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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

MADE IN SURINAME BEURS 2016
BUY LOCAL, BRAND GLOBAL

27 april - 1 mei
van 17.00 - 22.00 uur
KKF-beursterrein, Ingang: Borretstraat
Entree:
Volwassenen - SRD 6,- p.p.
Kinderen 2 t/m 10 jaar en 60-plussers - SRD 3,- p.p.
Activiteiten:
Diverse demonstraties z.a. oculeren van citrusplantjes, vis- en vleeskeuringen etc.
IT-demonstraties en andere educatieve presentaties
Mini mode shows van Surinaamse mode-ontwerpers en designers
Kinderboerderij
Slangendemonstraties
Gratis paardrijden

www.facebook.com/kkf.suriname
KOM, GENIET EN ONDERSTEUN HET LOKAAL PRODUCT
Voor info: KKF-Beurssecretariaat Tel.: 530311 Fax: 437971 E-mail: chamber@sr.net Website : www.surinamechamber.com

Betekenis hernieuwbare energie voor Suriname

Aflossing schulden overheid
Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Aannemers Vereniging, vertelde in een interview met Odette Miranda, dat de overheid haar achterstallige schulden aan aannemers
tegen 9% rente per jaar wil aflossen, terwijl de schuldaflossing bij de bank op 16% is gesteld. Wong wacht op een vervolg gesprek met het ministerie van Financiën.
Door dit beleid raken aannemers die nog schulden moeten aflossen, in een dip. De waarde van het geld is door
de devaluatie met bijna 60% afgenomen" zegt Wong. Vele aannemers gaan niet akkoord met schatkistpapier; ze
willen hun rechtmatig verdiend geld ontvangen om hun schulden af te lossen, hun bedrijf draaiende te houden en
zo te voorkomen dat werknemers moeten worden afgevloeid. Het beleid van aflossing met 9% rente lost de schulden bij de banken, die een veel hogere percentage vragen, niet af. De meeste aannemers hebben bij de banken
schulden gemaakt om hun zaken draaiende te kunnen houden. Het geld retourneert niet waardoor noodgedwongen andere leningen gesloten moeten worden. Wong pleit er voor dat de overheid haar schulden aan aannemers
tegen een hogere aflossingspercentage vereffend. De schulden moeten gesteld worden op basis van de dagkoers. Op onze laatstgehouden ondernemersavond is Anthony Wong hierop dieper ingaan waarbij ook oplossingsmodellen om knelpunten beter aan te pakken, aan de orde kwamen.
RMD
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Te weinig mensen stellen een levensdoel op. Vaak meet men zich een houding aan van passief
optimisme in de hoop dat het leven in de toekomst vanzelf in betere banen zal geraken. De kans
dat je dan bedrogen uitkomt is niet gering. Goeroes raden ons aan om vaker in onze geestelijke helikopter te stappen en te vliegen over onze droomwereld om te zien hoe wij willen dat ons
leven over 1, 3, 5, 10 jaar er uit moet zien. Je wordt je zo ook bewust van de 'juiste' prioriteiten
die gesteld moeten worden. Belangrijke vragen die zich aandienen zijn: Hoe dringend is het?
Wanneer moet het gedaan worden? Nu meteen? Vandaag? Al; gauw? Over enige tijd? Van expresident Eisenhouwer van de USA is de opmerking: "Wat dringend is, is zelden belangrijk en
wat belangrijk is, is zelden dringend”. Vaak worden belangrijke zaken opzij gezet omdat de
brand eerst geblust moet worden en voor je het weet is branden blussen het hoofddoel van je
leven geworden. Zwem dus niet mee met het getij van omstandigheden. "It's possible to be very
busy without being very effective" zegt Stephen Covey. Andere vragen zijn: Hoe belangrijk is
het? Heel belangrijk? Tamelijk belangrijk? Wel belangrijk? Niet zo belangrijk? Hoe vaak moet het
gebeuren? Dagelijks? Wekelijks? Bij gelegenheid? Of misschien helemaal niet? Vraag je ook af
of iemand anders het effectiever kan doen en of het al dan niet tot een ramp zal leiden als het
helemaal niet gedaan wordt. Sommigen hanteren een A, B, C techniek om prioriteiten uit een
lijst van bijvoorbeeld 15 geïdentificeerde prioriteiten onder te verdelen. Onder A noteert men dan
in volgorde van belangrijkheid de 5 meest prioritaire zaken; onder B vallen dan 5 prioriteiten die
hierna qua belangrijkheid volgen en de overige 5 komen dan ook in volgorde van belangrijkheid
in C terecht. Zodra uit A een prioriteit gerealiseerd wordt schuift de topprioriteit in B door naar de
vrijgekomen 5e plaats in A en de topprioriteit in C gaat dan naar vrijgekomen 5e plaats in B.
Natuurlijk is het van belang om regelmatig te evalueren en na te gaan of alle prioriteiten nog
proriteiten zijn en of door ontwikkelingen de rangorde van prioriteiten veranderd moet worden.

Onderwerp: “Reddingsplan
economie van Suriname”
Inleider: Mehrour Mansoer
Badloe, voorzitter Stichting
Technologische Ontwikkeling Suriname (STOS)
Datum: 19 april 2016
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Bezoek de
KKF ondernemersavonden.

Erney, Errol, Pinas, holistic engineer, inventor & entrepreneur, vertelde op onze ondernemersavond wat de betekenis kan zijn van hernieuwbare energie voor Suriname. Pinas is bouwer en uitvinder van
machines & equipment en houder van 7 Nederlandse, Europese en
internationale patenten inzake hernieuwbare energie. Hij is gespecialiseerd in renewable energy equipment en systemen in Europa.

Energiebewust

optimalisatie.

De inleider besprak een
'energie bewuste leefstijl'
en manieren om holistisch
energie efficiëntie voor
huis en gebouw te bereiken. De energierekening
kan hierdoor 30 tot 80%
lager komen te liggen.
Pinas is oprichter en eigenaar van een aantal ondernemingen en ervaren
in diverse technologieën.
Hij hanteert het 'No Waste
Principle' & Renewable
energy met maximaal hergebruik van materialen en
een holistische benadering om te komen tot efficiënt gebruik van beschikbare hulpbronnen. Alle
natuurlijke hulpbronnen
worden aangewend behalve de milieu vervuilende fossiele energie. In de
praktijk toegepast resulteert het No Waste Principe in omzetefficiëntie,
kostenverlaging en winst-

Onder de kop: 'it is only a
matter of energy' wijdde
Pinas uit over de 3 T's die
begrepen en beheerst
moeten worden wil men in
de wereld van morgen
succesvol zijn. Deze zijn:
Transformation - Transition - Transmission. Uitgebreid werden de opties
voor Suriname aan het
gehoor
voorgehouden
waarbij ook het stroomlijnen van de productie en
reductie van energiegebruik ter sprake kwamen.
De toepassing thuis en
zakelijk van een '7 Step
Holistic Energy Framework' werd uit de doeken
gedaan alsook het toepassen van PV panelen
voor opwekking van elektrische energie. Pinas gaf
ook de wenselijke rol van
de overheid aan bij de
productie van apparatuur

3 T's

Elke dinsdagavond
van 19.00 - 20.00 uur.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen,
leer van elkanders werk en
problemen en zoek samen
naar oplossingen!

CITAAT

"Anytime we think the problem is 'out
there', that thought is the problem”.
"Treat your employees exactly as you
want them to treat your best customer"
(Stephen R. Covey)

en systemen. Aldus een
bescheiden greep uit de
omvangrijke presentatie.
Voor meer info:
www.erneyerrlpinas.com
en erney@erneyerrlpinas.
com.
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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 OSW - tel. 530311

FOREIGN
EXCHANGE
AUCTION
April 12, 2016
Currency
Total Amount

USD
1.000.000

Weighted
average rate

5,789

