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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 19 november 2012 Nr. 567

M.i.v. 14/11/2012 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,27

Pound sterling         5,32    

Ned. Ant. gld. 1,88    

Yen (10.000)        421,86   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   6,10  

Brazil real               1,64

Douanekoersen

ROUTE:     
di. 20 nov. 2012      Plaats: Sar’ca Sidoredjo (CBB-gebouw)  Tijd: 08.00 - 14.00 uur

do. 22 nov. 2012     Plaats: Domburg (Waterkant)                  Tijd: 08.00 - 14.00 uur     

(Wijzigingen voorbehouden)

Brazilië

14 - 17 januari 2013:

“40th COUROMODA -

International Footwear

Fair, leather articles

and fashion acces-

sories”

Liocatie: Anhembi Park

www.couromoda.com

13 - 16 januari 2013:

“3th São Paulo Prêt-á-

Porter” - International

Fair for the Fashion

Industry, Ready Made

Clothings and Accesso-

ries”

Locatie: North Expo

Center

www.saopaulopreta-

porter.com

Logische stappen

voor regionale 

integratie

Doel
Doel was het bevorderen

van duurzame agricultuur-

ontwikkelingen en voor-

spoed in rurale gebieden.

Enkele highlights waren

versterking van kleine

subsectoren, manage-

ment en het beheersen

van de Carambola fruit-

vlieg en andere planten-

ziekten. De tropische fruit-

productie werd onder-

steund en informatie en

educatie vanaf afstand

gegeven. Andere hoogte-

punten betroffen land-

bouw diversificatie, orga-

nische landbouw en

beschermde landbouw.

Aan de boven Suriname

werd in de dorpen

Abenston, Kayapaati e.a.

belangrijke projecten uit-

gevoerd op het gebied

van rurale ontwikkeling.

Dit alles vanuit de visie,

zoals verwoord door Victor

M.Villalobos, Director

General van IICA:

"Agriculture must generate

more income for both

countries and people, be a

reliable source for food

security and contribute to

mitigating the impact of cli-

mate change: it must be

more productive, more

inclusive and more sustai-

nable." 

Training
Een van de vele activitei-

ten van de IICA Office in

Suriname was een 'Orga-

nic Pineapple Production

training course’ in februari

j.l.  Deze werd gehouden

in Pierre Kondre in Para

en onder de deelnemers

waren ook bewoners uit

de omringende dorpen

Powakka, Redi Doti en

Kasipora. De training werd

gegeven door Stanley

Oosthuizen, IICA Agricul-

ture Technology and Ex-

tension Specialist. De to-

pics die aan de orde kwa-

men waren: Pineapple

(Ananas) productie, princi-

pen van organische land-

bouw, organische bemes-

ting, preventie, managen

en beheersen van ziekten

en organische inspectie

en certificering. Er volgt

nog een training in het

gebruik van gereedschap-

pen en machines en bij-

houden van verslagen.

Ondertussen organiseren

de gemeenschappen zich

en bepalen zij aanspreek-

punten die in contact

staan met IICA voor assis-

tentie in de overdracht van

technologie.   

RMD

Het is dit jaar 30 jaar geleden (1982-2012) toen het Inter-American
Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) begon te voorzien in
technische ondersteuning aan onze gemeenschap op het gebied van
agricultuur en rurale ontwikkeling. In deze periode werd samenge-
werkt met LVV, andere overheidsagentschappen, productie-organisa-
ties, de agribusiness en rurale en binnenlandse gemeenschappen.

IICA Suriname 30 jaar

Voorstellen
In de brochure doen de

werkgeversorganisaties

23 voorstellen om de

administratieve lasten van

bedrijven te verlichten en

knelpunten in bestaande

en geplande EU-regelge-

ving op te lossen. Het

hoofd van unit 'Simplifi-

cation' van de Europese

Commissie, Jonathon

Stoodley heeft toegezegd

per knelpunt te zullen

komen met een reactie.

Enkele voorbeelden van

de voorstellen zijn: *voor-

kom dat restauranthou-

ders allergie-informatie

moeten verstrekken bij

maaltijden die worden

geserveerd; *sluit kleine

producenten als slagers

en bakkers uit van het

labelen van zelfgemaakte

producten; *behoed detail-

listen voor vergaande re-

gels op het gebied van

certificering van tropisch

hardhout; *sluit kleinere

bedrijven uit van de ver-

plichte risico-assesment

op het gebied van gezond-

heid en veiligheid op het

werk; *behoed construc-

teurs van niet serieproduc-

ten voor te zware con-

structie-eisen, zoals nu

veroorzaakt door een

tegenstelling in bestaande

regels en *voorkom dat

electrische apparaten die

aantrekkelijk zijn voor kin-

deren moeten voldoen

aan de speelgoedrichtlijn.

De volledige tekst is voor

geïnteresseerden te vin-

den op www.vno-cnw.nl/

Publicaties/Brochures.

Wat Suriname betreft

raadplege men de site van

het Suriname Business

Forum (SBF) en zijn wer-

karm het Suriname Busi-

ness Center (SBC)

www.sbc.sr om kennis te

nemen van wat er alle-

maal gedaan is en wordt

om het business klimaat te

verbeteren en ons be-

drijfsleven concurrerender

te maken.  

RMD

Hoe staat het bij ons in Suriname? En wat doen wij eraan? Onder de
kop 'Uitwassen en oplossingen' lezen wij in het VNO-NCW opinieblad
FORUM dat in Nederland ondernemers nog dagelijks last hebben van
teveel regels. Dit blijkt uit een inventarisatie van werkgeversorgani-
saties. Zij hebben voorbeelden daarvan gebundeld in de brochure
'Better regulation for better business'.

Last van teveel regels

uWist dat ?

Weet u dat vergeven in de ware zin des woords welgemeend eigenbelang is. Het

leert je de identificatie met je ego los te laten en het herinnert je dat je naar Gods

beeld en gelijkenis bent geschapen. Vergeven zuivert ons denken, maakt onze blik

mild en maakt ons ontvankelijk voor geluk en liefde. Toch kunnen wij zo moeilijk ver-

geven. Wat staat ons in de weg? Onze trots? Onze haat? Wie kan vergeven maakt

andere keuzes en accepteert  liefde als  de maat aller dingen. Vergeven gaat  over

onze oordelen, beelden en projecties en niet de daad van de ander zoals ons

gekwetste ego denkt. De bron is: onze verwijten, onze oordelen en beschuldigingen,

onze haat en wraakzucht. De eerste stap van vergeving is daarom geen wraak  wil-

len nemen en niet op vergelding uit te zijn. Je weigert mee te doen aan de maat-

schappelijke norm van terugslaan en aanvallen. Je kiest voor vreedzaamheid en

accepteert wat gebeurd is. De dader is zoals hij/zij is en je probeert hem/haar met

je vergeving niet te veranderen. Er is een vorm van vergeving die geen vergeving

is, maar die door ons ego als vergeving is verpakt. Zo van: ' Jij bent en blijft een

ellendig misbaksel, maar ik ben zo goed om jou te vergeven omdat ik moreel toren-

hoog boven jou uitsteek'. Dit is verticale vergeving en een vorm van wraak. Weet

echter dat haat de hater schaadt en niet het gehate. Haat en wrok zijn als een boe-

merang die naar jezelf terugslaat. Wie niet kan  vergeven kiest  voor de status van

slachtofferschap en wie zich slachtoffer voelt heeft de verantwoordelijkheid van

zijn/haar leven uitgeleverd aan de dader. Je zelfbeeld is het fundament van je kijk

op de wereld. Het bepaalt hoe hevig iets bij je binnenkomt en of het überhaupt bij

jou binnenkomt of niet. Zie af van een zwak en vals zelfbeeld en maak contact met

je hogere zelf, de ziel die bent en die een en al liefde is. Een mooie affirmatie is: ' IK

ben: vredig, vreugdevol en vriendelijk, zachtmoedig en zelfbeheerst, goed en trouw

aan mezelf, liefdvol en lankmoedig'.

CITAAT
"Volgens de bijbel is de wil van God voor ons: het goede, het
welgevallige en het volkomene. De opgave die dus op onze
weg ligt is vanaf nu een weg van licht, liefde, schoonheid,

waarheid en genot te bewandelen”. (Yor Sunitram) 

STAY
TUNED

FOR THE

8 - 14 december

DOSSIER

10748

12369

12437

12479

12503

12523

12651

12902

12969

12972

13900

14167

14375

14443

14663

14782

14926

14929

14941

14946

15008

15034

15058

15147

21984

HANDELSNAAM

MOEKMIN TOEMIRIN

HOTEL MAROWIJNE

GRENS STORE

H.B. THAKOERDIN

R. KATWAROO

SOEKDEI KATWAROE

B. SOEBDHAN

WINKRIE COPPENAME 

KAAIMANSTON

B.B. DINGE

M.P. ROEBIJAT

E.G. 75

KUNTA KINTE

K.M. CAFFE

S. SITAL

KRANTEN KIOSKIE AVIE

F.A. MAIN

EL - WANNI TECHNICAL

EQUIPMENT

E.E.E. MARSHALL - LIGEON

S. KROMOKARIJO

E.F. DEEL

MARLOR

K.S. DATARAM - 

RAGHOSINGH

RAMDEW KALIKA

S. MANDO

R.M. SETROWIDJOJO

ADRES

Hamptoncourtpolder Serie B 

perceel 8

Hk Martin-/wilhelminastraat 6

Hk Grens-/kinderhuisweg BR. 14

Nandoeweg 49 (Indira Gandhiweg

km. 9)

Larecoweg perceel 265

Kaaimanston 

Kajana aan de Gran Rio

Narainastraat perceel 285

Gouverneurstraat 114

Java (Boven-Commewijne)

Tout Lui Fautkanaal 7

Oude Hofstraat (in een kiosk)

Paranam/afobakaweg km. 60,5

Leiding 9a BR. 28 perceel 16

Verlengde Keizerstraat 88

Rasmoendam BR. 16

Waterkant Centrale Markt 

Ramphalstraat 48

Indira Gandhiweg 333

Welgedacht A Weg 187

Helena Christinaweg 508

ACTIVITEIT

Kleermaker, Winkelier

Eet- En Drankinrichting,

Hotel

Drankinrichting, Winkelier

Autobusdienst

Houtconcessionaris

Venter

Padidroger, Pelmolenaar,

Rijstpelmolen

Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Uitdeuk- En Spuitinrichting

Eet- En Drankinrichting

Winkelier

Venter

Autobusdienst

Winkelier

Winkelier

Importeur

Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Taxibedrijf

Fabrikant

Eetinrichting

Autobusdienst

Venter

Autobusdienst

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:

START NATIONAAL

CERTIFICERINGSPROGRAMMA

Het Nationaal Certificeringsprogramma (NCP) heeft tot doel "HET OPZETTEN,

IMPLEMENTEREN EN CERTIFICEREN VAN DIVERSE KWALITEITSMANAGE-

MENTSYSTEMEN VOOR DE PUBLIEKE EN PRIVATE SECTOR".  

In de afgelopen 5 jaren zijn er drie pilot-projecten succesvol afgerond. Het

Ministerie van Handel en Industrie heeft gemeend dit kwaliteitsproject een perma-

nent karakter te geven en zal in januari 2013 

het Nationaal Certificeringsprogramma launchen. Dit programma is het resultaat

van een goede samenwerking tussen de publieke en private sector waarbij het

gemeenschappelijk doel centraal staat. 

De projecten zijn succesvol uitgevoerd  door Surinamers en voor Surinamers. 

Certificeren heeft vele voordelen voor de verbetering van uw bedrijf. Voor nadere

informatie over dit programma zal er op 3 december 2012 een informatie sessie

georganiseerd worden.  

Lokatie:  Vergaderzaal Ministerie Handel en Industrie 

Tijd:       19:00 - 20:00u  (Inloop: 18:30u)

U kunt zich voor deelname opgeven bij Suriname Business Development Center

(SBC), Executive Office of the Suriname Business Forum (SBF), Contactpersoon:

Dhr. W.Wielson, Hofstraat 1 - 4th Floor, tel-nr.:  471521, email: info@surinamebu-

sinessforum.org.

OPROEP AAN BEDRIJVEN
In de periode van 22 - 27 november a.s. wordt de ACP-EU Joint Parliamentary

session in ons land (KKF-ballroom) gehouden. Dit wordt een historisch gebeuren

en natuurlijk zal Suriname zich dan als een waardig gastheer willen onderschei-

den. Een aspect daarvan is de feestelijke tooi waarin vooral Paramaribo gehuld zal

zijn. Daarom roept de KKF het bedrijfsleven op om de gevels van zijn bedrijven in

deze periode te versieren middels verlichting of vlaggetjes en aantrekkelijker te

maken dan ze nu al zijn. Dit in het bijzonder aan de bedrijven in de binnenstad als

een welkom naar de participanten van de ACP-EU Joint Parliamentary session.


