelling: “Waar is alleen datgene wat gemeten, geteld en gewogen
kan worden” staat nu onder druk. Deze stelling dreigt zelfs in de leefwereld buiten de
wetenschap tot enige waarheid te worden verheven waardoor de “vooruitgang” zich
tegen de mens ging keren. Beschikt de wetenschap over voldoende regenererend
vermogen om de ontsporing van de rationaliteit te herstellen? Het postmoderne denken heeft het karakter van een radicale scepsis op de gangbare denkpatronen en hun
effecten. Het moderne denken veronderstelt een dominante positie van denkpatronen
die pretenderen scherp te kunnen onderscheiden tussen schijn en werkelijkheid.
Postmodern betekent dat allerlei stijlen hun eigen betekenis hebben en per definitie
betekent postmodern pluriformiteit. Dit denken omvat ingrijpende kritiek op het vertrouwen in de wetenschappelijke rationaliteit en het verengende karakter ervan.
Postmodern denken is een pleidooi voor een verbrede menselijke reationaliteit. In het
filosofisch debat over modern en postmodern is de vraag aan de orde of het terwille
van de mens en menselijkheid niet geboden is afstand te nemen van een eendimensionaal vooruitgangsdenken zoals de moderne wetenschap die ingeeft. Het postmoderne denken breekt met alle vaststaande overtuigingen en ideologieen en pleit voor
een verbrede rationaliteit voor een leven op menselijke maat. RMD

Wist

u

dat ?

De Amerikaanse psycholoog Steven Pinkster ziet geen principieel verschil tussen
mens en computer. Beide zouden informatieverwerkende machines zijn. Het enige
verschil zou zijn dat vergeleken met het zeer complexe brein van de mens de complexiteit van de meest geavanceerde computers overeenkomt met het zenuwstelsel
van een slak. De standpunten van Pinkster zijn opvallend op gebieden waar wensdromen het beeld dat wij van de realiteit hebben dicteren. Dat mannen meer dan
vrouwen uit zijn op seks noemt hij een evolutionair gegeven. Hiermede praat hij
misstanden op dit gebied niet goed maar voor een nuchtere kijk op het probleem is
het, naar hij zegt, nuttig dit te weten. Pinkster benadrukt het belang van biologische
gegevens op ons gedrag. De mens is niet uitsluitend het product van zijn opvoeding
en milieu. Maar in een wereld van recht en moraal mag je geen oordeel vellen op
basis van wetenschappelijke feiten alleen. De mens beschikt over een vrije wil en
als biologisch data hem doen neigen naar kwaad kan hij ervoor kiezen dat na te
laten. Een slechte jeugd vormt evenmin als een biologische aanleg een geldig
excuus om anderen kwaad te berokkenen. Alleen als iemand ernstig in de war is
kan het voorkomen dat hij niet toerekeningsvatbaar is. Wetenschap laat zien hoe
ongelooflijk complex de dingen zijn die we achteloos uitvoeren. Het oppakken van
je pen bijvoorbeeld vergt een gezamenlijke actie van miljoenen zenuwcellen en dat
allemaal omdat jij dat wil. ‘Als je beseft hoe complex lopen, taal, zien of sociaal contact is, krijg je een nieuwe waardering voor de mens als soort’ zegt Pinkster. Zijn
inzichten brengen ons de nodige zelfrelativering bij en ze helpen om onze eigen
emoties niet al te serieus te nemen. Onze geest is opgebouwd uit verschillende
componenten. Zo nemen we de wereld niet als een geheel waar maar gebruiken
daarvoor onze zintuigen; we kunnen zien, horen, ruiken, tasten en proeven. Dit zijn
allemaal op zich al uiterst complexe processen die weer in eenvoudiger componenten kunnen worden opgedeeld. Zo beschikt ons brein ook over gespecialiseerde
hersendelen voor bijvoorbeeld liplezen, herkennen van gezichten en het aflezen
van expressies. En uiteindelijk komt uit dit oerwoud van schakelingen en stapelingen een machine voort die kan denken, voelen en die zich bewust is van zichzelf.
In zijn boek ‘How the mind works’ komt Pinkster tot de conclusie dat onze geest het
product is van onze hersenen. Hij stelt: “Als je het brein onder een microscoop legt,
dan zie je een structuur die complex genoeg is om het denken mogelijk te maken.”

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:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

52669

AMRESH CHICKENFARM

Merveilleweg 15

52675

BAR RESTAURANT CAFE MIN 2

Meursweg 25

Eet- En Drankinrichting

52677

AICHA IMPORTS

Powisistraat 128

Importeur

52682

A. BECHAN EXPORT

Prinsenstraat 29

Exporteur

52697

RAHIEL'S CARWASH

Mariposaweg 2

Autowasserij

52723

LUCKY B. EVENTS

Jumpa Raygaroostraat 13

Servicebureau

52741

FLAIR NAIL SALON

A.l. Waaldijkstraat 40-42

Servicebureau

52744

BROOKLIJN'S TAXI

Rambalweg 41

Taxibedrijf

52750

doSinyo

Leiding 11 BR. 49A

52753

BELAHAIR

Faiselweg 11

Adviesbureau, Servicebureau,
Tekstverwerkingsbedrijf
Importeur

52767
52770

OLENSKI SMALL MINING EQUIP- Misalibie
MENT
THERESIA'S NAILZZZ
Antonstraat 10 beneden

52773

DONNA BOOBE

Frederikshoopweg 83C

Exporteur

52779

RANDOM SECURITY & SERVICE

Indira Gandhiweg 746

Bewakingsdienst

52814

MOTION MEDIA

Estreliastraat 4

Servicebureau, Grafisch

52895
52900

CAMS
AUTOVERHUUR
TRANSPORT
R.V. COMERCIAL

52920

LI JING IMPORTBEDRIJF

Topaasstraat 9

52929

COMFORT TRANS

Tajerbladstraat 5 (boven)

Eet- En Drankinrichting,
Winkelier
Importeur

52932

PINAS INTERNATIONAL

Dr. Axwijkstraat 53

Transportbedrijf

52943

C. NETTEB

Arabistraat 15

Importeur, Exporteur

52963

S.R. WONGSOREDJO-SODIKRO- Mangrasistraat 3
MO
Tithoniastraat
M.R. MARSAN

52971
52977

TRUST TAXI

EN Jan Tooropstraat 8

ACTIVITEIT
Importeur, Kwekerij

Verhuurbedrijf
Servicebureau

Ontwerpbureau

aan weerszijden van de Tempatiekreek en Verhuurbedrijf, Transportbedrijf
de Kleine Commewijnerivier

Franchepanestraat no. 55
Prinsenstraat 68

Transportbedrijf
hoek Importeur Winkelier
Taxibedrijf

Ondernemersavond
Onder andere het Caricom Ontwikkelingsfonds (CDF) en het CARICOM Secretariaat zijn bezig met
het oprichten van een “Credit Rrisk Abatement Facility (CRAFT)”. Gelet op de hoge kosten van energie van ondernemingen en de impact hiervan op het concurrentievermogen, heeft de CDF ondersteuning voor alternatieve energiebronnen door het verstrekken van financiering van energie-efficiëntie projecten in de particuliere sector. Indien uw bedrijf wenst te besparen op energieverbruik
bestaat de mogelijkheid in aanmerking te komen voor financiering. Aanstaande dinsdag zal er hierover gediscussieerd worden waarna op 11 april om 13.00 uur de commisiie van CDF een presentatie zal verzorgen.

