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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

conserveren versus benutten grond & hulpstoffen voor
duurzame ontwikkeling
Een concept herziene natuurbeschermingswet dat is uitgegaan van Conservation
International Suriname werd onlangs gepresenteerd aan daartoe uitgenodigde organisaties. De KKF ging er op eigen initiatief naar toe om geinformeerd te raken over dit spraakmakende concept. Na inzage van het wetsproduct concludeerde de Kamer dat het fundamenteel indruist tegen elke vorm van algemene ontwikkeling. De KKF zal haar opvattingen hierover ter bestemde plekke deponeren.

De Kamer constateert een alarmerende omstandigheid. Deze omvat: 1)Het toekennen van
prior consent rights aan beperkte groepen; 2) het Conserveren en beheren van 93% van
ons grondgebied door ongrondwettelijke entiteiten; 3) het buiten de comptabele sfeer
kanaliseren van belastingmiddelen; 4) het belemmeren van de integrale economische ontwikkeling. De KKF stelt dat klimaatsverandering een gegeven is waarop wij moeten anticiperen maar wel zonder ongenuanceerd en ongebalanceerd trends die op ons afkomen
te implementeren. Suriname heeft al functionele wetgeving die de natuur en de nationale
gemeenschap beschermt. De bosbouw management structuur van de SBB voor bescherming van onze bossen, is van wereld niveau. Onze mijnbouw wet en regelgeving staan
geen ongebreidelde vernietiging van bodemstructuren toe. Onze milieu- en openbare
gezondheid- beschermingsregels (BOG) hebben een gedegen basis om hygiëne en verontreiniging te monitoren. Het Nimos heeft een duidelijke taakstelling. Alle organisaties
hebben een plicht tot voortdurende update van de rules & regulations binnen hun werkveld.
De vigerende wetten bieden een solide grondslag voor bescherming van mens en natuur,
zonder a priori tegen nieuwe inzichten te zijn.
Niet Bos maar zee
Steeds meer wetenschappers bewijzen en bevestigen dat niet het bos(20%) maar de
zee(80%) de grootste zuurstof afgifte heeft. Voorts manifesteert de broeikasgas verhoudingen van carbon dioxide versus waterdamp & methaanuitstoot zich ook in een 20 – 80
% verhoudingen. Panische is op dit gegeven niet gereageerd omdat we anders watertransport rigoureus aan banden zouden moeten leggen. Gezien het grote en wereldwijde
belang van watertransport wordt echter evenwichtig met het euvel omgegaan en dat moet
dus ook voor bodem en bos beheer gelden. De geïndustrialiseerde wereld verrijkte zich
mede met onze natuurlijke hulpbronnen en nog altijd zorgt zij voor kaalkap en broeikasgassen t.b.v. haar voedselvoorziening en grondstofwinning om haar levensstandaard te
behouden en te verbeteren terwijl wij ons laten belemmeren in onze ontwikkeling.
Voorbeelden van landen die miljarden zouden verdienen aan het conserveren van hun
bossen
blijken
een
ware
farce.
Natuurbehoud levert geen geld op zonder er kapitalen in te steken die wij dan van derden
zouden moeten lenen of ontvangen in ruil voor het dienen van hun belang. De KKF kiest
voor gecalculeerde duurzame dualiteit. Dat betekent onze natuur minutieus scannen en
opdelen in zones op basis van natuurlijke voorkomens en deze verantwoord exploiteren.
Voorts de natuur in deze gebieden op basis van voortschrijdende wetenschap ongeschonden laten en waar aantasting noodzakelijk is, deze maximaal herstellen. Uitsluitende conservering als de ultieme verdienbron is cijfermatig volkomen onrealistisch.
Consultants
Consultants die ons de lessen lezen, zijn al in vele landen tegen de lamp gelopen en tot
persona non grata verklaard. Lokale organisaties die hand en spandiensten verlenen aan
deze consultants en externe organisaties, blijken ook andere belangen te dienen waaronder het bijna kosteloos willen exporteren van water(ons meest strategisch product) voor het
aanjagen van andere economieën dan de onze. De natuur moeten wij respecteren en
duurzaam inzetten voor ontwikkeling en welzijn. Ongebreideld aan multinationals toestemming verlenen om te rooien en te mijnen zonder de bijbehorende maatregelen te treffen,
dat veroorzaakt het debacle en niet de ontginning van economisch waardevolle mineralen
ansich. Verkwisting van natuurlijke hulpbronnen ontstaat ook wanneer wij dorpsgemeenschappen tot kaalkap laten overgaan voor nomadische kostgrondjes en kleinschalige niet
duurzame goudwinning, of het verlenen van toestemming aan niet ingezeten voor het ontplooien van economische activiteiten waar slechts enkelen van toucheren. Aangezien tribalen en conservisten een toenemende behoefte hebben aan verbetering van hun levenstandaard, is de enige realiteit: duurzame dualiteit. Verwachten we ons bos volledig te kunnen conserveren en dat andere landen wel bereid zullen zijn hun natuur op te offeren om
grondstoffen voor onze ontwikkeling te leveren? Ontwikkeling heeft een prijs! De focus
moet duurzaam beheer van natuurlijke resources zijn om de balans tussen ontwikkeling en
natuurbehoud te consolideren.
Imperialisme
De Tribale leefwijze wordt door overzees gefinancierde programma’s en allerhande trajecten, ingezet voor belangen die Suriname en zelfs de belanghebbenden niet dienen. Het
neigt naar het creëren van staten in de staat Suriname en het ondermijnen van moeizaam
opgebouwde interne structuren. Onze medeburgers beseffen onvoldoende dat de door
hen geclaimde rechten waarvoor zij zelfs internationale rechtszaken aanspannen, ertoe leiden dat zij zich vervreemden van overheidsgezag en zich ondergeschikt maken aan
expansieve mogendheden. Imperialisme en annexatie bedienen zich tegenwoordig van:
Infiltratie, subtiliteit, beïnvloeding, overwicht, incentives, milieuprogramma’s, verdeel en
heers strategieën, diplomatie, patenten, grondstoffen monopolie en meer. Verdragen overstijgen nationale wetgeving wat nimmer mag leiden tot segregatie van onze samenleving.
Onze natuurlijke hulpbronnen en samenlevingsstructuur moeten wij consolideren op basis
van onze lokale realiteit. Wij behoeven pro0fessionele bestuurlijke methodieken om ons
eigen nationaal belang te dienen. DNA moet zich daarom onthouden van het adapteren en
initiëren van wetgeving die delen van ons land onttrekken aan het centraal overheidsbe-
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stuur alsook het toekennen van bijzondere rechten aan groepen binnen ons grondgebied. Wij moeten als land eerst de
ontwikkelingsrichting herdefiniëren en daarbinnen de ontwikkelingssectoren en de ruimtelijke ordening vaststellen.
Suriname mag niet worden verdeeld door grondenrechtenclaims, misbruik van conserveringsconcepties en meer.
Consultants die ons overreden onze ontwikkeling toe te spitsen op gesubsidieerde ecologische cultus, behoren wij met
een nuchtere kijk aan te horen. Wij dienen paal en perk te stellen aan, het tempo waarin Suriname greep op haar eigen
grondgebied verliest. Multinationals moeten hier niet tot anarchisme worden aangemoedigd, maar moeten zich aan regels
houden die ook gelden in hun land van herkomst. Ook lokale ondernemers en niet geregistreerde economisch actieven
behoren zich te onthouden van wild west activiteiten. Het gevaar is niet ondenkbeeldig dat ons achterland straks niet meer
te betreden is zonder prior consent van maximaal 10% van onze bevolking. Tribaliteit moeten genuanceerd worden benaderd want er is een grote interactie met de overige inwoners die de meeste kosten dragen van het achterland. Wij beseffen gevoelige snaren te raken maar het is wel het momentum om gevoelens die leven in de samenleving en zeker bij
ondernemers, die voor belastingmiddelen zorgen, kenbaar te maken. Duurzaam beheer van ons land, met name van onze
grondstoffen en hulpbronnen, is primair de verantwoordelijkheid van de Staat Suriname en al haar inwoners. Wij hebben
elkaar nodig om wat de natuur biedt duurzaam en voor allen in te zetten conform artikel 41 van de grondwet.
KKF
De KKF is bereid, instaat en ready om het ondernemersveld te mobiliseren om het land op basis van een gedegen ruimtelijke ordening te herpositioneren. Surinaamse aannemers hebben bewezen kwalitatieve infrastructuur te kunnen aanleggen, goed gefundeerde gebouwen te kunnen opzetten, de diensten sector heeft bewezen niet slechts in Paramaribo
gefixeerd te zijn, enz. Wanneer alle spelers op een eerlijke manier kunnen participeren in deze ontwikkeling, zullen wij bergen kunnen verzetten in het belang van alle inwoners. KKF is geen tegenstander van delen van onze gemeenschap, maar
een medestander van de TOTALE gemeenschap. De Kamer verwerpt segregatie! Wanneer wij een integrale ontwikkeling
realiseren komen alle plurale landgenoten tot een verbeterd bestaan en dát voorkomt excessen. Laten wij de gang naar
het internationaal gerechtshof vervangen door verbindende progressie t.b.v. de algehele ontwikkeling van ons gemeenschappelijk land. De KKF zal niet meewerken dat Suriname in segregatie vervalt en zij zal zich indachtig het gelijkheidsbeginsel des te meer inspannen de pluraliteitsbalans van Suriname te consolideren. De KKF is gehouden belangen tegen
elkaar af te wegen en het algemeen belang te bewaken. De discussie is gevoelig, maar behoort desalniettemin te worden
gevoerd! RMD

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

53954

ANGILA ALBITROUW

53967

Adviesbureau

54276

WAZIR BUSINESS ADVIS- Powakkastraat 4
ORY afgekort W.B.A.
VeiRas Consulting
Poseidonstraat 42

54391

DE ROEP TAXI

Toevluchtweg 51

Taxibedrijf

54431

GOSPEL FOOD CORNER

Stanvastestraat 46

Eet- En Drankinrichting

55067

SHUN HANG TRADING

Krakoenstraat perceel 2056

Importeur, Grossier

55125

DINANATH NARAIN

Van Drimmelenpolder Serie B no. 42 Standhouder

55159

SURINAME
WEBSITE Willem Sabajoweg 4
Adviesbureau, Servicebureau,
DESIGN STUDIO
Grafisch Ontwerpbureau
FARHAN'S LAS- EN CON- Josephine Samson Greenstraat 172 Constructiebedrijf, Lasser
STRUCTIEBEDRIJF
RED MAN DVD'S
Jodenbreestraat
Venter

55189
55268

Managers (m/v)
Functie vereisten:
- Academische werk- en denkniveau
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
-Computerervaring
- Representatief, enthousisast en stressbestendig
- Zowel zelfstandig als in Teamverband kunnen werken
Wij bieden :
- Een goede salariering
- Een veelzijdige functie in een uitdagend kenniscentrum

Marchallkreek

Winkelier

Adviesbureau

55288

ADVIES-, BEMIDDELINGSINCASSOBUREAU DENJEN

55315
55367

CHANGUR RIJSTHANDEL
Kastanjelaan 21
SCHOONMAAKBEDRIJF
EDAR
Jamesweg 8

55380

DIGITAL VISION

55397

EAGLE EYE SECURITY

Indira Gandhiweg 320

55415

iDRUKKER.SR

Indira Gandhiweg 399

55441

Transportbedrijf

55517

SHEJENA TRANSPORTBE- Rembrandtstraat 132
DRIJF
STEPHEN'S INSTALLATIE- Silicaatstraat 7
BEDRIJF
SINDITHA MEUBELBEDRIJF Tout Lui Fautkanaal links no. 209

55627

R.L. VAN MAALSEN

Van Roosmalenstraat 38

Bemiddelingsbureau

55651

RAMGOE TAXIBEDRIJF

55659

LOBLES RIJSCHOOL

Knikkerstraat
42,
hoek Taxibedrijf
Ramgoelamweg
Sir Winston Churchillweg 416
Rijschool

55679

S.A. JOBE

Zuster Jensenweg 1

Importeur, Grossier

55994

FU NGA RESTAURANT

Hk Pluto-/heliostraat
.

Eet- En Drankinrichting

55504

EN Kwaliesteeg 6

Richilieu 2 perceel no. 30

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te
vertegenwoordigen en te versterken.
Ten behoeve van haar werkarmen zijn wij voor directe indiensttreding op zoek naar
fulltime

ACTIVITEIT

Adviesbureau, Incassobureau,
Bemiddelingsbureau
Winkelier, Grossier
Schoonmaakbedrijf
Handelsagent
Bewakingsdienst,
Beveiligingsdienst
Uitgeverij, Drukkerij

Installatiebedrijf
Meubelmaker

HEALTH & WELLNESS BEURS 2018
- WELLNESS

12- 14 OKTOBER

- TRADITIONAL MEDICINES
- HEALTHY LIFESTYLE &
FOOD
- YOGA & OTHER ACTIVITIES
- BEDRIJVEN BINNEN
DEZE SECTOR

VOOR DEELNAME CONTACT:
Stg. BUSOS, 530311#111/112|info@busos.sr
Website: www.busos.sr

A healthy community is a healthy workforce!

