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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 12 november 2012 Nr. 566

M.i.v. 30/10/2012 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,32

Pound sterling         5,37    

Ned. Ant. gld. 1,88    

Yen (10.000)        420,76   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   6,19  

Brazil real               1,65

Douanekoersen

ROUTE:     
do. 15 nov. 2012     Plaats: Zanderij (de Chinees bij               Tijd: 08.00 - 14.00 uur    

de kruising richting Cola Kreek)     

(wijzigingen voorbehouden)

Geen

Ondernemersavond

deze week i.v.m. 

voorbereidingen

EU/ACP conferentie

KKFacts

Logische stappen

voor regionale 

integratie

De Teach-In van de

Jaarbeurs 2012 werd  op

6 november j.l. gehouden.

Aan participanten van de

beurs werden op deze bij-

eenkomst de beursrichtlij-

nen en instructies voorge-

houden. Als u deze bij-

eenkomst hebt gemist

kunt u alsnog contact ma-

ken met het beurssecreta-

riaat voor het ophalen van

het beursinstructieboekje

en bestelfomulieren voor

badges en bijkomende

voorzieningen daar er

deadlines aan verbonden

zijn. De beursorganisatie

wenst alle deelnemers

aan de beurs veel succes

toe met de voorbereidin-

gen.                           TA

Conclusie
Een van de conclusies

van het boek is dat oriën-

tatie op klimaatsverande-

ring, voedsel- en grond-

stoffenschaarste en ar-

moede, bedrijven geen

windeieren legt. Er is sys-

tematisch onderzoek ge-

daan naar de manier

waarop bedrijven duur-

zaamheid invoeren. In

opdracht van Stichting

Management Studies wer-

den 20 vooraanstaande

bedrijven onder de loep

genomen door een team

van vier auteurs van

Royal Haskoning DHV en

het Partnership Resource

Centre van de Erasmus

Universiteit Rotterdam.

Dat heeft geleid tot het

hiervoor aangehaalde

boek. Hoe wordt duur-

zaam ondernemen waar-

gemaakt? Welke routes

kan een onderneming ne-

men om kansrijk te ver-

duurzamen?

Handreiking
Naast theorie biedt het

boek inzichten  en prakti-

sche handreikingen aan

bestuurders en managers.

Bedrijven ontdekken dat

duurzaamheid geen maat-

schappelijk randverschijn-

sel is, maar de kern van

het ondernemen zelf raakt.

Vooruitstrevende bedrij-

ven oriënteren zich daar-

om op de grote maat-

schappelijke vraagstuk-

ken van de komende de-

cennia, zoals klimaatsver-

andering, voedsel- en

grondstoffenschaarste en

armoede. Zij bekijken hoe

dit hun toekomstig onder-

nemingsspeelveld zal be-

palen. Bedrijven die hier-

mee goed omgaan, zijn

winnaars van de toe-

komst. Zij herkennen de

waarde om in deze vraag-

stukken een rol te spelen

vanuit de overtuiging dat

dit de onderneming ten

goede komt.    

RMD

In Amersfoort, Nederland, werd eind september j.l. het boek
'Duurzaam ondernemen waarmaken, het bedrijfskundig perspectief'
gepresenteerd. Onder de kop: 'Vooruitstrevende bedrijven, winnaars
van de toekomst' weidt het opinieblad van VNO-NCW (FORUM) aan-
dacht hieraan. Geïnteresseerden in dit boek kunnen terecht op
www.managementstudies.nl. 

Winnaars van de toekomst

Efficiëntie
Als we duurzaamheid be-

kijken vanuit een econo-

misch, milieu en sociaal

perspectief, betekent dat

in onze hedendaagse

zeer concurrerende en

complexe wereld, dat on-

dernemingen efficiënter

moeten worden willen zij

optimaal profijt halen uit

hun potenties op diverse

markten. Standaarden

helpen daarbij want zij zijn

krachtige instrumenten,

ontwikkeld door erkende

wereldexperts. Zij harmo-

niseren internationale

'best practices' die ge-

bruikt kunnen worden om

te meten, te vergelijken,

efficiëntie te vergroten en

verspilling te verminde-

ren. Zo kunnen internatio-

nale standaarden, door te

voorzien in algemene

specificaties, ervoor zor-

gen dat producten, dien-

sten en technologie van

verschillende aanbieders

in elkaar passen als stuk-

ken van een puzzel.

Standaarden
Standaarden maken het

mogelijk interoperationeel

en compatible te kunnen

zijn en zij voorzien in een

stevige basis voor het ont-

wikkelen van innovaties

en het faciliteren van

markttoegang tot nieuwe

producten.  Landen, orga-

nisaties, regelgevers en

onderzoekers hoeven

hierdoor het wiel niet

opnieuw uit te vinden,

maar kunnen investeren

in andere prioriteiten.

Standaarden helpen orga-

nisaties te voldoen aan de

wensen van hun klanten

terwijl ze gericht zijn op

het optimaliseren van pro-

cessen binnen bedrijven.

"The bottom line? Inter-

national standards from

IEC, ISO and ITU not only

make good business

sense, but greater effi-

ciency helps society to

make better use of its

resources, contributing to

a more sustainable

World," zeggen Klaus

Wucherer en Boris

Aleshin, de presidenten

van resp. IEC en ISO en

Hamadoun Touré, ITU

Secretary-General.     

RMD

Grote uitdagingen in de wereld als duurzaamheid en financiële onze-
kerheid impliceren dat organisaties uitgedaagd worden om betere
resultaten te bereiken met minder verspillingen. Internationale stan-
daarden van IEC, ISO en ITU zijn cruciaal om efficiënter te opereren.
Je bent efficiënt als je vaardig bent in het ontwikkelen van producten
en diensten via processen met minimale verspilling en onkosten en
onnodige inspanningen.

Minder verspilling betere resultaten

Programma
Tijdens een strategische

conferentie in november

2011 zijn de behoeften en

knelpunten van de land-

bouwsector geinventari-

seerd waarbij er vooral

gekeken is naar de ex-

port. Het CBI ontwikkelde

daarna een Agro-Food

programma om Suri-

naamse tuinbouwbedrij-

ven te helpen zich voor te

bereiden op de export

naar de Europese en

regionale markt. Dit pro-

gramma wordt uitgevoerd

door het Suriname Busi-

ness Forum (SBF), het

CBI (Centrum tot Bevor-

dering van de Import uit

ontwikkelingslanden) en

het Ministerie van Land-

bouw, Veeteelt en Visserij

(LVV). Het programma

coacht Surinaamse bedrij-

ven in de tuinbouwsector

in het voldoen aan eisen

voor export naar de

Europese en regionale

markt. 

Uitvoering
Het programma omvat:

het opleiden van lokale

sectordeskundigen (men-

toren); het beoordelen

van bedrijfsactiviteiten

voor internationaal zaken-

doen; en aanbevelingen

uitvoeren.  Hierdoor moet

het concurrentievermogen

van Surinaamse bedrijven

worden versterkt. Bedrij-

ven zullen geholpen wor-

den te bepalen hoe zij het

best de buitenlandse

markt kunnen betreden.

Er zijn al stappen gezet

om het programma uit te

voeren. Zo hebben de drie

partijen het CBI documen-

ten als basis gebruikt en

aangepast aan de Suri-

naamse situatie. En in-

middels zijn de kandidaat-

mentoren die aan het pro-

gramma gaan deelnemen

al geselecteerd. En op 14

november a.s wordt het

Agro-food programma

officieel gelanceerd. Dan

start ook de opleiding van

de mentoren. De werving

van bedrijven om deel te

nemen aan het Agro-food

programma begint in ja-

nuari 2013.                       

RMD

Het Agro-Food programma is een samenwerking tussen het SBF, CBI
en LVV. De internationale handel is vrijer geworden en Surinaamse
bedrijven blijken moeilijk te kunnen voldoen aan de toenemende
eisen van de internationale markten.

Agro-Food Programma

uWist dat ?

Weet u het nog? Kunt u het zich nog herinneren? Op onze KKF ondernemersavond

van 12 juni bezochten meer dan 350 lokale ondernemers de informatiebijeenkomst

van Staatsolie over het Refinery Expansion Project (REP). Zo groot was de belang-

stelling, dat Rudolf Elias, REP Project Director, zei er bijna in shock van te zijn

geraakt. Van de 1500 personen die in de piek van het project te werk zullen zijn

gesteld, zullen 1000 lokaal zijn aangetrokken. Uit het buitenland komen hoogge-

kwalificeerde krachten die in ons land niet te vinden zijn. Het project wordt door

Staatsolie uitgevoerd met 12 subcontractors/constructieaannemers, onder wie

Kiesel, Ballast Nedam, MNO Vervat, Fagioli (Italië) en de joint venture IREM/SICES.

Alles  onder supervisie van hoofdaannemer Saipem. Senior Project Manager Tom

Ketele vertelde dat voor het Surinaamse bedrijfsleven opportunities zijn in de laag

onder de constructieaannemers. Hij zei een geweldige spin-off te verwachten voor

kleine en middelgrote lokale bedrijven mits die kunnen voldoen aan de kwaliteits- en

veiligheidseisen. Op 6 en 8 augustus hebben Staatsolie en KKF vervolgbijeenkom-

sten gehouden. Op de eerste bijeenkomst hebben MNO Vervat, Ballast Nedam en

IREM/SICES de mogelijkheid tot participatie van lokale aannemers aangegeven en

tijdens de 2e bijeenkomst lichtte Staatsolie haar inkoopprocedure toe. Inmiddels

heeft onder supervisie van Kiesel, MNO Vervat en Ballast Nedam een aantal lokale

bedrijven aan het project gewerkt. Kiesel is verantwoordelijk geweest voor het op-

zetten van een magazijn, kantoorgebouwen voor constructiepersoneel, wachthuis-

jes en permanente en tijdelijke schuttingen en voerde dit werk uit met 25 andere

lokale bedrijven.

CITAAT
"Het avontuur van het

leven is uit te zoeken

wie je bent, waarom je

op de wereld gekomen

bent en dat dan uit te

voeren”. 

(Phoebe Lauren)

STAY
TUNED

FOR THE

8 - 14 december

DOSSIER

14066

14121

14161

14219

14349

14357

14363

14393

14700

14904

14948

14973

15039

15163

15374

15408

15451

15485

15512

15589

15631

15706

15707

15876

15877

HANDELSNAAM

G. SITARAM

B. LALDJISINGH

ISHAAKS ENTERPRISE

WINKEL S. GANGAPERSAD

ALL IN ONE

B.H. VASEUR - WIMPEL

DEBI SEWPERSAD

L.G. SIMONS

S.F. KING

LAKHI'S SHOPPING CENTRE

CHINA HOTEL-BAR-RESTAU-

RANT

W. ALEKIE

JAMOENAPERSAD MOHAN

R. KISOENSINGH

M. ORI'S

A.J. TELOE

A.J. GROOTFAAM

K. RESOSETIKO

RUDY ELECTRONICS

R.R. DAWSON

H. RAMSEMOEDJ

R.H.M. LIGEON

D.A. TAPOTO

B. SOMAROO

R. KASANMOESDIRAN

ADRES

Corantijnpolder Serie B no. 57

Welgedacht B Weg perceel 33

Oranje Nassaustraat 72

Hamptoncourtpolder Serie D 

perceel 75

Saramaccastraat 10 beneden

Prins Hendrikstraat 24

Hamptoncourtpolder Serie C 

perceel 10

Kwattaweg 54B

Comsarsikondre

Fajalobilaan perceel 65

Hendrikstraat 114

Bakoe 

Washingtonstraat BR. 34 

perceel 261

Clarapolder Serie C perceel 48

Kasabaholoweg 146

Stellastraat 10

Mapane Langs De Weg Naar Java 

Clarapolder Serie C no. 51-I

Jozef Lelystraat 79

Frans Halsstraat perceel 2504

Balwant Girweg BR. 45

Copiestraat 14

Sabana 

St. Jozefstraat 78

Margarethenburg Serie C no. 4

ACTIVITEIT

Drankinrichting, Winkelier

Kleermaker, Winkelier

Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Advertentiebureau

Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Autobusdienst,

Verhuurbedrijf

Winkelier

Winkelier

Eet- En Drankinrichting,

Hotel

Drankinrichting, Winkelier

Importeur

Reparatieinrichting

Eetinrichting, Winkelier

Autobusdienst

Winkelier

Padidroger, Pelmolenaar,

Rijstpelmolen

Importeur

Aannemer

Autobusdienst

Autobusdienst

Drankinrichting, Winkelier

Fabrikant

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:

Teach-in Jaarbeurs 2012

Een deel van de aanwezigen op de Teach-in van de
Jaarbeurs 2012


