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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Milieuvoorwaarden van NIMOS

BEKENDMAKING

Het NIMOS heeft milieuvoorwaarden opgesteld voor een 9-tal branches van het bedrijfsleven waaraan voldaan moet worden om schade
aan het sociale en groene milieu te beperken c.q. te voorkomen.
Onder milieu wordt in dit verband niet alleen ’groen’ ofwel de natuur
verstaan maar ook het sociale aspect, het leefmilieu. Dit moet maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen.

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

Voorwaarden

wijken moeten aan voorwaarden voldoen waardoor geluidsoverlast aan
banden gelegd wordt. Zo
gelden er bijvoorbeeld
voor spuitinrichtingen en
diverse andere type bedrijfsactiviteiten specifieke
op hen afgestemde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk omdat door de afwezigheid
van industrieterreinen en
adequate regelgeving en
het feit dat sommige
bedrijfsactiviteiten
niet
vergunningplichtig zijn gesteld, het kan voorkomen
dat bedrijfsactiviteiten op
een wijze en op een minder geschikte lokatie worden uitgevoerd waardoor
schade wordt aangericht
aan het sociale en het
groene milieu. Het NIMOS
waakt daarover en heeft
de KKF daarin als partner
gevonden.

6015

C.H. BAKBOORD

Rijweg Naar Kwatta no. 348

6017

CHIN A CHEONG

Sapotillestraat no. 13

Aannemer, Leverancier,
Transportbedrijf
Winkelier

6227

MEUBELBEDRIJF MAES

Florastraat no. 46

Fabrikant

6430

ADVERTENTIEBUREAU "LA Monizstraat no. 12 boven
DJOGO"
MEUBEL- EN TIMMERBENieuwe Charlesburgweg no. 89b
DRIJF H. KROSS
CHENG TJIEN RESTAURANT Hk Van Idsinga-/verlengde
Keizerstraat no. 10
SHOPPING CENTRE
Ramdjanistraat no. 46
MOENGO
BOTTOMS UP BAR-DANLouis Goveiastraat no. BR. 21
CING

RMD

Niet zo lang geleden is het
vergunningenstelsel vereenvoudigd waardoor een
aantal bedrijfstypen niet
langer vergunningplichtig
zijn. Dit ontslaat ondernemers in deze branches
echter niet van de plicht
zich in te schrijven bij de
KKF en rekening te houden met de gestelde
NIMOS voorwaarden. Het
NIMOS en de KKF werken
samen in deze aangelegenheid. Zo zijn de
NIMOS voorwaarden te
verkrijgen bij de One Stop
Window van de KKF die
ondernemers op een van
haar wekelijkse ondernemersavonden (elke dinsdagavond om 19:00 uur)
i.s.m. het NIMOS over de
bedoelde voorwaarden
diepgaand zal informeren.
Vooral voor startende ondernemers is het belangrijk om alvorens te beginnen, kennis te nemen van

deze voorwaarden. Dit
kan geld en tijd besparen.
Want stel dat achteraf
blijkt dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan,
dan zal het bedrijf moeten
sluiten om de nodige aanpassingen alsnog te plegen wat tijd- en geldverlies zal opleveren. Met de
NIMOS
voorwaarden
wordt o.m. getracht schade aan het milieu (de
natuur en de sociale omgeving) te voorkomen of
tot een minimum te beperken.

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:

6614
6751
7255
7316

Advertentiebureau
Houtbewerkingsbedrijf
Drankinrichting, Eet- En
Drankinrichting
Winkelier
Amusementsbedrijf,
Drankinrichting, Eet- En
Drankinrichting
Drankinrichting, Fabrikant,
Winkelier
Winkelier

7984

M.A. ALADIN

Meerzorg Serie B no. perceel 66

8011

RIJSTMARKT "SUCCES"

Hernhutterstraat no. 9

8069

Dr. Sophie Redmondstraat no. 45

8161

LAPAR'S JEWELS, COSMETICS AND GIFTS
WINKEL PARTA

Pandiet Tilakdharieweg no. BR. 99

Goud- En Zilversmid,
Winkelier
Drankinrichting, Winkelier

8286

R.A. BURNET

Eerste Rijweg no. perceel 19e

Smederij

8395

Skrivimankotistraat no. 62

Autobusbedrijf

8437

HARRYCHANDPERSAD
RAMAUTAR
J.W. KRAK

no. Plantage Dageraad

Houtconcessionaris

8581

THEATER CHANTI

Duisburg En Onverwacht no. 17

Amusementsbedrijf

8630

W.F. BAKBOORD

Noordwijkweg no. 24

Reparatieinrichting

8647

M. HARNAM

Hendrikstraat no. 219

Verhuurbedrijf

8667

BOUTIQUE TORARICA

Mr. L.j. Rietbergplein no. 4

Winkelier

8674

R. MANGAL

Sawmillkreekpolder no. perceel 63

"Mijn gezondheid is mijn weelde. Hoe versterk ik mijn immuunsysteem". Dit was het thema van een presentatie gegeven door Laurice
S. Northe op onze laatstgehouden ondernemersavond. Vele prachtige en kleurrijke foto’s van heerlijk uitziende vruchten en groenten
werden getoond en hun voedingswaarde werd aangegeven.

8730

Walther Hewittstraat no. 6

8829

J.H.G. TJON KIE SIM DALGETY
INDRANIE BADAL

Bakker, Bakkerij,
Drankinrichting
Winkelier

Julianastraat no. 74

Eet- En Drankinrichting

8831

PREMCHAND JAGERNATH

Paradise no. perceel 140A

Drankinrichting, Winkelier

Vruchten

8974

D. LAKHAI

Achterstraat no. 66

9099

DOODKISTEN EN MEUBELBEDRIJF LIBERTY

Tammengastraat no. 55A

Kleermaker, Rijschool,
Winkelier
Fabrikant

Voorbeelden
Zo zal bijvoorbeeld een
pompstation aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden moeten voldoen
m.b.t. de ondergrondse
tanks opdat bij het bijvullen ervan geen brandstof
door lekkages terechtkomt in de grond, greppels, etc. Las- en constructie bedrijven in woon-

CITAAT

"Het gaat om het proces van 'zo goed mogelijk doen wat
gedaan moet worden'. Concentreer op het proces en niet op
het resultaat”.
(Bhagavad Gita)

Versterken van het immuunsysteem

De vruchten waarover informatie werd verschaft
waren: acerola (kersen),
kiwi, litchi, sinaasappelen
en tangerine. Van de acerola werd gezegd dat deze
de rijkste verse fruit bron
van vitamine C is. Kiwi
verhoogt de weerstand en
voorkomt anemie (bloedarmoede). Litchi vermindert zwellingen en voorkomt infecties. Vier sinaasappelen per dag is
een aanbevolen dosis
voor wie zijn resistentie
tegen infecties wenst te
verhogen. De heilzame
werking van juices ingeval
van koorts werd aangegeven alsook het feit dat zij
bevorderen dat ongewenste stoffen in de
bloedstroom worden verwijderd.

Certificaatuitreiking training
Agro ondernemerschap in Paramaribo

Laurice S. Northe

Gewezen werd op de
negatieve effecten van

regelmatig alcohol gebruik
op ons immuunsysteem
waardoor het vermogen
van ons lichaam om ziekten te weerstaan vermindert. Er was ook aandacht
voor dieet en wat aidspatiënten kunnen doen om
weerstand te vergroten en
de progressie van aids te
vertragen. Er werd uitgelegd waarom bruine rijst te

verkiezen is boven witte
rijst en diverse groentensoorten kwamen ter sprake met de aanbeveling
'absolutely no meat'. De
lezing werd afgesloten
met een lijst van 'herbal
supplements' voor aidspatiënten inclusief de
dagelijkse dosering. Voor
meer info tel. 8426115 of
531184.
RMD
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De VN heeft richtlijnen tegen landopkopers opgesteld. In Afrika worden lokale boeren van de grond verdreven waarop ze al vele jaren van leven. Daarom heeft de VN
internationale richtlijnen opgesteld die moeten voorkomen dat rijke investeerders
het land en de rechten op een grove manier afpakken van de lokale bevolking. Naar
schatting is de afgelopen jaren 200 miljoen hectaren opgekocht en geleased in landen als Ethiopië, Zuid-Soedan, Sierra Leone en de Democratische Republiek
Congo. In veel Derde Wereldlanden gebruiken families al enkele generaties lang
landbouwgrond zonder dat ze daar officieel eigenaar van zijn. Wanneer rijke investeerders de grond kopen houden ze vaak geen rekening met de inheemse bevolking
en worden boeren verdreven. Volgens de nieuwe VN richtlijnen moeten de nieuwe
eigenaren de inheemse bevolking toegang geven tot het land dat ze jarenlang hebben gebruikt. Ook moeten de grondbezitters transparant zijn over het aankopen van
land, overleggen met de lokale bevolking en de mensenrechten respecteren.
Hulporganisaties waarschuwen dat hiermee het probleem nog niet is opgelost.
Regeringen zijn namelijk niet verplicht deze richtlijnen toe te passen. Dat is jammer
want aan de richtlijnen is drie jaar gewerkt. Ook vissers en bosbouwers zouden zo
historische rechten hebben gekregen. De 'voluntarry Guidelines on the Responsible
Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forest' kan gedownload worden van
www.p-plus/nieuws/landopkopers-Afrika.

De
certificaatuitreiking
van de training Agro ondernemersschap in Paramaribo vond plaats op 4
september jl. 20 personen
namen deel aan de training. De training omvatte
de onderwerpen ondernemersvaardigheden, marketing, productie-, organisatie- en financiële planning om succesvol in het
agro ondernemerschap te
kunnen opereren. De training Agro ondernemerschap biedt een aantrekkelijke optie en kans aan
agro ondernemers om

Deelnemers en trainers van de agro ondernemerschap training in Paramaribo
zich gedegen te bekwamen. De trainers waren

mw. Sandra Roberts en
mw. Wilma Dandel.

Ondernemersavond
Onderwerp:
“Evaluatie
handelsmissie Macapa”
Inleider: A. Padarath - ovz.
KKF
Datum: di. 11 sept. 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.
Bezoek de
KKF ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond
van 19.00 - 20.00 uur.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen, leer van
elkanders werk en problemen
en zoek samen naar
oplossingen!

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor
economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen,
te vertegenwoordigen en te versterken.
VISIT OUR WEBSITE:
www.surinamechamber.com

Douanekoersen
M.i.v. 04/09/2012 en tot
nader order

ROUTE:
di. 11 sept. 2012
do. 13 sept. 2012

Plaats: Domburg
(Waterkant)
Plaats: Paranam
(Warung Waspada)

Tijd: 08.00 - 14.00 uur
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
wijzigingen voorbehouden

U.S. dollar
3,35
Euro
4,21
Pound sterling
5,32
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
427,74
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,03
Brazil real
1,65

