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De Stichting Sustainable Wood Processing in Suriname (FSWPS)
presenteerde op onze ondernemersavond een project waarin Remas
NV, Ramzon, CPF en Greenheart (Suma Lumber) samenwerken. Het
project is de afgelopen twee jaar uitgevoerd met hulp van de IDB.
Doel was het verbeteren van het houtverwerkingsproces via drie
hoofdthema's: technieken voor de houtverwerking (een monitoring
tool en adviezen over resthout), training (inhoudelijke machinetraining, middle management en veiligheid op de werkvloer) en marketing van minder bekende soorten. Voorts de ontwikkeling van standaarden.
FSWPS bestaat uit vier
bedrijven die de gehele
houtsector verder willen
helpen ontwikkelen. Echte
samenwerking met de
focus op gezamenlijke
doelstellingen en belangen en niet op individuele
bedrijfsbelangen blijkt een
behoorlijke uitdaging te
zijn. In het traject zijn collega-houtbedrijven uitgenodigd om deel te nemen
aan de verschillende trainingen, maar helaas zijn
er geen aanmeldingen gekomen.
Samenwerken
blijkt nog een uitdaging,
want ook het werk van
deze pioniers op het gebied van samenwerking in
de houtsector, roept
vraagtekens op. Het betrekken van de sector is
nu aan de orde. Met behulp van de IDB liggen er
prachtige resultaten, zoals
een digitale monitoringstool, onderzoeksrapport
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en een voorzet voor de
ontwikkeling van standaarden. Daarmee gaat
FSWPS aan de slag en zij
hoopt de houtsector warm
te krijgen voor het vervolgtraject (van samenwerking
dus).

Oproep
Er is een directe oproep
gedaan om deel te nemen
aan de applicatie van de
monitoringstool. Hiermee
kunnen bedrijven hun
complete verwerking bijhouden van stam tot eindproduct. Dit levert interessante gegevens op over
het houtverwerkingsproces en met name ook over
de productie van houtafval. Er ligt een adviesrapport over hoe om te gaan
met houtafval. Ook hierin
luidt de belangrijkste
boodschap dat houtbedrijven de handen ineen moeten slaan om het 'afvalprobleem' goed en duurzaam

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:
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17311

P. CHANGUR
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A. JAGGOE

Groot Henarpolder Wooncentrum
120
Howrahweg BR. 4

Leverancier, Exporteur

18189

S.M.I. PITAMBERSINGH

Griegstraat 7

Autobusbedrijf

18287

ANCHABU CRAFT

Gladiolenstraat 73

Fabrikant

te kunnen oplossen.

18748

Luitenant Weyneweg 136

Eet- En Drankinrichting
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Ormosiastraat 29

Landmeter

19722

W. PROJOMENAWI PARTODIKROMO
LANDMETERSBURO CARYL
A. CAIRO
RINIA SZE LIN CHONG

Wilhelminastraat 10

Eet- En Drankinrichting

19817

FREDDIE BANWARIE

Verlengde Citroenstraat 951

Winkelier, Drankinrichting

19929

M.D. SOEKHA

Van Brussellaan 29

Autobusdienst

30985

Y.A. RUNS

Limastraat 6

Barbier
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R.E. LEE-ON

Santiagostraat 20
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AIR FASHION

Rio Negrostraat 155

Standhouder, Importeur
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President Da Costalaan 3A

Eet- En Drankinrichting
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Rio Negrostraat 23
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Winkelier
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Mr. L.j. Rietbergplein 1

Taxibedrijf
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CENTER
W.L.G. PALMAN

Salvadorstraat 21

Onderzoeksbureau
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EDWIN A. CEDER

Langatabiki

Kwekerij

46540

WINTER'S TAXI

Waterkant Nabij Sms-steiger

Taxibedrijf

47463

SHAZAR NABIBAKSH

Amazonestraat 26

Importeur

48052

KESH ADMINISTRATION

Kasabaholoweg 207

48801

IB STYLE & MORE
MANAGEMENT BUREAU
ALBI'S POKU SHOP AND
MORE
R. KARTOSENTONO

Monizstraat 12

Adviesbureau,
Administratiebureau
Managementbureau

Kasabaholoweg 152

Winkelier

Hk Kwatta-/munderweg

Standhouder

In samenwerking met Tropenbos International loopt
nog een projectonderdeel
dat gaat over de marktkansen van minder bekende of minder gebruikte
soorten. Het doel is de
minder gebruikte houtsoorten in kaart te brengen en te categoriseren
op gebruiksniveau, zodat
zij gepromoot kunnen worden op de nationale en
internationale markt. Tropenbos heeft de aanwezigen gevraagd beeldmateriaal aan te leveren van
verschillende houtsoorten
voor het rapport dat eind
oktober 2013 zal verschijnen. Op de ondernemersavond waren er ook discussies over wet- en
regelgeving en de betrokkenheid van SSB.

ACTIVITEIT
Winkelier

RMD

CITAAT

"Wie zegt: hier heerst vrijheid, liegt, want vrijheid heerst niet".
(Erich Fried)
"Anderen steeds voor je laten kiezen, is je vrijheid opgeven
en het vertrouwen in jezelf opzeggen”. (Yor Sunitram)
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UNASUR voor integratie en
economische ontwikkeling
28 november t/m 4 december
Inschrijving voor deelname: vanaf vrijdag 19 juli 2013
Voor info: Beurssecretariaat tel. 530311 / 530313
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Dairy Trading and Ingredients
Division
Meghmani Dyes &
International Ltd.

zuivelproducenten, -bedrijven in
Suriname www.askadams.co.uk
agent, distr. van textiel
kleurstoffen en hulpmiddelen
www.meghmanidyes.com
imp. van fietsen, fietsonderdelen,
effen papier en handgereedschap
www.bhartiinternational.co.in
imp., retailers en agents van div.
producten w.o. textiel, kleding,
mode accessoires, handicraft,
meubels, bad- en leder accessoires, voeding, gereedschappen,
sportartikelen, kantoorbenodigdheden en bagage
www.omsaisourcing.com
imp., ijzerhandels van galvaanproducten
www.sunbeamexp.com
exp. van siervissen en -planten
www.kamihata.com

India

India

Bharti International

India

Om Sai Sourcing

India

Sunbeam Exports

Japan

Kamihata Fish Ind. Ltd.

di. 16 juli 2013
do. 18 juli 2013

Plaats: Groningen Sar’ca (BO kantoor)
Plaats: Nw. A’Dam Commewijne
(DC Commissariaat)

Tijd: 08.00 - 14.00u
Tijd: 08.00 - 14.00u
(Wijzigingen voorbehouden)

De Union de Naciones Suramericanas (UNASUR) werd op 23 mei
2008 opgericht tijdens de derde summit van Zuid-Amerikaanse
Staatshoofden in Brasilia. UNASUR integreert de douane unies
MERCOSUR en de CAN van de Andes Naties en is een intergouvernementele organisatie. Het verder liggend doel is de integratie van de
landen van Zuid Amerika.

Verdrag
Het verdrag dat UNASUR
constitueert bepaalt dat
het hoofdkwartier gevestigd moet zijn in Quito,
Ecuador. Op 1 december
2010 ratificeerde Uruguay
als 9e natie het verdrag
en Suriname deed dat
enkele dagen eerder op
24 november 2010. Op 11
maart 2011 werd het verdrag van kracht en werd
UNASUR een legale entiteit tijdens een meeting
van Ministers van Buitenlandse Zaken in Mitad del
Mundo, Ecuador. Het Zuid
Amerikaanse Parlement
zal vanuit Cochabamba in
Bolivia opereren en het
hoofdkwartier van de
bank, Bank of the South,
in Caracas Venezuela. Op
4 mei 2010 werd de voormalige president van
Argentinië unaniem voor
twee jaar gekozen tot de
eerste secretaris van
UNASUR. Dat gebeurde
op een bijzondere vergadering van Staatshoofden
in Campana, Argentinië.

Generaal heeft een mandaat van twee jaar. Zijn
verkiezing door de staatshoofden gebeurt op basis
van consensus. De presidenten van de lidlanden
hebben een jaarlijkse
meeting met 'superior political mandate'. De 'Presidency pro tempore' wordt
telkens voor een jaar uitgeoefend door een der
staatshoofden waarbij de
alfabetische
volgorde
wordt gevolgd. Op 1 september 2013 neemt Suriname het voorsitterschap
van UNASUR over van
Peru. De ministers van
buitenlandse zaken ontmoeten elkaar om de zes
maanden. Zij formuleren
concrete voorstellen voor
actie en voor uitvoering
van besluiten. In deze
meetings participeren ook
de top van Mercosur en de
secretarissen generaal
van instituten voor regionale coöperatie en integratie. Er kunnen ook sectorale ministers meetingen
worden gehouden.

Structuur

Councils

Momenteel is de tijdelijke
structuur van UNASUR
als volgt. De Secretaris

UNASUR telt negen ministeriële councils. Deze
zijn South American Coun-

cils voor: 1) Sociale ontwikkeling, 2) Strijd tegen
drugs, 3) Gezondheidszorg, 4) Educatie,Cultuur,
Wetenschap, Technologie
en Innovatie, 5) Defensie,
6) Energie, 7) Economie
en Financiën, 8) Infrastructuur en Planning en
9) de verkiezingsraad.
UNASUR werkt ook aan
'electoral
monitoring
teams' die de monitors
van de OAS kunnen vervangen. De creatie van
een 'Single market' is ook
een initiatief en wel te
beginnen met het elimineren van tarieven voor
'non-sensitive' producten
in 2014 en voor sensitieve
producten in 2019.

Economie
De Bank of the South zal
projecten voor economische ontwikkeling financieren om het lokaal concurrentievermogen te verbeteren en de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling in de
lidlanden te bevorderen.
De bank zal niet zijn als de
IMF maar meer een krediet instituut zijn als de
Wereld Bank. De bank
werd in december 2007

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Juridische
aspecten van debiteurenbeheer & Incasso
Inleider: Mw. mr. Ingrid C.
Simson, Managing Director van ICS’ Advocaten en
Juristen
Datum: di. 16 juli 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

opgericht door Argentinië,
Bolivia, Brazilië, Ecuador,
Paraguay, Venezuela en
Uruguay. Op 24 november
2006 hebben 12 Zuid
Amerikaanse
landen
waaronder Suriname visa
vereisten afgeschaft voor
toeristen die deze landen
wensen te bezoeken.
RMD

Douanekoersen
M.i.v. 25/6/2013 en tot nader
order
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