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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 2 september 2013 Nr. 607

M.i.v. 20/08/2013 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,47

Pound sterling         5,24   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        341,97   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   5,29  

Brazil real               1,39

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

CITAAT
"Wijze mensen spreken omdat ze iets te zeggen hebben;

wazen om iets te zeggen te hebben". (Plato)

DOSSIER

16372

16391

16681

16696

16711

16837

16843

16945

16946

17037

17064

17238

17547

17551

17893

18033

18042

18044

18078

18148

18178

18206

18213

18362

19776

HANDELSNAAM

A.S.C. OVERMAN

MARJORI'S STORE

A.S. JOPING

S.H. VRIESDE

TJONG'S DRUGSTORE

R.E.CH. VAN LOON

B. MAHANGOE

S. HARDJOPAWIRO

J.BH. PHAGOE-AHIR

J.P. PEELEN

M. ARSOMEDJO

WINKEL ASERIE

O.W. SAIFA

S. MERTODIKROMO - 

IMANREDJO

T. MARTOIDJOJO

D.O. LANSDORF

I.E. AURAEMO

S. BOBIE

CH. SOEKHOE

TUNG SIEN

S.E. STUGER - ALAMAKE

S.S. MARTOPAWIRO

M. ORIE

W. SOEROTAROENO - 

KARTOOETOMO

ELLIE'S BROODWINKEL

ADRES

Willemsteeg BR. 14

Kibritikistraat 6

Drietabbetje 

Commissarisstraat 5

Tawajarieweg 13

Sieuwweg perceel 3

Braamshoopweg 56

Kaumanstraat BR. 46

Commissarisstraat 62

Surinamerivier Ten Westen 

Asalobiekampoe 

Tapanahonyrivier Ten Oosten 

Tidjanstraat BR. 56

Kapurilaan 20

Bigi Poika 

Asidonopo 

Dagoebladstraat 15

Hk J.s. Green-/louis Goveiastraat

95

Donderskamp 

Peperhol perceel 350

De Herstelling perceel 66

Indira Gandhiweg BR. 570

Fefistonstraat 19

ACTIVITEIT

Rijschool

Winkelier

Winkelier

Schoonmaakbedrijf, Aannemer,

Leverancier, Transportbedrijf

Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Reparatieinrichting

Winkelier

Drankinrichting

Houtconcessionaris

Venter

Winkelier

Goudconcessionaris

Venter

Barbier

Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Drankinrichting

Autobusdienst

Eet- En Drankinrichting

Drankinrichting, Winkelier

Autobusbedrijf

Autobusbedrijf

Winkelier

Winkelier

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:

Shows
De Fancy food shows zijn

sedert 1955 Noord Ame-

rika's grootste specialty

food en dranken markten.

Er is een wintershow in

San Francisco en een

zomershow in New York

City. Organisator is de

Specialty Food Associa-

tion die jaarlijks meer dan

40 duizend bezoekers uit

meer dan 80 landen en

regio's trekt om meer dan

260 duizend innovatieve

specialty food producten

te zien. Producten zoals:

confecties, kaassoorten,

koffie, snacks, specerijen,

etnische, natuurlijke, or-

ganische producten en

meer. Op deze shows ont-

dekken retailers, restaura-

teurs, distributeurs en an-

Het KKF-personeel werd

op woensdag 28 augus-

tus j.l. getraind in het

effectief voeren van tele-

foongesprekken en an-

dere telefoontechnieken.

Men kreeg handige tips

mee om klanten zo effi-

ciënt mogelijk via de

telefoon te woord te

staan om zodoende ook

de dienstverlening naar

de klanten te verbeteren.

Enkele tips waren o.a.:

de klant altijd met re-

spect behandelen, geen

verwachtingen wekken

die men niet kan vol-

doen, proberen je in te

leven in de problemen

van de klant en ze se-

rieus nemen, een goede

overlegsituatie met de

klant, richten op de wen-

sen en belangen van de

klant, de telefoon maxi-

maal 3x laten overgaan

bij binnenkomende ge-

sprekken etc. Verder

werd er voor de nieuwe

medewerkers een pre-

sentatie verzorgd over

missie, visie, taken, be-

voegdheden en werk-

zaamheden van de Ka-

mer van Koophandel en

Fabrieken. 

deren, innovatieve en

nieuwe specialty food pro-

ducten en dranken. De

shows worden bezocht

door alle belangrijke ko-

pers van unieke voedsel-

producten, invloedrijke le-

den van de handel, de

consumentenpers en an-

dere aan de sector gerela-

teerde zaken.

Definitie
"Specialty Foods are

Foods that exemplify style,

quality and innovation, in-

cluding artisanal and na-

tural  products that are of-

ten made by small manu-

facturers, artisans and

entrepreneurs", stelt de

Specialty Food Associa-

tion. Hun speciale  aard

ontlenen specialty food

producten aan hun: origi-

naliteit, authenticiteit, etni-

sche of culturele oor-

sprong, specifieke verwer-

king, ingrediënten, be-

perkte levering, bijzonde-

re verpakking, specifieke

distributie kanaal of ver-

koop. Consumenten van

deze producten zijn bereid

iets meer ervoor te beta-

len. ASFA en HI hebben

onlangs door een team

van deskundigen een 2

daagse training laten

geven aan onze produ-

centen van Specialty

Foods. Dit als onderdeel

van het traject dat doorlo-

pen moet worden om hen

exportready te maken.   

RMD

HI en ASFA werken samen om de ontwikkeling van een nieuwe sec-
tor te promoten en te ondersteunen. Het betreft de zogeheten 'spe-
cialty Foods sector'. Er is een traject uitgezet dat onze producenten
in de sector op een niveau moet brengen dat participatie in 'Summer
Fancy Food Show' van 2015 in New York City mogelijk maakt. Zij
moeten kunnen voldoen aan standaarden van de show.

Fancy Food Shows

INSCHRIJVING

28 november t/m 
4 december 

Voor info:
Beurssecretariaat 

tel. 530311 / 530313

uWist dat ?

Rond 1990 verscheen in de VSA het boek 'The Seven Habits of Highly Effective

People' dat een #1 national bestseller werd en jaren lang beschouwd werd en door

velen nog steeds als hèt 'personel leadership handbook'. Het boek presenteert een

holistisch, geïntegreerd en op principes gecentreerde benadering voor het oplossen

van problemen van persoonlijke en professionele aard. De auteur Stephen Covey

beschrijft hoe onze percepties gevormd worden en hoe zij de wijze bepalen waarop

wij zaken bekijken en hoe de aldus tot standgekomen zienswijzen ons doen en

laten, ons gedrag bepalen. De zeven habits of gewoonten die Covey beschrijft

betreffen fundamentele principes van menselijke effectiviteit. Zij representeren de

internalisering van correcte principes waarop duurzaam geluk en succes zijn geba-

seerd. Wie dit boek niet heeft gelezen heeft een 'Must Read' gemist. Wat de

gewoonten betreft die tot een hoge mate van effectiviteit leiden, schets de schrijver

ons een ontwikkeling van 'Dependence' of afhankelijkheid, naar 'Independence' of

onafhankelijkheid en vandaar naar 'Interdependence' of onderlinge afhankelijkheid.

Op weg naar onafhankelijkheid werken we aan 'private victory' en de gewoonten die

ons daarheen leiden zijn: het proactief zijn, weten wat we willen en dat doel niet uit

het oog verliezen en de juiste prioriteiten stellen of zoals Covey het zegt: 'Put First

things first'. Hierna volgt de fase van 'Public Victory'. Welke gewoonten veroorzaken

effectieve interdependentie? Het zijn de gewoonten om in onze relaties steeds in

termen van 'win/win' te denken, voorts de gewoonte hebben om eerst de ander te

willen begrijpen alvorens zelf begrepen te willen worden en door al deze gewoon-

ten wordt 'synergize' onze 6e fundamentele gewoonte. Gewoonte #7 noemt Covey

'Sharpen de saw' ofwel de zaag scherp houden. Het komt erop neer dat je jezelf

altijd fysiek, spiritueel, mentaal en sociaal/emotioneel in goeden doen moet houden.

"There is no real excellence in all this World which can be separated from right

living" is een citaat van David Starr Jordan waarmee Covey aanvangt als hij het

belang bepleit van een 'Inside-Out' leven i.p.v. een 'Outside- In' leven. Het gaat om

leven vanuit je ziel, je essentie, je echte en onvervalste zelf en niet vanuit percep-

ties die niet gefundeerd zijn op universele principes. "What lies behind us and what

lies before us are tiny matters compared to what lies within us" citeert Covey de filo-

soof Oliver Wendell Holmes.

Ondernemersavond

Onderwerp: “Suriname

To The Top”   

Inleider: Moreo Uden,

o p r i c h t e r / v o o r z i t t e r

Suriname to the Top

Datum: woe. 4 sept. 2013

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

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

kampweg 37. 

KKFacts

UITNODIGING
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en de Kamer van Koophan-
del en Fabrieken (KKF) nodigen u uit voor een informatiebijeen-
komst in het kader van het Staatsolie Wageningen Ethanol &
Suikerrietproject.

Na een succesvolle pilot tussen 2010 en 2013 zal de commerciële
fase van het Wageningen Ethanol & Suikerrietproject in uitvoering
worden genomen. Het bijkans 15.000 hectare areaal op Wagenin-
gen zal tussen 2014 en 2018 gefaseerd worden beplant met sui-
kerriet. Volgens plan zullen er jaarlijks 40 miljoen liter ethanol en
42.500 ton bruine suiker worden geproduceerd. De bouw van de
ethanolfabriek start in 2014 en moet medio 2016 operationeel zijn.

Staatsolie wil lokale ondernemers informeren over de uitvoering
van het project, zodat deze kunnen inspelen op de mogelijkheden
die dit project hen zal bieden. Aan geïnteresseerde ondernemers
zal door middel van presentaties een overzicht worden gegeven
van de projectwerkzaamheden en de randvoorwaarden waaraan
zij moeten voldoen. Ook wil Staatsolie in contact komen met moge-
lijke afnemers van bruine suiker.

Datum: dinsdag 3 september 2013
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Plaats: KKF Conference Room
Adres: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Gaarne vestigen wij uw aandacht op het volgende:
1. De uitnodiging is bedrijfsgebonden.
2. De participatie per bedrijf is gesteld op maximaal 2 vertegen-

woordigers.
3. Registratie via KKF op het telefoonnummer 530313 tot en met 

maandag 2 september 2013 om 16.00 uur.

Training voor KKF-personeel

Een deel van het KKF-personeel tijdens 
de trainingssessie

De KKF bevordert een cultuur van 

ondernemerschap en daardoor economische 

groei in Suriname door het zakenleven te 

dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.


