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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 5 augustus 2013 Nr. 603

M.i.v. 23/7/2013 en tot nader

order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,41

Pound sterling         5,13   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        335,48   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,61  

Brazil real               1,50

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

CITAAT
"Business has only two functions: marketing and innovation". (Milan Kundera) 

"Learning and innovation go hand in hand. The arrogance of success is to think

that what you did yesterday will be sufficient for tomorrow”. (William Pollard)
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HANDELSNAAM

S. SEBASJOHN - 

SOERAKARSA

E.S. TAMRIN - KROMOTIRTO

J. MISIEDJAN

J.C. GEFFERIE

WONG'S SNACKBAR

B.J. TEVREDEN

CH.A. KRENTEN - WIEBERS

J.W. FRIS

CH. SEWSAHAI

TUSTJE

R.A.W. RAHMOE

A.N. KHODABAKS

RIJSCHOOL MARIANNE

NATIONAL DEVELOPMENT

CONSULTANT

UITGEVERIJ PALM PRO

AIR-CONDITION BAR 

RESTAURANT

W. GHISAIDOOBE

BROODWINKEL MESDAG

D. JAGAI

J.S. KASAN

J.TH.H. LEVANT

WI EGI SANI

L.R.F. MOESJOEKOERE

UITDEUK- EN 

SPUITINRICHTING S. BALAI

E.A. DWARKA-SING

ADRES

Nieuwe Dominestraat 26A

Ds. Martin Luther Kingweg km. 9

BR. 131

Pontbuiten Schoolterrein Ebg 

Totness/voorstraat perceel 9

Pannekoekstraat perceel 5

Waterkant 

Hk Boedhoe-/ephraimszegenweg 

Jozefweg 46

Tafrabongweg 4

Constan R. Vredestraat 80

Beckweg 22

Pandiet Paltantewarieweg BR. 140

perceel 276

Smaragdstraat 5

Sunparklaan 14

A.l. Waaldijkstraat 3A

Indira Gandhiweg kavel 2

Meerzorg Serie A perceel 74

Hk Anton Mauve-/mesdagstraat 2

Kwattaweg BR. 843

Commissaris Thurkowweg 284

Helena Christinaweg 16

Columbiastraat 14 kavel 542

Waterkant 

Dankbaarheidweg 4

Hk Paloeloeweg/anton

Dwarkasingstraat 1

ACTIVITEIT

Winkelier

Fabrikant

Standhouder

Fabrikant, Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Standhouder

Standhouder

Autobusdienst

Autobusdienst

Autobusdienst

Autobusdienst

Autobusdienst

Rijschool

Adviesbureau,

Administratiebureau

Uitgeverij

Eet- En Drankinrichting

Autobusdienst

Winkelier

Autobusdienst

Autobusdienst

Taxibedrijf

Winkelier

Venter

Uitdeuk- En Spuitinrichting

Fabrikant

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

in de maand 

augustus

i.v.m. CARIFESTA 2013

aktiviteiten op het 

beursterrein

Dominicaanse

Republiek

1 - 26 oktober 2013:

“Dominicana Moda 2013”

Locatie: Santo Domingo

Organisator: Caribbean

Export Development

Agency

Deadline voor opgave: 

31 augustus 2013

rthevenin@carib-

export.com

www.carib-export.com

Missie
De missie van Bun Sani is

het bevorderen van het

bewustzijn van de Suri-

naamse samenleving

m.b.t. het maatschappelijk

zijn, zodat zij wordt aan-

gezet tot positief gedrag.

Het projectteam bestaat

uit Faroz Abdoelrazak,

voorzitter, de econoom

Swami Ghirdhari, pen-

ningmeester en de afval-

deskundige Louise Zuilen.

De stakeholders zijn o.m.:

de ministeries van OW en

ATM, NIMOS, BOG, DC

Paramaribo zuidwest, RR

en DR leden, Universiteit,

contractors, buurtorgani-

saties en overigen. De

projectcomponenten wer-

den aangegeven waaron-

der: het selecteren van

pilot wijken, onderzoek

(analyse van grofvuil en

van risico), ophalen en

transporteren, gescheiden

opslag op de stortplaats,

mogelijkheden voor leve-

ring recyclebaar mate-

riaal/ontmantelen, evalua-

tie, aanpassingen en aan-

bevelingen voor vervolg

project.

E-waste
Aan de orde werd ook de

e-waste (onderdeel van

grofafval) gesteld, tegen-

woordig WEEE (Waste

Electric and Electronic

Equipment) genoemd. Het

gaat om electronisch afval

zoals computers, mobiel-

tjes, DVD-spelers, ko-

pieermachines, tv's, ra-

dio's en noem maar op.

Van deze apparaten zijn in

de loop der jaren miljoe-

nen verkocht en de afval

wereldwijd bedraagt zo'n

50 miljoen ton per jaar.

WEEE valt onder de cate-

gorie "Gevaarlijk" afval. Er

zitten namelijk gevaarlijke

metalen in verwerkt zoals

lood, kwik, cadmium. In

het plastic materiaal zitten

brandvertragers. Als deze

materialen op de verkeer-

de manier worden ver-

werkt, zoals verbranding

komen de giftige dampen

en deeltjes vrij die zeer

schadelijk zijn voor de

gezondheid. Heel veel van

de WEEE wordt door de

ontwikkelde landen ge-

dump in ontwikkelings lan-

den. Aangegeven werd als

voorbeeld hoeveel goud,

zilver palladium en koper

een miljoen mobieltjes

vertegenwoordigen. De

inleider besprak interna-

tionale initiatieven m.b.t.

het vorenstaande waaron-

der de Basel Convention,

Basel Action Network

(BAN), Partnership for

Action Computer Equip-

ment(PACE), Mobile

Phone Partnership Initia-

tive (MPPI) en E-stewards

certification. De presenta-

tie werd met veel beeld-

materiaal verluchtigd en

er werd een filmpje ver-

toond. Voor Suriname zijn

er aanbevelingen gedaan

die o.m. het volgende be-

treffen: *Wetgeving, be-

leid, awareness en een

milieufonds; *assesment

voor data collection; *sa-

menwerking sectoren; *1

of 2 Players voor Collec-

t ion/dismantel /export ;

*regionale aanpak; *ex-

port en hub mogelijkhe-

den;  bekijken van project-

mogelijkheden (GEF). 

Voor meer informatie:

info@bunsani.org    

RMD

Faroz Abdoelrazak van Stichting Bun Sani presenteerde, in samen-
werking met de ICT Associatie Suriname (ICT-AS) en de Surinaaamse
Vereniging van IT professionals (SVI), op onze ondernemersavond
het Bun Sani "Strenghtening waste project" en informatie over E-
waste. Dit project voor verwerking van afval beoogt het waste
management in ons land te versterken. De focus is op grofvuil en de
financiering komt van het Small Grants Program (GEF). Het project
wordt in twee jaar uitgevoerd en het budget bedraagt US$ 300 dui-
zend.

Bun Sani "Strenghtening waste

project" en info over E-waste

Het KKF-personeel is op 20 juli j.l. getraind in customer service. De
training omvatte: motivatie (individuele persoonlijkheidstest: intro-
vert/extravert), inspiratie (je kwaliteiten ontdekken), effectieve com-
municatie (zelfbewustzijn, lichaamstaal, moeilijke klanten, co-werk-
nemers), uitstekende klantvriendelijkheid (nationaal/internationaal),
professionele relaties opbouwen en behouden, teambuilding, uitstra-
ling en indruk. 

Training in customer service

Bedrijven
Voor bedrijven werd deze

'Client oriented training'

gegeven op 22 en 23 juli

jongstleden. De trainers

waren Merline Martins en

Irma Mentzer van Mentzer

Solutions. Beiden hebben

een Surinaamse achter-

grond maar wonen en

werken al jaren in de VSA.

Ze hebben een universi-

taire graad in Business

Management en Mentzer

is international consultant

voor de Wereldbank in

Washington DC. 112 per-

sonen van diverse bedrij-

ven en organisaties heb-

ben deelgenomen aan de

training in customer servi-

ce waarvan de inhoud

reeds in de lead van dit

artikel is aangegeven. Zij

kregen na afloop een cer-

tificaat van deelname. Het

belang van de training

blijkt uit het gegeven dat

hoewel het Surinaams

volk als vriendelijk bekend

staat, wij op het professio-

nele vlak, qua klantvrien-

delijkheid, niet hoog sco-

ren. Jammer want daar-

door wordt  het algemeen

beeld over ons uiteraard

nadelig beïnvloed. Zie

foto's.    

RMD

KKFactsINSCHRIJVING

28 november t/m 4 december
Inschrijving voor deelname: vanaf vrijdag 19 juli 2013

Voor info: Beurssecretariaat tel. 530311 / 530313

uWist dat ?

Weet u dat lachen gezond is? De wetenschap heeft dat bewezen. Tijdens het lachen

produceren onze hersenen endorfine dat ook wel het gelukshormoon wordt

genoemd. Endorfine kan ons een gevoel van geluk of zelfs euforie geven. Verder

werkt het kalmerend en pijnstillend. Mensen die veel lachen zijn volgens weten-

schappers gezonder dan mensen die weinig lachen. De lachers hebben een beter

afweersysteem en zijn minder vatbaar voor infecties. En dat alles dank zij het

gelukshormoon endorfine dat onze hersenen produceren wanneer we lachen.

Sommige ziekenhuizen zetten de zogeheten CliniClowns in om zieke kinderen aan

het lachen te maken en daardoor het genezingsproces te bevorderen. Tijdens een

lachtherapie wordt gelachen zonder dat daarvoor een aanleiding is. Je lacht omdat

het leuk is om te lachen. Als je erin slaagt zomaar flink te lachen worden al je

gedachten stilgezet. Je vergeet je zorgen en gepieker en je problemen lijken ineens

niet meer zo groot. Het lukt je beter te relativeren en als het ware van een afstand-

je naar je leven te kijken. Een lachtherapie bestaat over het algemeen uit drie fasen:

1) eerst maak je je lichaam los en ontspannen met wat eenvoudige rek en strek

oefeningen. 2) hierna begint het lachen. Het begint met een glimlach die steeds bre-

der wordt totdat je voluit en met je hele lichaam lacht. 3) Na het lachen ben je, je

bewust van de stilte en het ontspannen gevoel dat over je heen is gekomen. Er moet

dus meer gelachen worden uit gezond eigenbelang! Helaas maken teveel mensen

door hun druk leventje geen tijd hiervoor. Spontaan in de lach schieten of het krijgen

van de slappe lacht komt nog maar weinig voor. Besef echter dat een flinke lachbui

op zijn tijd zeer gezond is. De stilte die hierna volgt doet je het hier en nu ervaren.

Lach jezelf dus gezond! Lachtherapie werkt voor iedereen anders. De één krijgt er

volop energie van en kan de hele wereld aan; de ander raak heerlijk ontspannen en

hoeft verder niks; een derde is een en al vrolijkheid en zou nog uren door willen

lachen.

E-Waste / WEEE

Training in Customer Service voor het KKF-personeel (links) en bedrijven (rechts)

Handelsbemiddeling

LAND BEDRIJF ZOEKT
India VIMAL Management Services Prod., exp. van div. houtsoorten

Pvt. Ltd.                                            vimalmanagement@vmspl.in


