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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 24 september 2012 Nr. 559

CITAAT
. 

"Wat je niet eenvoudig en begrijpelijk kunt uitleggen, heb je
zelf niet goed genoeg begrepen.”

(Albert Einstein)

M.i.v. 18/09/2012 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,38

Pound sterling         5,43    

Ned. Ant. gld. 1,88    

Yen (10.000)        427,23   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   6,20  

Brazil real               1,66

Douanekoersen

ROUTE:     

di. 25 sept.  2012         Plaats: Politie post Latour                Tijd: 08.00 - 14.00 uur

do. 27 sept. 2012         Plaats: Texaco Kasabaholo Tijd: 08.00 - 14.00 uur     

wijzigingen voorbehouden

Katalysator
Directeur Paul Polman

zegt: "We zullen tegen

2020 meer dan één mil-

jard mensen helpen hun

gezondheid en welzijn te

verbeteren en de milieu-

voetafdruk van onze pro-

ductie en het gebruik van

onze producten te halve-

ren, o.m. door 100 procent

van onze landbouwgrond-

stoffen te betrekken uit

duurzame landbouw. Ver-

wacht wordt dat andere en

gelijkgestemde bedrijven

als DSM, Accenture en

Walmart ook katalysator

zullen zijn om de gewens-

te koerswijziging gestalte

te geven. Dringend ge-

wenst is vooral ook een

stimulerend en initiërend

beleid vanuit de diverse

overheden om de slag

naar duurzaamheid te ver-

snellen. Terecht wordt

gesteld dat het bedrijfsle-

ven zijn verantwoordelijk-

heid neemt waar overhe-

den het laten afweten.   

Groei
De ogen van de wereld

zijn op Unilever gericht.

Jan Zijderveld, president

Unilever West Europa,

zegt dat het bedrijfsleven

onderdeel van de oplos-

sing dient te zijn en niet de

oorzaak van milieu- en

arbeidsverhoudingspro-

blemen. "Maar" stelt hij:

"Het bedrijfsleven kan al-

leen slagen in de koerswij-

ziging als we tegelijkertijd

een economisch gezond

bedrijf weten neer te zet-

ten en kunnen laten zien

dat een duurzame be-

drijfsvoering gepaard gaat

met economische groei.

Gelukkig is Unilever vorig

jaar met 6,5 procent ge-

groeid." De omzet van het

bedrijf hangt de laatste ja-

ren rond de 40 miljard

euro en de uitdaging is de

omzet te verdubbelen.

Het Sustainable Living

Plan van Unilever bestrijkt

10 jaar en ze heeft al het

eerste jaar achter de rug.

Denken
Om te slagen moeten alle

partners binnen de keten

hun steentje bijdragen en

dat geldt ook voor de con-

sument. Deze hoort de

producten op een verant-

woorde manier te gebrui-

ken. Zijderveld zegt dat

alleen al het formuleren

en uitvoeren van duur-

zaamheidsdoelstellingen

stimulerend werkt." Je

gaat anders denken. En

als een heel bedrijf met

170 duizend medewer-

kers anders gaat denken,

dan gebeurt er wat." Voor

meer informatie: www.uni-

lever.com/sustainable-

living.            

RMD

Gedragsverandering is noodzakelijk om duurzaamheidsdoelen te
halen. Daarom zoeken Unilever en het Wereld Natuurfonds naar
mogelijkheden om de consument tot duurzamer gedrag te bewegen.
Het Nederlands/Britse voedings- en wasmiddelenconcern Unilever
heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd om bij te dragen aan
een gezonde wereld.

Consumenten bewegen tot

duurzamer gedrag

ICT
Standaarden faciliteren en

ondersteunen innovatie

en maken veel zaken in-

t e r o p e r a t i o n e e l .

Maatschappijen kunnen

hun business opbouwen

en consumenten kunnen

hun keuzen uitbreiden.

Verder versnellen stan-

daarden  de ontwikkeling

van de technologie waar-

door gebruikers er meer

nut van kunnen hebben.

Innovatie voltrekt zich

overal van 'cloud compu-

ting tot bio-plastic of au-

diovisueel. Kortom: Inter-

nationale standaarden

spelen een rol in het

ondersteunen van innova-

tie. Cloud computing is

een nieuwe manier van le-

veren, consumeren en

produceren van IT resour-

ces via internet. In de af-

gelopen decennia is het

belang van de  informatie

en communicatie techno-

logie (ICT) sterk toegeno-

men en ICT speelt onmis-

kenbaar een essentiële

rol in alle sectoren van de

industrie en in alle facet-

ten van het consumenten

leven. Het helpt energie

efficiëntie en veiligheid te

vergroten en is de sleutel

tot 'interoperability'. 

MPEG
Op het gebied van infor-

matietechnologie is de

'joint technical committee

ISO/IEC JTC 1 Informa-

tion technology' een sleu-

tel speler. Zij voorziet in

een solide ICT infrastruc-

tuur doordat zij de bouw-

stenen definieert voor

nieuwe technologieën.

Audiovisueel is ook een

gebied waarin innovatie

en standaarden naadloos

aansluiten. Het werk van

de ISO/IEC Moving

Picture Experts Group,

beter bekend als MPEG,

die samenwerkt met de

ITU, is ontzagwekkend.

Zij schiep een van de suc-

cesvolste standaarden

ooit. MPEG heeft verschil-

lende Emmy Awards ont-

vangen en veroorzaakte

een revolutie in de  audio,

video en multimedia erva-

ring van miljoenen men-

sen. De behoefte van de

consument evolueert con-

stant en om in lijn te blij-

ven met de eisen van de

markt moeten standaar-

den in deze evolutie inte-

greren. ISO is werelds

grootste ontwikkelaar van

standaarden. Zij heeft

besloten haar standaar-

denontwikkelingsproces-

sen te herzien teneinde

markt trends te volgen en

geschikte standaarden te

leveren op een wijze die

eenvoudiger, sneller en

beter is.                    RMD
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HANDELSNAAM

S.L. MAHADEW AGENCIES

SCHILDERSBEDRIJF P. KAR-

TODIKROMO

M.S. HARKISOEN

SCHILDERBEDRIJF

MODERN

F.O. CAIRO

BISSESAR JADDOE

ONS HOEKJE

NATIONALE BEWAKINGS-

DIENST SURINAME

S. TJADIKRAMA - KARIJOAT-

MO

A.K. LEAKAT

CHEUNG WING YUE

K.R.J. GOMPERTS

LOSING ASABIGI

R. CHANDIRAMANI                

S. ALISOEWITO

AEGON LEVENSVERZEKE-

RING N.V.

L. FING FING

KOEL EN TECHNISCH

BEDRIJF "SIEMBO"

PENSION ATLANTIC

J.H. CHANDIRAMANI

J. CHOTKAN

WINKEL DWARKA

E.P. LANDVREUGD

JULIAAN EMELIUS

WINKEL MARIA

ADRES

Frederik Derbystraat no. 68

Nepveustraat no. 21 

Dr. Sophie Redmondstraat no. 132

Rutgersweg perceel 95

Rodastraat no. 24

Meerzorg Serie E perceel 62

Swallenbergstraat no. 18

Gonggrijpstraat no. 33

Pandiet Tilakdharieweg BR. 208

Adhinweg no. 30

Gouverneurstraat no. 45

Eldoradolaan no. 12 beneden

Christoph Kerstenstraat no. 45A

Zwartenhovenbrugstraat no. 251

Verlengde Van Hattemweg perceel

72 BR. 186 

Mr. F.h.r. Lim A Postraat BR. 28-30

Tamanoeastraat no. 23 

Groot Blijdenshoopweg perceel 8,

Indira Gandhiweg km. 10.5.

Julianastraat no. 24 boven

Zwartenhovenbrugstraat no. 251

Paloeloeweg no. 191C

Milostraat BR. 3

Gonggrijpstraat no. 160

Menkendam 5e Zijstraat no. 24 

Plantage Berlijn 

ACTIVITEIT

Importeur

Aannemer

Exporteur, Grossier,

Importeur, Winkelier

Aannemer

Loodgietersbedrijf

Winkelier

Eet- En Drankinrichting, Winkelier

Bewakingsdienst

Venter

Winkelier

Winkelier

Eet- En Drankinrichting,

Reparatieinrichting

Drankinrichting, Winkelier

Houtconcessionaris

Drankinrichting, Winkelier

Verzekeraar

Winkelier

Reparatieinrichting,

Spuitinrichting

Pension

Fabrikant, Houtconcessio-

naris, Importeur, Winkelier

Autobusbedrijf

Winkelier

Winkelier

Goudconcessionaris

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:

Geen 
Ondernemersavond
d.d. dinsdag 25 
september 2012
i.v.m. bouwwerk-

zaamheden 

KKFacts

De KKF bevordert

een cultuur van 

ondernemerschap 

en daardoor 

economische groei 

in Suriname door 

het zakenleven te 

dienen, 

te vertegenwoordi

gen en te ver

sterken.

Logische stappen

voor regionale 

integratie

We leven in een onderling verbonden wereld waarin Internationale
standaarden voorzien in internationaal op elkaar afgestemde oplos-
singen voor  grote uitdagingen van de wereld, die te groot zijn om
individueel, door welk land dan ook, opgelost te kunnen worden.
Deze standaarden maken het voor de industrie mogelijk zich verder
te ontwikkelen.

ATTENTIE EXPORTEURS/IMPORTEURS

U wordt hierbij beleefd doch dringend verzocht de certificaten van oorsprong zo

volledig mogelijk in te vullen. 

Let u er ook op dat de juiste naam en het adres van uw bedrijf, zoals die voor-

komen op het uittreksel van het Handelsregister, worden ingevuld. 

Indien deze gegevens niet overeenkomen met die van het Handelsregister, zijn

wij genoodzaakt de certificering te weigeren. 

Verder wordt u verzocht alle onderliggende documenten mede te nemen t.w.

* Het Enig document, welke is afgetekend door de douane;

* IT formulier;

* Bill of Lading of Airway bill;

* Health certificate / Rijst certificaat (Min. LVV);

* Hout certificaat (SBB);

* Caricom invoice.

Bij het ontbreken van één (1) of meer van bovengenoemde documenten zullen

wij u niet van dienst kunnen zijn.

Ter voorkoming van enig ongerief attenderen wij u erop te voldoen aan het

bovengestelde.

Kamer van Koophandel en Fabrieken

Drs. Joanne Pancham - Secretaris

VISIT 

OUR WEBSITE :
www.surinamechamber.com

Standaarden ondersteunen
innovatie

uWist dat ?

Na de ramp bij de kernreactor Fukushima wil bijna driekwart van de Japanse onder-

nemingen dat er met kernenergie wordt gestopt mits alternatieve energiebronnen

zeker zijn. Dit blijkt uit een poll van persbureau Reuters, een jaar nadat de kern-

centrale door een tsunami  werd overspoeld. Uit het onderzoek wordt duidelijk hoe

groot het wantrouwen bij het publiek is tegen verder gebruik van kernenergie. Voor

de ramp was Japan nog van plan om 50 procent van de energiebehoefte uit kern-

energie te halen. Op dat moment was het al 30 procent. Nu wordt er gedacht aan

nul tot maximaal 35 procent in de energieplanning naar het jaar 2030. Van de

respondenten van het onderzoek is 72 procent tegen het idee van handhaving van

kernenergie en 18 procent wil er volledig mee stoppen. Windmolens gaan drijven.

De Britse en Amerikaanse regeringen gaan drijvende windmolens ontwikkelen. Een

normale windturbine kan niet gebouwd worden op plekken waar de zee dieper dan

60 meter is. De drijvende windmolen hoeft niet tot de zeebodem te reiken en kan

dus verder op zee geplaatst worden. Daar waait de wind harder, wat meer energie

kan opleveren. Ook het repareren van windmolens wordt gemakkelijker doordat de

drijvende pontons naar de haven gesleept kunnen worden.


