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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 20 juli 2015 Nr. 704

Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 07/07/2015 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 3,69

Pound sterling         5,21   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        272,94   

Trin. & Tob. dollar    0,53    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,28  

Brazil real               1,06

Douanekoersen

CITAAT
"De opleider nieuwe stijl werkt niet opleidingsgericht, evenmin oplossingsgericht, maar

ontwikkelingsgericht. Concepten als duurzame ontwikkeling, collectieve competentie ver-
hoging en lerende organisatie geven richting aan dit nieuwe denken. De opleider wordt

ontwikkelingsexpert en gaat op zoek naar interventies met een motor erin”. (Van der Zee)

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:

DOSSIER

29127

29130

29215

29230

29462

29484

29487

29489

29504

29517

29599

29838

29862

29869

29881

29896

29898

29929

30018

30039

30081

30287

30290

30302

30329

HANDELSNAAM

RESTAURANT TOTNESS

PETRUS DOMINI

SIEUWNARAINSING 

BANDHOESINGH

G. TERINI

THOMAS BEWAKINGS- EN BEVEILI-

GINGSDIENST MAROWIJNE (T.B.B.M.)

ADOLF E. MUNTSLAG

L. SOEKRADJ - NARAIN

HOME CARE SERVICES

RAFERO'S VIDEOTHEEK

MOHAMED JANMOHAMED

S.H. DRUIVENTAK

TIAMA ADMINISTRATIVE 

SERVICES

W.O.H. GOVEIA

RONALD MARTOKO

M. SASTRODIWIRJO

CH. LALBIHARIE - NANNAN

CHANDREWATIE LALBIHARIE -

NANNAN

ERIC H. WEKKER

MISIEDJAN WILGO

STEVEN LINGER

BIBI H. IMAMI - RAHIMBAKS

TROPICAL SUN IMPEX

H.L. PARTOREDJO

S. MOHANLALL

JURIDISCH-, ADVIES BURO EN

COPYCENTER VAN VARSSEVELD

ADRES

Kashmirstraat 154

Lijnweg 18

Waterkant (omgeving centrale markt ) 

Mr.l.j. Rietbergplein 

Bernhardlaan 1

Welgedacht C Weg 125

Corantijnstraat 1

Cocoslaan 19

Sophia'slustweg 4

Sabinestraat 23

Soelbhadebieweg 11

Konsaistraat 56

Meerzorg Nabij De Veersteiger 

Heiligenweg 

Mr. P. Chandie Shawweg BR. 348

Mr. P. Chandie Shawweg BR. 348

Tanhyastraat 4

Foengoestraat 2

Waterkant Centrale Markt 

Corantijnpolder Serie C no. 4

Ramphalstraat 153

Meerzorg Nabij De Veersteiger 

Groot Henarpolder Serie 21 no. 8

A.K. Doerga Shawstraat 99

ACTIVITEIT

Eet- En Drankinrichting

Autobusdienst

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Bewakingsdienst,

Beveiligingsdienst

Houtconcessionaris,

Houtconcessie

Winkelier

Ongediertebestrijding

Verhuurbedrijf

Winkelier

Winkelier

Administratiebureau

Exporteur

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Scheepsleverancier

Autobusdienst

Taxibedrijf

Meubelmaker

Exporteur

Taxibedrijf

Winkelier, Drankinrichting

Adviesbureau, Copieerbedrijf

Perspectief op assemblage en

ontmanteling industrie
'Assemblage en ontmanteling industrie een uitdaging voor onderne-
mers in Suriname' was het thema waarover Hein Raghoebar M.Sc.
een presentatie gaf op onze laatstgehouden ondernemersavond.
Raghoebar is gespecialiseerd in Geografie en Globalisatie en verte-
genwoordigde Suriname in 2013 op een Geografie conferentie in
Mexico, waar op grote schaal geïnvesteerd is in de assemblage
industrie.

Maquiladora
Assemblage (verzamelen

of samenvoegen) is een

gestructureerd industrie

proces waarbij verschil-

lende onderdelen in el-

kaar worden gezet tot een

samenhangend geheel

van een nieuw product.

De assemblage industrie

beoogt minimalisering van

werkbelasting en werkne-

mers op de assemblage

lijn met in achtneming van

de gewenste output en de

doelstellingen van het

werk. Het investeren in de

assemblage industrie in

ontwikkelingslanden heeft

wederzijdse voordelen.

Voor de ontwikkelingslan-

den is dat, een belangrijke

bijdrage in de werkgele-

genheid en voor de bui-

tenlandse investeerder

zijn er belastingvoordelen

en goedkope producten.

Mexicaanse bedrijven

hebben binnen de vrijhan-

delszone van NAFTA

geïnvesteerd in de as-

semblage industrie. Daar

staat het assemblage sys-

teem bekend als 'Maquila-

dora', een fabriek die be-

lastingvrij ruwe grondstof-

fen importeert en waarin

vervaardiging en assem-

blage plaatsvinden. Mexi-

co maakt gebruik van de

maquiladoras, buitenland-

se assemblage fabrieken

die van belastingen zijn

vrijgesteld, om nog meer

buitenlandse investeer-

ders aan te trekken en de

verkoop aan het buiten-

land aan te zwengelen. De

maquiladoras zorgen voor

werkgelegenheid (circa

1,5 miljoen mensen) in ruil

voor belastingvoordelen.

Suriname zou een haal-

baarheidsstudie voor het

opzetten van regionale

assemblage bedrijven,

kunnen verrichten in sa-

menwerking met expertise

instituten in Mexico.

Ontmantelingsindustrie
Deze industrie betreft een

proces van demontage

van defecte, afgedankte of

verouderde huishoudelijke

elektrische en elektroni-

sche toestellen waarbij de

componenten opnieuw

worden gebruikt of recy-

cled. Dit in overeenstem-

ming met milieuwetge-

ving. De inleider ging uit-

voerig in op werkwijzen bij

het proces van ontmante-

ling. Hij verwees naar

China dat Suriname zou

kunnen bijstaan bij het

invoeren van deze indus-

trie, gelet op de expertise

van dat land in Waste

Electrical and Electronic

Recycling. Behalve werk-

gelegenheid is een voor-

deel van deze industrie

ook de beschikbaarheid

van hernieuwbare hulp-

bronnen en mogelijkhe-

den om milieuvervuiling te

beperken. Aldus een

greep uit de presentatie.

Voor meer informatie:  

h_raghoebar@hotmail.

com

RMD

De permanente vertegenwoordiger van de OAS in Suriname, mw. Nancy Robinson

heeft op woensdag 15 juli een beleefdheidsbezoek gebracht aan de KKF.  

Het doel was om de studiebeurzen die de OAS samen met haar zusterorganisaties

PAHO/WHO aanbiedt te promoten. Deze beurzen beogen de gezondheidssector te

ondersteunen door het aanbieden van studiemogelijkheden aan dienstverleners uit

de gezondheidszorg. De nadruk ligt op het verbeteren van de competenties en

ondersteuning van human resources die betrokken zijn bij onderzoekingen. Er wor-

den 115 volledig verzorgde beurzen voor graduate gezondheidsprogramma's in

Brazilie en Mexico aangeboden. 

Beurzen 2015

Brazilie: Geinteresseerden kunnen zich tot en met 29 juli 2015 opgeven voor deze

postdoctorale studie beurzen. Om meer te weten over de beschikbare programma's

en registratie bezoek: http://www.oas.org/en/scholarships/brazil.asp 

Mexico: inschrijving voor de graduate studies in een van de gezondheidsprogram-

ma's is mogelijk tot uiterlijk 1 september 2015. Nadere informatie en registratie is

mogelijk via: http://www.oas.org/en/scholarships/conacyt.asp

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de Braziliaanse

Ambassade, de OAS en de PAHO. Bezoek voor andere trainingen

www.paho.org/researchportal/training

Ondernemersavond

Onderwerp:“Het B4Glocal

Concept: Alle Surinamers

worden Prosument!”

Inleider: Revinh A. Ram-

nandanlall, General Ma-

nager B4Agro&Food Sys-

tems

G a s t s p r e k e r : R a i n e y

S a s t r o w i d j o j o ,

P r o j e c t m a n a g e r

B4Agro&Food Systems

Suriname

Datum: di. 21 juli 2015

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Plaats:KKF-Conferentie-

zaal, Prof. W.J.A. Kern-

kampweg 37.

Bezoek de KKF-ondernemers-

avonden. Elke dinsdagavond.

Actuele onderwerpen. 

Leer elkaar kennen, leer van

elkanders werk en problemen en

zoek samen naar oplossingen!

KKFacts

Jaarbeurs 2015

26 nov. - 2 dec.

Inschrijving voor deelname

vanaf 13 juli
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 

Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat

Tel.: 530311 tst. 110, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net

Website : www.surinamechamber.com

De wereld is naar u op zoek!

Laat u vinden!

Bouw en onderhoud zelf uw website!

En bespaar zo duizenden SRD's!

Meldt u aan voor de training:

Basis website programmeren 
van Weblocher N.V.

U leert:
Een website bouwen op basis van: HTML5, CSS3, JavaScript en

Kennismaken met PHP

Start: donderdag 6 augustus 2015
Tijd: 19:00 - 21:00 uur

Frequentie: 1x per week

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

Trainingsdagen:
Augustus: 6, 13, 20, 27

September: 3, 10, 17, 24

Oktober: 1, 8

Eindopdracht met certificaat

Uw investering: SRD 1100,- per persoon, Aantal deelnemers: 15

Voor registratie: Kamer van Koophandel en Fabrieken

Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.no.: 530311 tst. 112, e-mail: chamber@sr.net.

Handelsbemiddeling

LAND BEDRIJF ZOEKT
India MDJ Exports imp. van basmati rijst, specerijen en tarwe

www.mdjexports.com

Sereno Pharma Ltd. imp. van farmaceutische producten

pratibha@serenopharma.com

M.R. Organisation imp., grooth.van lucht- en gascompresso-

Limited ren, fabr. van vacuumpompen, filters en 

dienstverlenende bedrijven etc.

www.mrocompparts.com


