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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Agro- made in Suriname- en
ICT beurs 2012
De AGRO- MADE IN SURINAME- en ICT Beurs, die de KKF jaarlijks
organiseert, is vrijdag j.l. voor de vijfde keer van start gegaan op het
KKF complex, tussen de Benjaminstraat en de Kernkampweg. De
beurs duurt nog tot en met dinsdag 1 mei a.s. De officiële opening
werd verricht door Vice President, Robert Ameerali. Andere sprekers
waren de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en
de minister van LVV. In de beurs met 120 stands participeren 101
bedrijven: Agro (36), Made in Suriname (50) en ICT (8).

KKF

LVV

Voorzitter Henk Naarendorp
ging kort in op de historie
van de beurs die in 1995
als Suriflora van start ging
en sinds 2008 in de huidige format (Agro, Made in
Suriname, ICT) jaarlijks
wordt gorganiseerd Hij gaf
het belang aan van deze
beurs voor de ontwikkeling en stimulering van de
sectoren die er in participeren. Naarendorp verwelkomde de intensieve
deelneming van het ministerie van LVV, die levendig
presentaties zal geven. Hij
zei erop te vertrouwen dat
de overheid intensiever
zal voortgaan met maatregelen die het bedrijfsleven
faciliteren en die barrières
verwijderen voor nieuwe
investeringen en uitbreiding van de export. Hij
wees op het zogenoemde
DOE jaar dat door de
President van de Republiek Suriname is aangekondigd en de heractivering van het Tripartiet
Overleg.

Minister Hendrik
Setrowidjojo van LVV zei
dat de organisatoren een
voorziene geest hebben
gehad toen zij de combinatie maakte van Agro,
Made in Suriname en ICTbeurs. Hij is ervan overtuigd dat we in Suriname
ook die ontwikkelingsrevolutie zullen doormaken,
waarbij de moderne technologie van computergestuurd agrarisch ondernemen langzaam maar zeker de rol van traditionele
landbouw zal overnemen.
Het aanbod van voedsel
in de wereld wordt een
steeds belangrijkere aangelegenheid, omdat voedsel schaarser wordt vanwege o.a. klimaatsverandering, natuurrampen en
de groeiende wereldbevolking. Onze natuurlijke
omgevingsfactoren lenen
zich uitstekend voor duurzaam ondernemerschap.
De bewindsman stelde
dat als we willen uitgroeien tot een belangrijk voedselproducerend land, wij

aan een aantal vereisten
moeten voldoen, want de
wereld wil veilig geproduceerd voedsel zonder het
milieu te schaden. Kennis,
vaardigheden, innovatie,
goed ondernemerschap
en een goed ondernemersklimaat blijven daarom van strategisch belang. Overheid en particulier initiatief hebben als
complementaire partners
belangrijke taken hierin te
vervullen. De overheid faciliteert duurzaam ondernemerschap. Zo is er
technologie
geïntroduceerd om ziekten en plagen te beheersen zonder
gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. De exportsector wordt
binnenkort direct gefaciliteerd via een begeleidingsproject dat o.m. deuren zal openen naar nieuwe markten. Een uitdaging
betreft controle systemen
om de voedselveiligheid te
v e r b e t e r e n .
Duurzaamheid voert de
boventoon bij de activiteiten die LVV uitvoert. RMD
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VP: Meetlat moet hoger
“Wij moeten de macht van de gevestigde orde in Suriname verbreken.
De mindset, het denken moet veranderen. De meetlat moet hoger
worden gelegd. We verspillen kostbare tijd”. Woorden van Vice
President Robert Ameerali die vrijdag j.l. bij de KKF de Agro - Made in
Suriname en ICT beurs officieel voor geopend verklaarde.

Ambtelijk
Onder het gehoor bevonden zich de voorzitter van
de Nationale Assemblee,
mw. Jenny GeerlingsSimons, assembleeleden,
minister (LVV, HI en NH),
leden van het Corps
Diplomatique,
DC’s,
beursparticipanten,
de
pers en andere genodigden. De VP benadrukte
dat we een beetje zijn
opgeschoten maar dat
zaken niet snel genoeg
gaan. Oorzaken zijn o.m.
politieke ontwikkelingen
waardoor we tijd verliezen. Simpele dingen die
snel afgewikkeld kunnen
worden nemen toch teveel
tijd in beslag door het
ambtelijk denken, het
Surinaams denken. “We
vinden dat we alles op ons
gemak moeten doen, want
de rest van de wereld die
wacht toch.”

Point Lisas
De VP beschreef de indrukwekkende en snelle
ontwikkeling van het industriepark Point Lisas op

Trinidad. Hij gaf aan waarom het Suriname maar
niet lukt om ook zo’n industriepark te hebben.
Plannen zijn er maar ze
worden niet uitgevoerd
vanwege een politiek bestel waarin niet alle mensen even snel denken en
waarin sommigen denken
dat ze eigenaar zijn van
de staat en haar bedrijven.
Dat vertraagt volgens
Ameerali o.m. de ruimtelijke ordening en de ontwikkeling van onze economie.

Uitdagingen
De VP daagde het bedrijfsleven uit tot het creëren van duurzame werkgelegenheid
(outsourcing). Hij somde enkele
grote “challenges” op:
-Waarom is nog geen
breedband beschikbaar
tegen een acceptabele
prijs?
-Waarom moeten we
staatsbedrijven steeds opdragen om tarieven van
communicatie op een aanvaardbaar niveau te bren-

gen.
-Waarom pinaren we nog
steeds op dit vlak terwijl
tientallen miljoenen in een
zeekabel zijn geïnvesteerd?

Bedrijfsleven
De VP riep op om via
bedrijfslevenorganisaties
systemen op te bouwen
waardoor “we niet steeds
dezelfde bedrijven zien
die overheidswerk willen
doen.” U moet inventief
zijn en uw eigen financieringsprogramma zoeken.
U moet ook eisen dat u
betere service krijgt van
de banksector. Entrepreneurs moeten niet accepteren dat we over simpele
dingen 6 maanden doen.
We verspillen kostbare
tijd” aldus de VP. Hij vindt
dat deze overheids en
Surinaamse cultuur van
gelaten en rustig je tijd
nemen moet veranderen.
Ameerali pleit voor een
mindshift en stelt dat
Suriname niet de luxe
heeft om tijd te verspillen.
RMD

Een rijdend informatiebureau voor advies,
begeleiding en microkredieten aan ondernemers.

dat ?
STOP

Ghana Trade Fair Company Ltd (GTFC) is een onderneming van de overheid, die
autonoom opereert en zelfvoorzienend is. Zij is de belangrijkste organisator van
handelsbeurzen, exhibities en andere evenementen in Ghana. GTFC is een 'trade
promotion company' die commercieel wordt gemanaged. Zij is een erkend 'trade
center' in West Afrika. Elk jaar organiseert de GTFC in de periode februari/maart een
International Trade Fair in haar ultra moderne International Trade Fair Center in de
hoofdstad Accra. De Ghana International Trade Fair (GITF) biedt een platform voor
uitwisseling van technologie en nieuwe business ontwikkeling in Ghana en Afrika. In
de GITF participeren jaarlijks meer dan 900 ondernemingen die rond de miljoen
bezoekers trekken. Voor de 17e GITF 2013 in februari/maart volgend jaar, kan men
zich tot uiterlijk 20 december 2012 inschrijven via Ghana@ghana-net.com (Mr
Kurka). De mission statement van de GTFC luidt: "The Ghana Trade Fair Ltd
(GTFC) is a trade promotion company with the mission to commercially manage the
Ghana International Trade Fair Centre in West Africa and tp provide effective and
profitable trade and investment for Ghana, Ghanaian companies, goods and services through the medium of Ghana Trade Fair and other commercial activities. In
pursuit of this mission the Ghana Trade Fair Company has developed its facilities at
the center to suit your business needs and requirements."

U kunt deze beurs nog
vandaag en morgen bezoeken

van 17.00 - 22.00 uur
KKF-Beursterrein ingang
Borretstraat
Volwassenen - SRD 6,-

ROUTE:
Plaats: Domburg (waterkant)

Tijd: 08.00 - 14.00 uur

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 - tel. 530311

CITAAT
"De leugen is als
een mijnenveld: je
kunt er niets op
bouwen."

Entree p.p.:
do. 3 mei 2012

ONE

Kinderen t/m 10 jaar en 60-plussers - SRD 3,-

(Marianne Dubois)

Douanekoersen
M.i.v. 17/04/2012 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,36
Pound sterling
5,30
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
414,82
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,48
Brazil real
1,82

