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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

1ste Suriname Agro

BEKENDMAKING

Food Event (SAFE) 2014

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:

Op het KKF beursterrein wordt van 8 - 12 oktober a.s. de eerste
Suriname Agro Food Event (SAFE) 2014 gehouden. Het thema luidt:
'Healty Food for Development'. SAFE 2014 valt samen met de 13e
Caribbean Week of Agriculture (CWA), die georganiseerd wordt door
het Ministerie van LVV i.s.m. de KKF.

DOSSIER

HANDELSNAAM
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ACTIVITEIT

25093

V.E. BRANDVEEN

Hernhutterstraat 145

Taxibedrijf

25104

REBINA

Indira Gandhiweg BR. 341

Exporteur

SAFE

25121

WINKEL RICHARD

Corneliskondre

Winkelier

25123

L.E. TDLOHREG

Heiligenweg

Taxibedrijf

25141

S. SAMOEDJ

Livornoweg BR. 14

Autobusdienst

25152

D.R. KALAYKHAN

\Molenpad 14

Autobusdienst

25176

ONS BELANG KASANRADJI

Reebergweg BR. 72

Winkelier

25196

WEEKLY CONTACT

Crommelinstraat 50

Uitgeverij

25220

PONIRAN DOELHAMID

Tijgerkreek West Serie D no. 6

Verhuurbedrijf

25228

Residastraat 14

Grossier

25230

GROSSIERSBEDRIJF
BRISHAFALL
M.R. STOC

Oeroeroestraat 10

Standhouder

25247

RETESH SNACKS

Jarikaba Wooncentrum perceel 107 Winkelier

25255

J. JAGROEP

Heiligenweg

Taxibedrijf

25259

CROWN TAXIBEDRIJF

Verlengde Koffiedam 1

Taxibedrijf

25264

TAXIBEDRIJF B.B. BOSSE

Sarilaan 11

Taxibedrijf

25275

Gujavestraat 3

Uitdeuk- En Spuitinrichting

25277

UITDEUK- EN
SPUITINRICHTING TIRTO
I.I. RIJKAARD

Ds. Martin Luther Kingweg 241

Winkelier

25281

ADRIANUS PINAS

Kankantriestraat Markt Zuid

Taxibedrijf

25284

MISJE'S TAXISERVICE

Kankawastraat 5

Taxibedrijf

25296

SUDESH PUNWASI'S BAR

Mr. P. Chandie Shawweg BR. 389

Drankinrichting

25305

Zoelen 27

Winkelier

25328

LANDBOUWWINKEL B.E.
SOMAROE
P. ABISOINA

Kankantriestraat Markt Zuid

Taxibedrijf

25331

R.H. HOSSENBUX

Waterkant Omgeving Sms-veerbrug Taxibedrijf

25335

SIEUWSIMPEX

Gokoelprojekt 22

Importeur, Exporteur

25345

G. DOMINI

Bentshoopweg BR. 1

Fabrikant

SAFE wordt een jaarlijks
terugkerend evenement
met een internationaal
karakter, dat agrarische
tentoonstellingen en agrarische handelsbeurzen zal
omvatten. Aan Surinaamse en buitenlandse actoren in de agrarische keten
biedt SAFE de mogelijkheid producten te showen
en zaken te doen met
potentiële klanten. Via de
media zullen agri-business entrepreneurs en
agro producten tijdens het
evenement, sterk worden
gepromoot. Er zullen o.m.
presentaties worden gegeven over het ruime aanbod van de Surinaamse
keuken en er zullen veldbezoeken worden gebracht aan productie- en
voedselverwerkingsbedrijven. In SAFE 2014 zullen
rond de 100 deelnemers

participeren. De hele sector zal worden belicht dus
inclusief de sub-sectoren
tuinbouw, veeteelt, visserij
en aquacultuur. De deelnemers aan SAFE worden
ondergebracht in de categorieën: *producenten (inclusief importeurs, distributeurs en leveranciers
van agrarische inputs),
post harvest (schoonmaken, sorteren, verpakken,
bewerken/verwerken van
voedselproducten), *handelsbedrijven (exporteurs,
groothandelaren, supermarkten) en *agrarische
dienstverlening (consultants, transport, opslag
etc).

heidsfunctionarissen en
regionale organisaties en
zakenlieden op het gebied
van de agricultuur. Het
thema van CWA 2014 is:
'Transforming Caribbean
Agriculture through Family
Farming'. Er worden deelnemers uit 20 landen verwacht en circa 20 duizend
bezoekers aan SAFE
2014. Voor participatie in
SAFE 2014 nodigt de
nationale CWA stuurgroep
bedrijven in de sector uit.
Voor meer informatie:
Ministerie van LVV, contactpersoon P. Tjang A
Tjoi, tel.no.479112 tst.
1311
RMD

CWA
In de Caribbean Week of
Agriculture (CWA) van 6 12 oktober a.s. zullen participeren: ministers van
landbouw, hoge over-

Uitnodiging aan Surinaamse Bedrijven
Het Suriname Business Forum (SBF) houdt op maandag 8 september a.s. een meeting met Albert Ramdin, Assistent Secretaris Generaal van de OAS en met ons
bedrijfsleven. Bij de OAS is Albert Ramdin o.m. verantwoordelijk voor alle bedrijfsleven gerelateerde activiteiten, w.o. de jaarlijkse Private Sector Forum in de marge
van de Algemene Vergadering van de OAS, de voorbereidingen voor de Americas
Competitiveness Forum en de CARICOM-Centraal Amerika CEO's meeting.
De ambassadeur zal in zijn presentatie ingaan op mogelijkheden voor het Surinaams Bedrijfsleven. Eerder heeft hij soortgelijke presentaties gegeven voor
bedrijfslevenorganisaties in o.a. Brazilie, de VSA, Paraguay, Panama, Jamaica,
Trinidad & Tobago, Barbados, Puerto Rico, Guatemala en El Salvador.
Suriname heeft nu dus de gelegenheid om ook te profiteren van zijn kennis en ervaring.
Het SBF nodigt Surinaamse bedrijven uit voor deze meeting:
Datum : Maandag 8 september 2014
Tijd
: 19.00 - 21.00 uur
Locatie : Conference room Courtyard by Marriott Hotel,
Anton Dragtenweg 52-54, Paramaribo.
Er kunnen maximaal 100 participanten geaccommodeerd worden.
Registratie voor deelneming is mogelijk tot uiterlijk 5 september 2014 via secretary@sbc.sr of jvandenberg@sbc.sr.
Er mag ook gebeld worden naar telefoonnummer 499010.

CITAAT

"Hoop en verwachtingen zijn energie en herinneringen zijn
massa. De mens die ouder wordt zet energie om in massa.
Bij je geboorte is je energie maximaal en je massa nul.
Als je massa maximaal wordt is je energie nul en
dan sterf je”. (Bram Vermeulen)

Bedrijfssystemen kunnen verouderen
We leven in een tijd waarin op economisch, technisch en sociaal
gebied zoveel zo snel verandert waardoor bedrijven genoodzaakt zijn
hiermede terdege rekening te houden. Je ziet dan ook vaker dan
voorheen dat ondernemingen hun bedrijfssystemen evalueren en
verbeteren om ontwikkelingen bij te benen en hun voortbestaan veilig te stellen.

Motieven
Enkele belangrijke motieven hiervoor zijn de hiernavolgende: 1) afzetmarkten wijzigen voortdurend
alsook de behoeften van
afnemers en consumenten; 2) het toepassen van
nieuwe methoden en
technieken om producten
en diensten aan te bieden; 3) de gewijzigde opvattingen over leidinggeven en het sociaal beleid;
4) behoefte aan meer en
snellere informatie wat
leidt tot de aanschaf van
computers en andere informatieverwerkende
apparatuur; 5) bedrijfseenheden die complexer
worden met steeds meer
specialistische functies.
Deze zaken dwingen het

management om naast
het beheersen van het
bestaande
bedrijfssysteem ook aandacht te besteden aan verbetering en
vernieuwing en het zo nodig aanpassen van de organisatiestructuur.
Het
managementproces kan
hierdoor worden onderscheiden in procesmanagement dat het bestaande systeem zo goed
mogelijk laat verlopen en
projectmanagement dat
werkt aan verbetering en
vernieuwing (het zoeken
naar en invoeren van gewenste veranderingen).

Vragen
Belangrijke vragen bij het
voorgaande zijn o.a. : A)
hoe weet het management

dat er iets vernieuwd of
verbeterd moet worden
om daardoor het aanwezige beter te laten draaien?
B) Als men weet wat vernieuwd of verbeterd moet
worden, hoe is dit dan zo
te organiseren dat het in
de lopende organisatie
kan worden ingepast? C)
Hoe moeten relaties geregeld worden tussen zij die
belast zijn met het beheren en zij die werken aan
vernieuwen en verbeteren? D) Hoe activeren wij
de bereidheid bij medewerkers die niet direct
hebben kunnen meewerken aan het zoeken en uitwerken van verbeteringen
om deze op de meest
doelmatige manier te
accepteren?
RMD

Inschrijving voor deelname

Jaarbeurs 2014
27 nov. - 3 dec.
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net
Website : www.surinamechamber.com

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp:"Winkeliers
praten met elkaar over
actuele onderwerpen"
Inleider:Raymond
Hasnoe, Bestuurslid KKF
Datum: di. 2 sept. 2014
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

ONE
STOP
WINDOW

Wist

u

dat ?

Energie is het bloed van een samenleving van mensen en van de economie. Toch
hebben meer dan twee miljard mensen op onze planeet geen of onvoldoende toegang tot moderne diensten die kunnen voorzien in energie. In de sub-Sahara regio
in Afrika heeft een verbijsterend percentage van 80% van de mensen geen elektriciteit. En we weten allemaal dat voor duurzame ontwikkeling en uitroeiing van armoede de toegang tot schone energie essentieel is. Zonder energie zijn de Millennium
Ontwikkelingsdoelens niet haalbaar. Duurzame energie opwekking die de klimaatsverandering niet verergert, is fundamenteel voor het elimineren van de extreme
niveaus van armoede in ontwikkelingslanden. Deskundigen benadrukken voor energieplanners en beleidmakers drie belangrijke uitdagingen. Deze betreffen: a) energie
om te koken, b) energie voor de armen in rurale gebieden en c) duurzame energie
voor de armen in en rond stedelijke gebieden. Jaarlijks sterven er twee miljoen mensen, voornamelijk kinderen, door luchtvervuiling in huizen waar er rookontwikkeling
is doordat er op hout wordt gekookt. Energy voor de rurale armen moet ervoor zorgen dat kleine ondernemingen kunnen ontstaan, kinderen 's avonds kunnen studeren, klinieken operationeel kunnen zijn en zoveel meer wat mogelijk wordt als er toegang is tot energie. De trek naar steden is een wereldwijd verschijnsel en vaak leven
deze mensen niet anders dan ze gewoon waren in de rurale gebieden waar ze vandaan komen. Velen koken nog op hout waardoor er in hun huizen luchtverontreiniging ontstaat met alle schadelijke gevolgen daarvan. Er zijn 'low cost' oplossingsmodellen om de gevaarlijke indoor pollution te bestrijden en overheden in ontwikkelingslanden zullen daarmee aan de slag moeten gaan om hun volk in de rurale en de
randstedelijke gebieden te helpen. "Put energy at the heart of the poverty reduction
strategies and provide aid support to sustainable energy options for the poor" zijn
slogans die steeds meer ingang vinden.

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. 19/8/2014 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,48
Pound sterling
5,60
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
326,72
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,51
Brazil real
1,48

