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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 11 maart 2013 Nr. 583

M.i.v. 5/3/2013 en tot nader

order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,36

Pound sterling         5,04   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        358,13   

Trin. & Tob. dollar    0,53    

Guyana dollar (100) 1,64  

Indian rupee (100)   6,11  

Brazil real               1,69

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

CITAAT
"Leer van de fouten van anderen; je hebt niet genoeg tijd om

ze zelf te maken”. (Dalai Lama)

DOSSIER

14145

14157

14387

14391

14425

14505

14624

14642

14975

15088

15167

15206

15247

15343

15360

15371

15403

15654

15771

15772

15797

15805

15874

15875

15929

HANDELSNAAM

B. KASTIEL

ALIBO JOHANNES

S. RADJIE

ONS BELANG OSAIJA

K. GAHAR

PINAS EMMA

JAKONO

R. MARIWAJOE

D. WEEWEE

IBU ANNIE

WINKEL SARIDIN

D.H. ZEGELAAR

L.L. RAMASIS

H.E. ROZENBERG

ALFRED AWETIE 

L.D. CORINDE

S.G. PETRUSI

A.C. WIRIP - BISWANE

R. SEETARAM

P.S. GANESH

S. ASMOKARIJO - TOKARSO

S.P. JHINNOE

R. RAMRATAN

C.M. HOLDER - JULEN

J.E. ANDERSON

ADRES

Morakondre

Benanoe aan de Tapanahony

Clarapolder Serie C perceel 13

Luitenant Weyneweg 

Hamptoncourtpolder Serie A perceel

40

Moengotapoe 

Kalebaskreek 

Galibi Langamankondre

Brownsweg Wakibasoe I

Soemberredjo perceel 29 beneden

Sabakoeweg perceel 610

Brownsweg Nieuw Ganzee

Kaolanstraat 1

Wakibasoe II

Compagniekreek 

Brownsweg Macambi

Foetoenakaba

Casipoera

Mr. P. Chandie Shawweg BR. 461

Huwelijkszorg perceel 405

Blauw Kepantjieweg 598

Matauliweg 26

Bacovendam Serie A no. 127

Kromme Elleboogstraat 10

Sabana 

ACTIVITEIT

Winkelier

Winkelier

Padidroger, Pelmolenaar,

Rijstpelmolen, Winkelier

Winkelier

Pelmolenaar, Rijstpelmolen

Winkelier

Winkelier

Drankinrichting

Bakkerij, Bakker

Eet- En Drankinrichting

Winkelier, Drankinrichting

Eet- En Drankinrichting

Winkelier, Drankinrichting

Eet- En Drankinrichting

Winkelier

Winkelier

Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Autobusdienst

Winkelier

Winkelier

Fabrikant

Winkelier

Winkelier

Drankinrichting, 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:Op onze laatstgehouden ondernemersavond zijn een aantal presen-
taties gehouden met als rode draad de ontwikkeling van onze toeris-
me industrie. De inleiders waren drs. Jan van Charante, drs. Sherida
Mormon, drs. Martin R. Panday, drs. Mildred Caprino, drs. Gerard
Alberga en zij presenteerden de thema's:  Heritage and Private sec-
tor, Het Suriname Heritage Festival, Erfgoed en beleving en SOFNA,
Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam. Er was een
paneldiscussie met drs. Winston Ramautarsing als discussieleider.

Ontwikkeling van onze 

toerisme industrie

SHF
Binnen de toegemeten

ruimte voor dit artikel is

een uitvoerige verslagge-

ving van de presentaties

en de discussies niet

haalbaar. Wij beperken

ons derhalve tot enkele

grepen uit de inleidingen.

Jan van Charante be-

sprak o.m. punten als

Heritage versus Built heri-

tage en wat wel voor de

private sector is en wat

niet. Paramaribo, de kust-

vlakte en het binnenland

kwamen aan de orde als-

ook nationale aspecten

(Cultuur en natuur) en

duurzaam toerisme.

'Bridging cultures' was het

sub thema van de presen-

tatie van drs. Sherida

Mormon, die over het

Suriname Heritage Fes-

tival (SHF)sprak. Het SHF

staat in het centrum van

een cirkel gevormd door:

onderzoek, data sharing,

partnership, actieplan-

ning, actie en evaluatie.

Tegen deze achtergrond

kwamen aan de orde: le-

rende organisatie, diaspo-

ra toerisme en meer. De

SHF heeft de volgende

visie: 'Suriname Heritage

Festival creëert een derde

toerisme seizoen welke

effectief en duurzaam bij-

draagt aan de ontwikke-

ling van de toerisme sec-

tor en de Surinaamse

economie'. De SHF mis-

sie luidt: 'Continu werken

aan productverbetering &

ontwikkeling door het sti-

muleren van ondernemer-

schap dat direct en indi-

rect gelinkt is aan de toe-

risme branche’. Het be-

zoekersaantal van het

SHF vanaf 2011 laat een

duidelijk stijgende lijn zien.

De toekomstplannen wer-

den uit de doeken gedaan

en wel op de niveau’s van

organisatie, ondernemer-

schap, gemeenschap en

districten. Geëindigd werd

met de conclusies dat

partnerschappen een

'must' is en dat professio-

nalisering onvermijdelijk

is.

Beleving
Drs. Panday benadrukte

de beleving van erfgoed

en besprak daarbij ge-

bouwd, natuurlijk en cultu-

reel erfgoed. Hij gaf aan

dat wereldwijd er een

enorme concurrentie is op

het gebied van erfgoed.

Maar er is respect en inte-

resse voor elk erfgoed

omdat elk erfgoed uniek

is. De inleider gaf enkele

adviezen om de beleving

van een erfgoed product

te bevorderen. Er moet

gelet worden op authenti-

citeit en er moet een ver-

haal zijn. Voorts moet men

ervoor zorgen dat het erf-

goedproduct relevant

wordt voor de consument

etc. M.b.t. het openlucht

museum Fort Nieuw

Amsterdam werd de perio-

de 2008 tot heden behan-

deld. De missie van de

SOFNA is het Openlucht-

museum en de aan

SOFNA ter beschikking

gestelde infratructuur (ge-

bouwen, terreinen, arte-

facten e.a.) in te zetten om

op unieke, educatieve en

recreatieve wijze het cul-

tureel patrimonium van

Suriname te etaleren en

via permanente en tijdelij-

ke exposities als voor-

naamste presentator (ex-

ponent) van Suriname’s

geschiedkundige ontwik-

keling te fungeren. Het

bestuur wil per eind 2015

een financieel zelfstandi-

ge organisatie hebben

gerealiseerd die middels

de dan reeds uitgevoerde

projecten, op basis van de

in haar statuten opgeno-

men opdrachten, in haar

normale dagelijkse finan-

ciële behoeften kan voor-

zien. De visie van het be-

stuur is voorts het open-

luchtmuseum te maken tot

die unieke attractie waar

toeristen e.a.  met minima-

le discretionaire tijd bin-

nen een enkel bezoek

een nagenoeg compleet

beeld kunnen krijgen van

de historische ontwikke-

ling en de culturele ver-

scheidenheid van ons

land.                        RMD

uWist dat ?

In Indonesie wordt van 16 - 20 oktober a.s. de 28ste Trade Expo Indonesia 2013

gehouden. De beste exportproducten zullen dan tentoongesteld en gepresenteerd

worden. Te denken valt daarbij aan producten van o.a. de sectoren industrie, mijn-

bouw, agricultuur en craft. In 2012 trok de beurs uit meer dan 90 landen circa 5000

kopers en werd er voor meer dan US$ 1 miljard verhandeld. Dit geeft aan dat

Indonesië in staat is kwalitatief goede producten te produceren waarvan het ook een

betrouwbare leverancier is gebleken. De komende beurs wordt gehouden in de

hoofdstad Jakarta (Fairground Kemayoran Indonesia). Op de openingsdag. 16 okto-

ber a.s., zal de beurs van 12 -16 uur geopend zijn voor business en daarna tot 20

uur voor het publiek. De openingsceremonie wordt van 10 - 12 uur gehouden. Op

de volgende dagen zal de beurs van 10 - 16 uur open zijn voor business en daarna

tot 20 uur voor het publiek. Op de laatste dag, zondag 20 oktober zal de beurs 10 -

19 uur  voor iedereen toegankelijk zijn. De KKF en de Ambassade van Indonesië

organiseren samen een handelsmissie naar deze 28th Trade Expo Indonesia 2013

waarover de de ambassadeur Z.E. Nur Syahrir Rahardjo op dinsdag 12 maart a.s.

bij de KKF een presentatie zal verzorgen (zie uitnodiging elders op deze pagina).

Jakarta ligt op het eiland Java en is de hoofdstad en regeringszetel van de

Republiek Indonesië en de grootste stad van het land met de status van provincie.

Het verstedelijkte gebied waar Jakarta deel van uitmaakt heet Jabotabek en telt 23

miljoen inwoners. Jakarta is de grootste metropool van Zuidoost-Azië. Sinds

Indonesië in 1949 onafhankelijk werd is Jakarta de hoofdstad van het land.

Indonesië wordt economisch bezien, een slapende tijger genoemd, die de potentie

heeft om in de komende jaren te wedijveren met grootmachten als China en India.

Indonesië heeft een enorm potentieel aan grondstoffen: olie, gas, tin, bauxiet, nik-

kel, koper, steenkool, diamant en goud. De industrie is in belangrijke mate toege-

nomen en met name textiel-, kleding- en schoenenfabrieken dragen behoorlijk bij

aan de totale export. Het land exporteert voorts voedingsmiddelen, auto-onderde-

len, electrische apparatuur en houtproducten. Van de landbouwproductie exporteert

Indonesië vooral koffie, thee, cacao, specerijen en rubber. Rijst wordt het meest

verbouwd maar is vooral bestemd voor eigen gebruik.

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37

Voor registratie: Entrepreneurship Support Center
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

START TRAINING: woensdag 10 april 2013
Deze training wordt verzorgd in 5
modules van 2 dagen per module

module 1: Ondernemerskwaliteiten
module 2: Concretiseren van het idee
module 3: Markt en marketing
module 4: Productie en organisatie & management
module 5: Financieel plan   

BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?  

Schrijf nu in voor de training:

Ondernemersavond

Onderwerp 2: “Informatie-

bijeenkomst Tabakswet”

Inleider: Drs. Marthelise

Eersel, directeur Volksge-

zondheid

Datum: di. 12 maart 2013

Tijd: 20.00 - 21.00 uur 

Plaats:Beursterrein, Prof.

W.J.A. Kernkampweg 37.

KKFacts

LAND BEDRIJF ZOEKT

Bangladesh Royal Bengal Trading imp. van jute en jute producten

wahabdk@gmail.com

China Ada Ltd. geint. in oplossingen van prototypen, het 

spuit gieten en gietsels 

www.adamould.com

Denemarken Harboes Brewery A/S nationale distr., retail. voor hun bier en 

mout                              www.harboe.com

Indonesië International Division distr. / agent van diverse consumptiegoe-

PT Arta Boga deren                                    www.ot.co.id  

Cemerlang

Handelsbemiddeling

Het Micro Ondernemers

Express busje zal van de

week niet uitrijden.

Gelieve hiermede reke-

ning te houden. 

Volg onze krantenbe-

richten voor de route

van de komende week.

UITNODIGING
28TH TRADE EXPO INDONESIA 2013

In Jakarta - Indonesië wordt van 16 t/m 20 oktober a.s. de 28ste Trade Expo

Indonesia 2013 gehouden en de KKF organiseert i.s.m. de Indonesische

Ambassade een handelsmissie ernaar toe. Wij nodigen u daarom uit voor een pre-

sentatie over deze beurs en over de voorgenomen handelsmissie naar Indonesië.

Inleider : Z.E. Nur Syahrir Rahardjo, Ambassadeur van Indonesië in Suriname

Datum : dinsdag 12 maart 2013

Tijd : 19.00 uur

Lokatie : KKF-conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

De relatie Suriname - Indonesië kenmerkt zich door een bijzondere sfeer van har-

telijkheid en vriendschap vanwege het feit dat vele landgenoten hun roots in

Indonesië hebben. De handelsrelatie tussen beide landen heeft hierdoor een unie-

ke dimensie gekregen. 

Kamer van Koophandel en Fabrieken - drs. Joanne Pancham, secretaris

De KKF bevordert een cultuur

van ondernemerschap en 

daardoor economische groei 

in Suriname door het 

zakenleven te dienen, 

te vertegenwoordigen en 

te versterken.


