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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 13 mei 2013 Nr. 592

M.i.v. 30/4/2013 en tot nader

order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,39

Pound sterling         5,20   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        342,47   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   6,18  

Brazil real               1,68

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

CITAAT
"Het is jouw avontuur te ontdekken waarom je naar de aarde 

gekomen bent en daarna het gevonden pad te volgen. 
Dit doe je voor jezelf, om alles te worden wat je kunt zijn, 

om jezelf te verwezenlijken”. (Phoebe Lauren)

uWist dat ?

Albert Einstein, het kind met een abnormaal groot hoofd, dat pas op zijn 4e jaar kon

praten, werd later 's werelds beroemdste en meest opvallende fysicus/natuurkundi-

ge. Hij won de nobel prijs voor zijn werk en Time Magazine riep hem uit tot 'Man of

the century'. En het wonderlijke is dat hij geen uitblinkende leerling/student was. Het

toelatingsexamen van de universiteit wist hij niet in een keer te halen. Hij had een

eigenwijze manier van studeren en concentreerde zich slechts op wat hem interes-

seerde. De eerste zin die zijn ongeruste ouders hem pas op zijn 4e jaar hoorden

spreken, was aan tafel toen hij plotseling zei: 'De soep is te heet'. Sokken dragen en

haren knippen haatte hij en zijn passie betrof zeilen en viool spelen. Hij noemde zijn

viool Lina en had die altijd bij zich. Na zijn dood werd zijn brein uit zijn hoofd verwij-

derd zonder dat zijn familie daarvan afwist. Deze immorele daad werd verricht door

Dr. Thomas Harvey, die zijn hersenen wilde onderzoeken. Achteraf kreeg hij hier-

voor toestemming van Einsteins zoon Hans Einstein. Einsteins interesse in de

wetenschap begon op zijn 5e toen hij geïnspireerd raakte door een kompas dat  hij

van zijn vader had gekregen. In 1952 werd hem het presidentschap van Israel aan-

geboden, maar hij bedankte beleefd voor de eer. Al de werken van Einstein zijn

opvallend maar met de publicatie van zijn paper over 'Mass-energy equivalence'

verwierf hij onvoorstelbare roem. Wie een handtekening van Einstein wilde moest

hiervoor 'dokken' maar hij doneerde al dit geld aan liefdadigheid. Einstein werd in

Ulm, Duitsland, op 14 maart 1879 als eerste kind in een modaal Duits-Joods gezin

geboren. Hij stierf in 1955 in Princeton USA. Zijn relativiteits theorie (E=mc2) was

een nieuwe manier om ruimte, tijd en zwaarte kracht te meten en om te verklaren

hoe die werken. Met deze kennis werden allerlei instrumenten uitgevonden van de

atoombom tot machines om kanker te genezen. 

De ICT Associatie is een branchevereniging waarvan de leden KKF-
geregistreerde bedrijven zijn met ICT als core business. Van de lan-
delijk 80 geregistreerde ICT bedrijven waren per 29 juli 2011, 39 lid
van de ICT-AS. Haar missie is: 'ICT-AS zal als branchevereniging de
samenleving helpen om beter te presteren met ICT'. De visie: 'Ontwik-
kelen doe je met ons' (ICT als logische factor bij ontwikkelingsplan-
ning en uitvoering).

ICT Summit Paramaribo

ICT Summit 
'Envisioning the future' is

het thema van de ICT

Summit Paramaribo 13 -

14 juni 2013 die de ICT-

AS organiseert en die in

de KKF-Hal zal worden

gehouden. De objectives

zijn: 1) stimuleren van ICT

visie ontwikkeling van pro-

fessionele gebruikers en

professionele voorzieners

van ICT producten en

diensten; 2) presenteren

van de Surinaamse ICT

bedrijven aan professio-

nele gebruikers; 3) infor-

meren van toekomstige

ICT professionals en ICT

ondernemers; 4) het

scheppen van een net-

werkgelegenheid tussen

ICT ondernemers en loka-

le bedrijven/overheid. Het

thema 'Envisioning the

future' omvat het volgen-

de: 'Waar gaan we heen?

Hoe gaan we ernaartoe?

Een duidelijke bestem-

ming is noodzakelijk als

gi1ds voor de reis van ver-

andering. Vele verande-

ringsinspanningen falen

wegens verwarring over

waar iedereen precies ver-

wacht wordt te arriveren.

De tweedaagse ICT Sum-

mit zal bestaan uit: lec-

tures, workshops, presen-

taties, discussies en een

exhibitie.

Participanten
Onder de participanten

zijn er een zestal bedrijven

uit Curaçao, Microsoft,

Cisco, APC, UNDSL en

Techdata. Voorts ook:

Telesur, E-Gov Commis-

sie, Spangmakandra,

i-Frontier, Qualogy, Bnets,

Itee N.V., Alembo, AMG

N.V., Assuria en Procyon.

Aangegeven werd waar-

om het belangrijk is te par-

ticiperen in deze ICT Sum-

mit. Genoemd zijn de on-

schatbare networking op-

portunities met top execu-

tives van de meest promi-

nente organisaties van

Suriname en de regio en

de knowledge sharing

sessies en presentaties.

De ICT Summit Commisie

bestaat uit: Cees van

Barneveld (overall coordi-

nation), Achmed Neyhorst

en Tino lew (program),

Eugenie Haynes (marke-

ting), Raoul Mangoensen-

tono, Gregory Tai-Apin en

Henk Rahan (logistiek). 

Voor meer informatie:

summit2013@ict-ass.sr of

Natasia Tjang-A-Sjin, regi-

stration manager, Letitia

Vriesdelaan 16 boven, tel.

472017 of 8922055.  

RMD

Jean-Luc van Charante zond ons het hiernavolgend verslag in een
notendop, over zijn onlangs gehouden presentatie op onze onderne-
mersavond, over biologisch geteelde groenten en fruit. Hij stelde:
'Klantvraag biologisch geteelde groenten en fruit nog ondergewaar-
deerd'.

Biologisch geteelde

groenten en fruit

Regenmenu
Stel je voor dat je bij een

restaurant een regenme-

nu voorgeschoteld krijgt.

De prijzen zijn vandaag

tweekeer zo hoog zegt de

ober, want we hebben,

vanwege de aanhouden-

de regen problemen met

wateroverlast. Ook ande-

re restaurants hanteren

regenprijzen. Onbegrijpe-

lijk? En toch is dit het pro-

bleem waarmee restau-

rants kampen, wanneer zij

in minder gunstige seizoe-

nen groenten en fruit

moeten inkopen. Een krat

tomaat kan dan tweemaal

zo duur kosten. De inleider

presenteerde een markt-

onderzoek van de Stich-

ting Agrarische Vrouwen,

naar de haalbaarheid van

het leveren van biologisch

ge-teelde groenten en

fruit. Er werd ingegaan op

een aantal mismatches

tussen het aanbod van en

de vraag naar deze pro-

ducten in de regio Para-

maribo. Prijs, kwaliteit,

kwantiteit en hygiëne

speelden daarbij een grote

rol. Er werd ook gespro-

ken over seizoensgebon-

denheid, gebruik van

greenhouses en de voor-

keur voor biologisch ge-

teelde groenten en fruit.

Boeren en kleine onderne-

mers wilden meer weten

over de benadering van

de aanbod kant. Het on-

derzoek was echter ge-

richt op de vraag van de

afnemers. Continuïteit en

betrouwbaarheid blijven

voor de horeca de voor-

naamste redenen waarom

zij niet gemakkelijk op bio-

logisch geteelde groenten

en fruit overstappen. 

(JvCh)

DOSSIER

17785

18453

20880

22574

24346

24827

28271

30453

36057

36071

38822

39008

39541

39655

40386

41608

42324

46124

47901

47997

49255

50221

52342

52356

HANDELSNAAM

PIKIN MONKI MONKI

HUANG WAI KUEN

JIMMY'S TAXI

RIJSCHOOL SAFETY

K.W. SEYMONSON

CANTECH LABORATORIES,

INC.

WILFRED O. MINA

W. TIJDMETER - DJAKIO

YUANYI LUO

RESUTRADE

N.M. KASSIM

ZOENA TAXI

LEMFA

SEWGOBIND TOELAWATIE

DOMINI HARRY

E. JULES BENDT

J.TJ.R. RAMPERSAD

CBJ MULTIDIENSTEN B.V.

S.W.K. DEEL

SRAWAN IMPORT

JIMMY D.A. AMELO

ZONRIZA.COM

FRANCINA'S TAKE AWAY

KITCHEN

TAPAS & WINE

ADRES

Kleine Waterstraat 1

Sommelsdijckstraat 26 beneden

Peu Et Contentstraat 83

Hernhutterstraat 134

Waterkant Centrale Markt 

Kleine Waterstraat 2-6

Vulcanusstraat 7A

Koningstraat 64

Hofstede Crull'laan 20

Dr. H.d. Benjaminstraat 67

Koenawaroelaan 5

Adrianusstraat 49 A

Koningstraat 44

Theodorusstraat 1 (opslagruimte)

Loorstraat 79

Loorstraat 51

Verlengde Gemenelandsweg 125

Helenastraat 28

Vulcanusstraat 64

Koningstraat 107B

Koningstraat 43

President Da Costalaan 2

Cornelisstraat 78

Kleine Waterstraat 1

ACTIVITEIT

Fabrikant

Winkelier

Taxibedrijf

Rijschool

Taxibedrijf

Servicebureau

Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Schoonheidsspecialiste,

Kapper

Importeur, Distributeur

Importeur

Taxibedrijf, Transportbedrijf

Taxibedrijf

Winkelier

Taxibedrijf

Importeur

Winkelier

Importeur

Exporteur

Importeur

Exporteur

Servicebureau

Winkelier

Importeur

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:

BEKENDMAKING
Vanaf 1 mei 2013 worden er administratiekosten in rekening gebracht: 

- Bij elke nieuwe inschrijving in het Handelsregister SRD 50,- 

- Bij elke wijziging / mutatie per dossier SRD 30,-

Drs. Joanne Pancham, Secretaris KKF

Ondernemersavond

Onderwerp 1: ”Concept

Wet Consumentenbe-

scherming”     

Inleider: Mw. D. Sumter,

voorzitter werkgroep Wet

Consumentenbescherming

Datum: di. 14 mei 2013

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Onderwerp 2: Project

”Kansjongeren” (Drop-

Outs) i.h.k.v. “Hoe fit zijn

onze Bouwers”     

Inleider: Ir. Gracilio Clive

Pigot, RoffaBop

Datum: di. 14 mei 2013

Tijd: 20.00 - 21.00 uur

Plaats:Beursterrein, Prof.

W.J.A. Kernkampweg 37.

KKFacts

Het Ministerie van Handel en Industrie organiseert in samenwerking met de

Caribbean Export Development Agency diverse trainingen voor ondernemers die

een (bijna) export ready product hebben t.w:

1. ProNet training die bestemd is voor fabrikanten, detailhandelaren en de dien-

stensector. De onderdelen waarin getraind zal worden zijn Quality Management

en Information Management;

2. Export Marketing training die bestemd is voor kleine, middelgrote ondernemin-

gen alsook voor de Business Support Organisations (BSO). Op deze training zal

behandeld worden alle onderdelen die te maken hebben met export, welke uit-

eindelijk moet leiden tot de formulering van een Export Marketing Plan.

Trainingsdatum           : maandag 27 t/m woensdag 29 mei 2013

Opgave voor deelname: uiterlijk 20 mei 2013 op het Ministerie van HI                  

Telelefoonno.                : 402826 of 402080 tst 1048, 1049 en 1042 of mailen naar

odindustrie@minhi.gov.sr

di. 14 mei 2013          Plaats: Domburg Waterkant               Tijd: 08.00 - 14.00u  

do. 16 mei 2013         Plaats: Sar’ca Groningen                   Tijd: 08.00 - 14.00u

(BO Kantoor)                        (Wijzigingen voorbehouden)

ROUTE

Handelsbemiddeling

LAND BEDRIJF ZOEKT
Frankrijk Carrefour Group online catalogus of toegankelijke platform 

voor het viewen van Surinaamse fabrikan-

ten, hun producten met specificaties

www.carrefour.com

Turkije Low Profile Holding contactgegevens van houthandelaren

firat_dede@live.com

OPROEP AAN 

ONDERNEMERS

De KKF bevordert 

een cultuur van

ondernemerschap 

en daardoor 

economische groei 

in Suriname door 

het zakenleven 

te dienen, te 

vertegenwoordigen 

en te versterken.


