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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Suriname Diaper
Manufacturing N.V. i.o.

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:

De Suriname Diaper Manufacturing N.V. i.o. wil binnen zes maanden
operationeel zijn en dan diapers of wegwerpluiers produceren voor
de lokale markt en voor de export. Op onze laatstgehouden ondernemersavond verzorgde Anchela Isrie van Suriname Diaper Manufacturing N.V. i.o. hierover een presentatie.

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

18692

D.R. ORBAN

Corantijnrivier Ten Oosten

Houtconcessionaris

Kwaliteit

18694

A.S. GARRAWAY

Oranje Nassaustraat 32

Winkelier, Drankinrichting

18722

A.F.M. CORINDE

Klaaskreek

Fabrikant, Winkelier

18747

RAMASH KAMTA

Awinistraat 21

Autobusdienst

18790

FRAMA JUICES

Aboenawrokostraat BR. 37

Importeur

18801

J.F. CHIN A FAT

Bestuursressort Zuid- West

Venter

18845

L. CHARAN

Rahemalweg 37

Autobusdienst

23514

STICHTING WE-SA

Theodorusstraat 46

24041

C.J. DOMPIG

Diamantstraat 6

24264

24991

COPSCO (COMPUTERS,
Theodorusstraat 43
OFFICE PRODUCTS, PARTS,
SERVICE & CONSULTANCY)
J.M. OLIANDER
Heiligenweg

Servicebureau,
Administratiebureau,
Importeur
Taxibedrijf

25455

O. VELANTI

Drietabbetje

Winkelier

25602

GOEDE TRADING

Prins Hendrikstraat 6

Importeur, Winkelier

26117

AROUND THE WORLD
GENERAL IMPORTS
BEMIDDELINGS- EN
ADVIESBUREAU "KOEJAKE"

Kasabaholoweg 57

Importeur

Adrianusstraat 27

27786

T.F. WATSON

Johannes Michelsweg 10-12

Incassobureau,
Bemiddelingsbureau,
Uitzendbureau
Aannemer

28526

EXPORTBEDRIJF REOSA

Theodorusstraat 86

Exporteur

34183

FLAMBOYANT SOFTWARE

Kasabaholoweg 53

Ontwerpbureau

34308

R.H. YORKS

Kasabaholoweg 120

Importeur

36304

PRAKASH SUKHRAJ

Doekhieweg-west 32

Exporteur

36713

L. BADRIE

Koningstraat 56 boven

Exporteur

37300

BRENKO

Kasabaholoweg 218

Taxibedrijf

37476

Kasabaholoweg 13

Opleidingsinstituut

37774

INDIAN MUSIC AND DANCE
CENTER
C-WARE

Kasabaholoweg 188

37803

HONGYU TRADING

Prins Hendrikstraat 41

Opleidingsinstituut,
Computerbedrijf
Importeur

Aangegeven werd dat de
wegwerpluiers van hoge
kwaliteit zullen zijn en de
beste bescherming zullen
bieden. Ze zullen veilig
zijn voor de gezondheid,
biologisch afbreekbaar,
flexibel, droog en comfortabel. Er wordt uitgegaan
van een afzetmarkt, lokkaal en regionaal van vele
miljoenen. Binnen de Caricom opereren drie fabrieken die wegwerpluiers
produceren. Deze fabrieken zijn gevestigd op Trinidad. De inleider gaf als
kansen aan: vrachtvoordeel, invoerrechten vrije
handel binnen de CARICOM en directe bescherming. Gesteld werd dat
met de komst van de fa-

Anchela Isrie van Suriname Diaper Manufacturing
N.V. i.o.
briek enorm bespaard zal
worden op deviezen. De
werkgelegenheid die het
bedrijf zal bieden betreft
25 arbeidsplaatsen en
uiteraard zal er een bijdrage zijn aan onze economische groei. Om het bedrijf
operationeel te krijgen is

een investering nodig van
US$ 1,5 miljoen. Het aandelenkapitaal is gesteld op
30.000= en in omloop
worden gebracht aandelen van 100.= per stuk.
Voor meer informatie:
diapermanufacturing@
gmail.com
RMD

CITAAT

"Onverdraagzame mensen zijn de ongelukkigste mensen,
want alles kwetst ze. Ze moeten de neiging tot tegenzin,
afkeuring en vooroordeel overwinnen om in hun leven,
meesterschap te bereiken”. (Inayat Khan)

AGRIFAL 2013
De Feira da Agricultura Familiar da Amazônia Legal - AGRIFAL 2013 wordt van 3
t/m 5 juli gehouden in de Hangar Conventions and Fairs, in Belem. Het thema voor
dit jaar is: "Feeding the Amazon and Respecting Socio-biodiversity".
In het kader hiervan en op uitnodiging van Empresa de Assestencia Técnica e
Estansão Rural de estado do Pará, is de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voornemens een handelsmissie te organiseren naar Belem do Pará van 3 t/m 8 juli
2013.
De organisatie heeft voor de Surinaamse delegatie één booth ter beschikking
gesteld van 6m x 6m. Indien u wenst te participeren in de beurs en ook uw producten wil exposeren gelieve dit ook kenbaar te maken. Er zal ook een mogelijkheid bestaan om bedrijfsbezoeken af te leggen.
Voor een registratieformulier kunt u contact opnemen met ons kantoor op het
tel.no.: 530311 of e-mail: chamber@sr.net
Deadline voor registratie is maandag 17 juni 2013.
Voor meer informatie: agrifal.blogspot.com

LAND

BEDRIJF

ZOEKT

Guyana

Pomeroon Oil Mill

Mumbai

Fabs International

Nederland

Crescent International
Procurement Services
Shamsi Pakistan (Pvt.) Ltd.

distr. van kokosolie en meelsoorten
dustannib@gmail.com
imp. van snoepsoorten & jellie’s,
biscuit, stainless steel utencils
etc.
www.fabs-intl.com
food & beverage importers
++ 31 653 626 044
imp. van canvas, tarpaulins,
tenten etc.
www.shamsipakistan.com
distr., wholesalers van fast
moving consumer goods (FMGG)
www.aceexports.co.uk

Verenigd
Koninkrijk

Anglo Caribbean Exports

Wist

u

Standaarden ondersteunen innovatie
Van Theodore Levitt, gewezen economist en professor aan de
Harvard Business school, is de uitspraak: "Just as energy is the
basis of life itself, and ideas the sources of innovation, so is innovation the vital spark of all human change, improvement and progress”.
Innovatie raakt elke sector en is essentieel geworden voor de ontwikkeling van private en publieke entiteiten.

Handelsbemiddeling

Pakistan

26192

Exporteur

dat ?

Tineke Hilverda, hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit
Nijmegen in Nederland, beweert dat in haar land faillissementsfraude veel voorkomt
en de schade groot is, terwijl de kans dat daders aangepakt worden, klein is. Deze
situatie vindt ze onverteerbaar. Zeker in economisch zware tijden. Er wordt bij faillissementen enorm gesjoemeld. In een kwart tot een derde van de faillissementen
is er sprake van fraude. Over de schade als gevolg hiervan circuleren bedragen van
rond de 1,7 miljard euro op jaarbasis. Dit betreft de directe, materiële schade, maar
er is ook indirecte schade. "Het niet afstraffen van faillissementsfraude of onzorgvuldig ondernemerschap leidt tot ondermijning van het kredietverkeer. Het handelsverkeer vaart immers op het vertrouwen dat schulden worden afgelost. En door faillissementsfraude wordt dat vertrouwen onnodig geschonden," zegt de hoogleraar.
Ze betreurt dat er aan de bestijding van dit euvel zo weinig wordt gedaan. De opsporingsaanpak laat te wensen over. Politie en justitie, maar ook de fiscus, geven te
weinig prioriteit aan de aanpak van faillissementsfraude. Hilverda vindt dat de wetgeving niet alleen duidelijker moet worden, maar dat er ook uit moet spreken dat
onverantwoord ondernemerschap niet wordt getolereerd. "Het niet bijhouden van je
administratie wordt nu alleen maar strafbaar gesteld als dat gebeurd in het zicht van
een faillissement. Een ondernemer hoort te weten dat het bijhouden van een administratie leidraad is voor toekomstig verantwoord handelen en faillissement behoort
altijd tot de mogelijkheden. Een curator zal dan in zo'n geval vanuit de administratie
moeten kunnen vaststellen wat er gebeurd is", aldus de hoogleraar.

Innovatie
Innovatie
wordt
beschouwd als een 'key element' van economisch optreden en sociaal welzijn.
Deze zijn overigens ook
de belangrijkste aandachtspunten van bedrijfsleven, overheid en
het maatschappelijk middenveld. Zij worden geconfronteerd met uitdagingen van velerlei aard zoals duurzaamheid, klimaatsverandering, nanotechnologieën, zoetwaterbronnen en energie. Internationale standaarden
gaan gepaard met innovatie op de markten. Zij faciliteren nieuwe markten en
vergroten de kennis en
het vertrouwen van consumenten. Standaarden
dragen positief bij aan
onze leefomstandigheden
en voorzien in oplossingen en voordelen voor

alle sectoren van wetenschappen tot technologie,
van management tot financiering of handel.
Standaarden zijn de 'bedrock', de solide ondergrond voor innovatie, sleutel instrument ter ondersteuning hiervan en zij bevorderen het gebruik van
innovatieve producten en
diensten.

ISO
Volgens de Wereldbank is
een belangrijk economisch voordeel van standaarden dat zij de productieve en innovatie efficiëntie vergroten. Door haar
netwerk van 164 leden,
kan ISO voorzien in oplossingen voor vele uitdagingen in de wereld. Zij bevordert innovatie door het
identificeren, prioritair stellen en ontwikkelen van
internationale standaar-

den die anticiperen op en
tegemoetkomen aan de
behoeften van markt en
gemeenschap. Internationale standaarden voorzien in oplossingen m.b.t.
issues van interoperabiliteit, zonder welke het onmogelijk zou zijn voor
technologieën om de
noodzakelijke 'links' te
maken om samen te kunnen werken. Tegenwoordig verandert de technologie snel en het is daarom
cruciaal dat de ontwikkeling van internationale
standaarden,
dezelfde
trend volgt. Een van de
objectieven van de 'ISO
strategic plan 2011-2015'
is om in de wereld de leidende 'provider' te zijn van
'high quality, globally relevant international standards'.
RMD

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Nieuwe software voor accountancy
bedrijven”
Inleider: Frank Covalius
Datum: di. 18 juni 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

ONE

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 - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 11/6/2013 en tot nader
order

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

MICRO ONDERNEMERS EXPRESS
Het Micro Ondernemers Express busje zal van de week niet uitrijden.
Gelieve hiermede rekening te houden.

U.S. dollar
3,35
Euro
4,43
Pound sterling
5,20
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
339,16
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,76
Brazil real
1,56

