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order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,33

Pound sterling         5,07   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        331,29   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   6,03  

Brazil real               1,63

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

CITAAT
"De wijze spreekt omdat hij iets te zeggen heeft, de domme

spreekt alleen om iets te zeggen te hebben”. (Plato)

uWist dat ?

Elk jaar komt Times Higher Education (THE) met een World University Ranking, een

rangschikking van alle universiteiten ter wereld. THE is ontwikkeld door Thomas

Reuter, een expert die geholpen wordt door 50 andere vooraanstaande personen

vanuit de hele wereld. De beoordeling is gebaseerd op dertien punten. Deze lopen

uiteen van het onderwijzen hoe te onderzoeken tot het delen van kennis door uni-

versiteiten. Alle 13 punten kunnen onder 5 categorieën worden gebracht. Deze zijn:

Teaching, Research, Citations, Industry income en International outlook. De num-

mers 1 en 2 van de top 10 van 2013 zijn de Harvard University (VS) en de

Massachusetts Institute of Technology (VS). Op de 3e en 4e plaats staan de uni-

versiteiten van Oxford (UK) en van Cambridge (UK). Op de 5e t/m de 8ste plaats

staan de University of California, Berkely (VS), de Stanford University (VS), de

Princeton University (VS), en de University of California, Los Angeles (VS). De 9e

plaats is voor de universiteit van Tokio (Japan) en de 10e plaats voor de Yale

Univerrsity (VS). 

The University of the West Indies werd in 1948 opgericht om het potentieel voor eco-

nomische en culturele groei van het engels sprekend deel van de Caribische regio

te ontsluiten teneinde de regionale autonomie van de landen te verbeteren.

Aanvankelijk was de universiteit een onafhankelijk extern college van de universiteit

van Londen. De faculteiten bestrijken gebieden van kunst en wetenschap tot busi-

ness, politiek en sport. De universiteit heeft drie fysieke campussen in Mona

(Jamaica), St. Augustine (Trinidad & Tobago) en Cave Hill op Barbados en een open

campus. Er zijn satelliet campussen op enkele  eilanden en een Centrum voor Hotel

en Toerisme Management op de Bahamas. De overige contribuerende landen wor-

den bediend via de open campus, die in alle aangesloten landen een fysieke verte-

genwoordiging, een 'resident tutor' heeft.
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FIRST CLASS EVENTS

ADRES

Amistraat 

Klein Henarpolder 26

Clarapolder Serie B no. 2

Pingostraat 8

Prins Hendrikstraat 6

Kwattaweg 475

Knuffelsgracht 18

Loorstraat BR. 22

Doekhieweg-west 26

Maagdenstraat Omgeving Penny

Garden 

Vulcanusstraat 58 beneden

Prins Hendrikstraat hoek Van

Roseveltkade no. 1

Theodorusstraat 62

Kasabaholoweg 159

Kasabaholoweg 120

Doekhieweg-west 24

Louiselaan 48

Kasabaholoweg 191A

Kasabaholoweg 147

Kasabaholoweg 146

Kasabaholoweg 136A

Kasabaholoweg 153

Kasabaholoweg 152

Prins Hendrikstraat 106

Herman D. Benjaminstraat 59

ACTIVITEIT
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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 onder-

staande bedrijven:

Ondernemersavond

Onderwerp: “Verslag ge-

sprek met de minister van

Financiën t.a.v. KMO-

fonds en Pre-Shipment

inspection”   

Inleiders: Collectief van

het Surinaams bedrijfsle-

ven: VSB, ASFA, AKMOS,

KKF, AAV, SBF

Datum: di. 4 juni 2013

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

zaal, Prof. W.J.A. Kern-

kampweg 37. 

KKFacts

Met 99 stands, 400 vrijwilligers, iedere ochtend rond 6000 schoolkin-
deren en 's middags wisselende aantallen bezoekers is het Kinder-
boekenfestival (KBF) op het terrein van de KKF, ook dit jaar een over-
weldigend succes geworden. Het KBF werd in Paramaribo van 27 mei
t/m 1 juni jongstleden gehouden en eerder in het jaar in Sipaliwini
(Atjoni) en in Commewijne.

KBF 2013 groots en 

succesvol evenement

WWW
Het Kinderboekenfestival

is niet meer weg te den-

ken uit onze samenleving

en het bezoeken ervan is

voor schoolkinderen een

hoogtepunt. Het is een

dag van gezelligheid maar

ook van interessante en

leuke activiteiten. In alle

stands gaat het om lezen,

om boeken en ook om

WELZIJN. Het driejaren-

thema van 2011, 2012 en

2013 is WWW.WELZIJN.

W van weten, W van wil-

len en in 2013 W van wer-

ken. Zo worden de kinde-

ren gemotiveerd om over

zichzelf en hun toekomst

na te denken. Je moet

eerst weten wat je talen-

ten zijn, wat je wilt en kan

en hoe je je energie moet

inzetten om je doel te

bereiken en vervolgens

moet je aan de slag.

Zonder het bedrijfsleven

zou het KBF niet bestaan.

Grote en kleine partners

en eenmalige grote en

kleine sponsoren maken

het mogelijk dat het KBF

gratis toegankelijk is. Het

vervoer van en naar het

KBF wordt al door de

scholen zelf verzorgd en

betaald en busvervoer is

duur! De KKF, die het

belang van het KBF

erkent,  stimuleert het

KBF al enige jaren als

partner door haar complex

en faciliteiten ter beschik-

king te stellen.

Megaklus
"Het is ieder jaar weer een

megaklus", zegt mevrouw

Ritfeld van Stichting

Projekten. "We willen alle

scholen accommoderen

en ze ook een gevarieerd

programma presenteren.

En als ik naar de blijde

gezichten van de kinderen

kijk, zijn we daar dit jaar

weer in geslaagd!" Iedere

stand hield weer een ver-

rassing in en de kinderen

waren nieuwsgierig naar

wat de volgende activiteit

zou inhouden. De stand-

houders waren allen zeer

te spreken over de inzet

en de belangstelling van

de kinderen." Onze kinde-

ren zijn echt leergierig en

we hebben de dankbare

taak ervoor te zorgen dat

het KBF elk jaar weer

georganiseerd kan wor-

den." De middagen waren

gevuld met verschillende

activiteiten en alle dagen

hadden een eigen thema:

dag van de talenten, dag

van het voorlezen, dag

van de nieuwe boeken,

dag van Carifesta, dag

van de financiële educa-

tie, en dag van WELZIJN.

Het festival werd zaterdag

afgesloten met de afron-

ding van het thema welzijn

en de introductie van het

nieuwe driejaren-thema:

GROEI.

RMD

Het driejarenthema van 2011, 2012 en 2013 is
WWW.WELZIJN

Handelsbemiddeling

LAND BEDRIJF ZOEKT
Nederland Thomas van Ginneken geint. partijen die iets zouden willen met 

vervoer over water van kryoteen. 

Zouden ook een kunststof binnenvaart-

schip kunnen inzetten bv. gemaakt van 

gebruikte petflessen             info@vgpa.nl

India Fashionandyouonline imp. van I-brass statues, Asian God / 

Goddess kledingstukken, leggings, 

jeggings en topjes voor de dames

jay@fashionandyouonline.com

di. 4 juni 2013       Plaats: Nw. A’Dam (Districts-Commissariaat)  Tijd: 08.00 - 14.00u  

do. 6 juni 2013      Plaats: Jarikaba (SL Mall)                                Tijd: 08.00 - 14.00u

(Wijzigingen voorbehouden)

ROUTE MICRO ONDERNEMERS EXPRESS

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

STOPONE WINDOW

Kennis is de 'currency of the global economy' zegt Máire Geohegan-
Quin, Europees Commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Weten-
schap, die verantwoordelijk is voor het Europees research beleid.
Een opmerkelijke uitspraak gelet op het haast dagelijkse nieuws over
de eurocrises en de conflicterende benaderingen om deze te bezwe-
ren.

Knowledge currency of the future

Research & innovatie
Teveel economieën heb-

ben in de voorbije decen-

nium, het idée onderdrukt

dat de creatie van waarde

of value in de klassieke

zin, de basis is van de

economie, de productie

van goederen en dien-

sten. 'De creatie van

waarde is tegenwoordig in

de EU door de handel in

financiële derivaten vele

malen meer dan de pro-

ductie van goederen en

diensten' schrijft dr. Volker

Buddensiek, in het maga-

zine Sun & Wind Energy.

De gebruikelijke uitdruk-

king hiervoor was 'having

feet of clay' maar nu

spreekt men van 'a bub-

ble' een luchtbel, maar

soms ook van een zwen-

del maatschappij. Het is

daarom bemoedigend dat

na de miljarden die zijn

uitgegeven om de eurocri-

sis te bezweren, Europa

nu be-reid is tegenmaat-

regelen te treffen als door

Com-missaris Máire

Geohegan-Quin aangege-

ven. Met een record euro

8.1 miljard die het re-

search budget bracht op

10.8 miljard, equipped de

EU het raamwerk pro-

gramma voor research en

innovatie (FP7). Vergele-

ken met wat gestopt is in

het euro reddingspakket is

dit nog altijd een lachertje,

maar er kunnen toch veel-

belovende projecten in

2013 mee gefinancierd

worden, vóór het nieuwe

ondersteuningsprogram-

ma 'Horizon 2020' volgend

jaar in werking treedt.

Renewable
In het verleden resulteer-

de elke euro, uitgegeven

in het Framework Pro-

gramma (FP7) voor re-

search & innovatie, tussen

de 7 en 14 euro additione-

le waarde creatie. Het pro-

gramma begon in 2007. Er

is geld beschikbaar voor

de subjecten Climate

change, industriële inno-

vatie en kennisoverdracht,

maar over hernieuwbare

energie wordt niets expli-

ciet gezegd. Overigens is

ook in Brussel 'Rene-

wable' geen magisch

woord meer dat deuren en

koffers opent. Toch zijn er

nog 'tenders' voor re-

search en innovatie op het

gebied van het hernieuw-

bare. FP7 heeft ook een

specale focus: kleine en

middelgrote bedrijven die

bereid zijn samen te wer-

ken op internationaal ni-

veau om technologische

problemen op te lossen en

technologische kennis en

vaardigheid te verwerven

komen in aanmerking voor

euro 1.2 miljoen. En de

kans dat dit zal resulteren

in meer evenwicht in de

performance van de lid-

landen is aanzienlijk gro-

ter dan het redden van

banken in crisis. 'If Europe

wants to continue to com-

pete in the 21st century,

we must support the re-

search and innovation that

will generate growth and

jobs, now and in the fu-

ture' zegt Commissioner

Geoghegan-Quin.     RMD

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische

groei in Suriname door het zakenleven te dienen, 

te vertegenwoordigen en te versterken.


