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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

2018
De Kamer van Koophandel en Fabrieken
spant zich binnenskamers voortdurend in om
incidentele en structurele onregelmatigheden binnen het bedrijfsleven, welke hun
oorsprong hebben in beleidsmaatregelen van
de regering of juist het ontbreken daarvan,
met de vak-ministeries tot werkbare niveaus
terug te dringen en waar mogelijk te
elimineren.
Door de voortdurende hearings en overige interactie van de
KKF met alle sectoren, zijn de consequenties van ad hoc en
niet
statistisch onderbouwde maatregelen, systematisch
ontbloot. De KKF heeft zich kosten noch moeite getroost om
gewogen, gebalanceerde en gedragen oplossingsmodellen
aan de beleidsmakers ter hand te stellen. Ook de werkgeversorganisatie de VSB bestaande uit ruim 200 bedrijven
met redelijke veerkracht, uit haar bezorgdheid en tracht op
haar geëigende wijze een bijdrage te leveren om het tij te
keren; zo ook andere actoren.

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

ACTIVITEIT

33956

R. DEWNATH

Groot Blijdenshoopweg 21

Fabrikant

49961

DE SNOEPJES OPPASHUIS

Ellenweg 6

Dagverblijf

49963

SOERESCHANDRE KALPOE

Chamroeweg 109

Fabrikant

49981

AKASH JUWELIER

Ormosiastraat 53

Goud- En Zilversmid

50274

G.K. POCORNI

Pararacweg 53

Importeur, Exporteur

50278

SURINAME WOOD OPERATION
GERALD B. PEDRIE

Marowijnerivier A/d Linkeroever

Concessionaris

Benzdorp

Winkelier

50281
50282

Mijnbouwbedrijf

50291

RADICAL GOLD EXPLOITATapanahonygebied
TION
BRENGY IMPORT & EXPORT De Goede Verwachting 16

50296

CHERROL C.J. LETER

Verlengde Gemenelandsweg 163

Importeur, Exporteur

50303

Granietstraat 64

Masseur

50304

MASSAGE SALON HAPPY
HOUR
LIGHTING GAMING, S.A.

Dr. Sophie Redmondstraat 69

Verhuurbedrijf, Importeur

Het bedrijfsleven staat echter niet op zich en is onderdeel
van een gezonde samenleving, toegespitst onderwijs, gemotiveerde human resources, gedegen huisvesting en faciliteiten en alle overige basale facetten waar een samenleving op
is gestoeld. Een werknemer behoeft een waardige omgeving
welke niet slechts voortvloeit uit loon, maar eveneens randvoorwaarden. Cosmetische acties zijn niet duurzaam. Door
het uitblijven van een reële groeirichting en investeringsmodaliteiten, zal het bedrijfsleven zich steeds terughoudender
opstellen, met als directe impact een verdere afname van
een bijdrage aan de Staatshuishouding.

50308

WRAM-C0NSULTANCY

Helstonestraat 4

Adviesbureau

50325

CHETRAM RAM

Mr. J. Van Pettenpolder 394

Taxibedrijf

50332

Rasmoendam BR. 65

Importeur, Exporteur

50340

VIS INTERNATIONAL SURINAME afgekort V.I.S.
ENERGO CONSULT

Osembolaan 14

Adviesbureau

50384

WALTHER DEEL

Winkelier

50399

Het bedrijfsleven zal meer dan ooit in verenigd verband
moeten optrekken om de uitdagingen beheersbaar te houden en te overbruggen. De Kamer van Koophandel en
Fabrieken vertegenwoordigt circa 30.000 onderne mingen en
stipuleert namens het totaal bedrijfsleven dat 2018 het jaar
behoort te zijn van daadkracht en daden op basis van inzicht
en ratio.
Het bedrijfsleven smacht naar evenwichtig en visionair leiderschap vanuit s ’landsbestuur in 2018. De signatuur van
de regering is voor ons niet aan de orde, wij verwachten van
elke regering adequaat beleid, dus ook van deze regering !

50404

ELENILSON SOUSA DE
MEDEIRO
MIGUEL CARVALHO DA
SILVA
ROMEO E. MACNACK

Marowijnerivier nabij het dorp
Langatabiki
Antino / Lawa

De constatering is dat de economie een dusdanig dieptepunt
heeft bereikt, dat acuut ingrijpen niet langer kan uitblijven.
Lange termijn actie is onontbeerlijk, maar first aid is nu een
pre. De KKF dringt bij de regering aan om 2018 te doen kenmerken door geïntegreerd beleid (Ministerie overstijgend)
waarbij het bedrijfsleven wordt gefaciliteerd om kwalitatief
te kunnen ondernemen en daarmede de samenleving te
schragen.

50405

Villa Brasil

Importeur, Exporteur

Mijnbouwbedrijf
Transportbedrijf

Margarethalaan 23

Exporteur

Akaashweg 9

Importeur

50419

CAVA CATALUYA - SURINAME
AVIK EXPORT

Suzettestraat 25

Exporteur

50424

ZHANG PEI

Tam Adamsonstraat 41

Importeur

50892

E. WENA

Virolastraat 23

Importeur, Exporteur

63518

AUTOWASSERIJ RARABI

Delhiweg 16

Autowasserij

50418

CITAAT
“ Trek je ideeën in twijfel als je voelt dat je ze moet verdedigen want de enige die je dan verdedigt is je ego. De waarheid
behoeft geen verdediging of recht vaardiging. De waarheid
kan je uitleggen maar je hoeft haar nooit te verdedigen.”
(Colin Turner)

Bekendmaking
De KKF heeft haar hoofdkantoor aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 te Paramaribo en is te
bereiken op de telefoonnummers: (597) 530311 - (597) 530313.

Learn, Partner & Implement Mission

De Kamer van Koophandel en Fabrieken ondersteunt ondernemers
bij het lokaal alsook internationaal ondernemen. De Stichting
Caricom Awareness Building Unit (CABU), de werkarm van de KKF
welke zich toelegt op handelsverdragen en andere internationale
handelsrelaties, is de support unit voor ondernemers inzake exportmarkten, regelgeving en matchmaking.
In dit kader organiseert CABU in januari de eerste missie van het
2018 jaarschema. Deze missie leidt u naar de staat Amazonia in
Brazilië en eventueel naar de staat Rondonia.
Het doel van de missie is vanuit een vertrekpunt met voor ons herkenbare indicatoren, de ontwikkeling van diverse sectoren van
grondstof tot eindproduct, afzet en distributie te identificeren en de
toepasselijkheid daarvan te adapteren.
De missie is niet sector gebonden en kan worden toegespitst
a.d.h.v. de groepsbehoefte. Vandaar het belang van vroege registratie, waardoor wij de ruimte hebben voor het invullen van specifieke belangstellingsaspecten.
Reis en verblijfskosten zijn voor eigen rekening waarbij de KKF
heeft bewerkstelligt dat financiering van de kosten mogelijk is, een
en ander vanwege de importantie van grensverleggende oriëntatie
voor de ontwikkeling van uw onderneming.
De KKF heeft tevens voorbereid dat ondernemers die als uitvloeisel
van deze missie, behoefte hebben aan bedrijfsfinanciering, onder
specifieke voorwaarden in aanmerking kunnen komen.
Belangstellenden kunnen voor nadere informatie contact opnemen
op het nummer 439779 of via het e-mailadres info@cabu.sr

De KKF heeft haar dienstverlening dichter bij de gemeenschap gebracht door het oprichten van
filialen in de volgende gebieden:

KKF filiaal Noord te Paramaribo
Adres: J.B.S. Rebostraat 74
Tel.: (597) 452371

KKF filiaal in het district Commewijne
Adres: Weg naar Peperpot BR.2
Tel.: (597) 8861638

KKF filiaal in het district Marowijne
Adres: Granpasieweg 1
Tel.: (597) 8807859

KKF filiaal in het district Nickerie
Adres: G.G. Maynardstraat 34
Tel: (597) 0210485

KKF filialen in het district Brokopondo
Adres: Klaaskreekweg 30
Tel.: (597) 8808340

Adres: Brownsweg in het dorp Wakibasoe I
Tel.: (597) 8808340

KKF- Ondernemersavond
De ondernemersavonden zijn bedoeld om elkaar te leren
kennen, leren van elkanders werk en samen zoeken naar
oplossingen voor problemen. Ondernemers en belangstellenden zijn van harte welkom deze te bezoeken op elke
dinsdag van 19.00 – 20.00 uur. Neem als het kan uw business kaart mee om te netwerken.
Indien u een nieuw product of nieuw bedrijf hebt en op de
ondernemersavond wil presenteren kunt u contact maken
met het beurssecretariaat op het nummer 530311 # 111 /
112 .
De eerste volgende B to B of business promotie is
op 30 jan 2018 (doe mee met uw nieuw product)

Douanekoersen
M.i.v. 08/01/2018 en tot
nader order
U.S. dollar

7,39

Euro
8,88
Pound sterling
9,94
Ned. Ant. gld.
4,11
Yen (10.000)
425.59
Trin. & Tob. dollar 1,08
Guyana dollar (100)
3,51
Indian rupee (100) 6.32
Brazil real
2,24

