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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 31 december 2012 Nr. 573

M.i.v. 27/12/2012 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,43

Pound sterling         5,42   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        396,63   

Trin. & Tob. dollar    0,52   

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   6,10  

Brazil real               1,61

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

uWist dat ?

De eerste wet van ons bestaan is dat we deel uitmaken van een subtiel web van

onderlinge afhankelijkheid, samen met onze medemensen en andere wezens die

God heeft geschapen. In Afrika wordt de erkenning van onze onderlinge afhanke-

lijkheid 'Unbuntu' genoemd in de Nguni talen. In zijn boek 'God heeft een droom'

behandelt Emeritus aartsbisschop en Nobelprijswinnaar Desmond Tutu dit begrip en

wij citeren. "Unbuntu vormt de essentie van het mens-zijn. Dit begrip omschrijft het

gegeven dat mijn menselijkheid onontwarbaar is verstrengeld en verweven met

jouw menselijkheid. Ik ben menselijk omdat ik bij het geheel hoor. Het gaat over

heelheid, het spreekt over mededogen. Iemand met Unbuntu is gastvrij, vriendelijk,

warmhartig, gul en bereid te delen. De mens met Unbuntu stelt zich open voor ande-

ren, is beschikbaar en bereid zich kwetsbaar op te stellen en bevestigt anderen in

hun mens-zijn. Deze mens voelt zich niet bedreigd omdat anderen capabel en goed

zijn, want hij/zij is van nature zelfverzekerd vanuit het besef dat hij/zij deel uitmaakt

van een groter geheel. Je weet wanneer er Unbuntu is en ook wanneer zij er niet is.

Het heeft te maken met werkelijk mens-zijn, met het besef dat jouw bestaan verwe-

ven is met dat van anderen in het web van het leven. Twintigduizend Zuid-Afrikanen

waren aanwezig toen de blanke mensenrechtenactivist Molly Blackburn werd begra-

ven. Negentig procent daarvan was zwart en dat terwijl de raciale spanningen op dat

moment een hoogtepunt hadden bereikt. Maar Molly had Unbuntu. Wanneer ze naar

iemand keek, zag ze een schepsel  van onschatbare waarde, ze realiseerde zich dat

die persoon naar Gods beeld was geschapen. Ze zag je niet als blanke of zwarte,

maar als mens. De waarheid is dat we elkaar nodig hebben. Zonder elkaar kunnen

we niet overleven en groeien. Unbuntu zegt dat het geen grote verdienste is om op

een agressieve manier de concurrentiestrijd aan te gaan en succesvol te zijn ten

koste van anderen. Sociale eensgezindheid is voor de mens met Unbuntu het 'sum-

mum bonum' oftew  de grootst denkbare verdienste," aldus Desmond Tutu. 

CITAAT
"Je hebt je familie niet voor het uitkiezen. Ze zijn Gods geschenk aan jou,

zoals jij aan hen wordt geschonken. Wie of wat je broeder of zuster ook is, 

je kunt ze niet afwijzen”. (Desmond Tutu)

De KKF maakt
hierbij bekend dat

de vergoeding
m.b.t. de aanvraag

van vergunning
en/of verlenging

hiervan per 
1 januari 2013

SRD 650 bedraagt.

Voor meer info:
KKF - tel. 530311

STOP
ONE

WINDOW

Distinguished Leadership & Innovation Conference

De Arthur Lok Jack Graduate school of bussines van de University of the West

Indies (UWI) organiseert ook in 2013 haar traditionele 'Distinguished Leadership &

Innovation Conference. De conferentie wordt gehouden in Hyat Regency Trinidad

op 22 maart a.s. Key note speaker zal de Best selling author, leadership expert &

strenght strategist Marcus Buckingham zijn. Het thema is Find your edge; Learn to

harness excellence by crafting customized strength based solutions for your team.

De regional rate voor deelname is bepaald op US$ 750 pp. Voor meer informatie en

het registratieformulier: conferencing@lokjackgsb.edu.tt  telefoon 645-6700 ext 299

en www.dlictt.com.
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Emmastraat 23

Indira Gandhiweg 617

Lijnweg 60

Commissaris Weytinghweg BR. 391

Longmay Voorland perceel 8

Corantijnpolder Serie A no. 47A

Friendship 23

Kroonenburg perceel 10

Gouverneurstraat 68

Klein Henarpolder no. 38

Aboenawrokostraat 47

Prins Hendrikstraat 12

Walther Burnsideweg 37

Indira Gandhiweg BR. 1229

Paradise Uitbreiding Serie 1 no. 291

Sidoredjo Serie A no. 19

G.g. Maynardstraat 54

Paradise Voorland 

Van Drimmelenpolder Serie B 

no. 57

Hk F.o. Lashley-/achterstraat 8

Van Drimmelenpolder Serie B 

perceel 7

Van Drimmelenpolder Serie C no.

34

Julianastraat 53

Margarethenburg Voorland 

Klaaskreek

ACTIVITEIT

Drankinrichting, Winkelier

Winkelier

Winkelier

Winkelier

Pelmolenaar, Rijstpelmolen

Winkelier

Drankinrichting

Rijstpelmolen

Handelsagent, Importeur,

Winkelier

Winkelier

Importeur

Drankinrichting, Eet- En

Drankinrichting

Drankinrichting

Kleermaker, Winkelier

Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Importeur, Winkelier

Eet- En Drankinrichting,

Fabrikant

Pelmolenaar, Rijstpelmolen

Drankinrichting, Grossier,

Winkelier

Eet- En Drankinrichting,

Winkelier

Eet- En Drankinrichting,

Winkelier

Fabrikant

Constructiebedrijf,

Reparatieinrichting

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:

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor 

economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, 

te vertegenwoordigen en te versterken.

De KKF wenst aan de Surinaamse gemeenschap en in

het bijzonder aan het bedrijfsleven en de organisaties

en instituten die zijn belangen behartigen een vredig

en zeer voorspoedig 2013 toe. Moge vooral de

inspanningen van het Suriname Business Forum (SBF)

en van het Tripartiet Overleg (TO) in het nieuwe jaar

leiden tot aanzienl ijke verbetering van het business

kl imaat opdat met name het MKB zijn rol van ruggen-

graat van de economie optimaal kan vervullen.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij bekend dat in 
verband met de jaarwisseling de openingstijden van het kantoor als volgt
zijn vastgesteld:    

- maandag 31 december   : 08.00 - 10.00 uur.

WORKSHOP “BELASTINGFORMULIEREN INVULLEN”
Vindt u ook dat u teveel belasting betaald? Zijn belastingen voor u ook onbekend terrein? Het onjuist invullen van

belastingpapieren kan ertoe leiden dat u teveel betaalt en/of een hoge boete riskeert.

De KKF biedt u in samenwerking met SMART Suriname - Training & Consultancy hiervoor dè uitkomst.

Voorkom onjuiste belastingaangifte

Voor u wordt er een 3-daagse workshop georganiseerd, waar u op eenvoudige wijze leert uw belastingformulieren

in te vullen. Middels simpele voorbeelden en zorgvuldige begeleiding leert u de correcte wijze voor het invullen van

belasting aangifte formulieren.

Datum: 14, 15, 16 januari 2013

Tijd: 19.00 - 21.00 uur Voor registratie: KKF-secretariaat

Plaats: KKF-gebouw Tel.: 530311 / 530313

Deelnamebedrag: SRD 250,- p.p. E-mail: chamber@sr.net

Boeren die vallen onder de categorie 'small scale farmers' moeten de
commerciële markt op willen zij overleven. Ze moeten geholpen wor-
den om te produceren wat op de markt gemakkelijk afzet vindt in
plaats van te proberen te verkopen wat zij produceren zonder marke-
ting vooraf.

Kleine boeren moeten commercialiseren

Uitdagingen 
Deze categorie boeren

worden veelal geconfron-

teerd met uitdagingen

zoals moeilijke toegang

tot inputs, productiemid-

delen, financiële en mate-

riële hulpbronnen alsook

technische kennis en af-

zetmarkten. Vaak ont-

breekt het ook aan techni-

sche en management

competenties die nodig

zijn om succesvol te kun-

nen zijn in de zeer concur-

rerende landbouwindus-

trie. Indien productief en

duurzaam gemanaged zal

een toenemende engage-

ment met kleine boeren,

economische activiteit ge-

nereren onder een deel

van 's wereld armste men-

sen en bijdragen aan ar-

moede bestrijding en ver-

mindering van de afhan-

kelijkheid van hulp. De

small scale farmers moe-

ten de ontwikkelingen in

de landbouw beter bena-

deren en nadruk leggen

op commercialisering.

Hiervoor behoeven zij  een

programma dat  productie

naar markten verbindt.

Institutionele markten zo-

als: schoolvoedsel sche-

ma's, voedselbanken en

andere voedselprogram-

ma's van de overheid.

Natuurlijk is het belangrijk

zodanig te faciliteren dat

deze boeren zich kunnen

ontwikkelen tot commer-

ciële producenten op grote

schaal.

Faciliteren
Het is noodzakelijk dat

overheid en private sector

in partnerschap  een bena-

dering ontwikkelen die de

kleine boeren optimaal

ondersteunt. Boeren zul-

len hierdoor toegang heb-

ben tot kennis en vaardig-

heden waardoor zij hun

activiteiten kunnen ont-

plooien als een goede

business. Vervolgens

moeten zij begeleid wor-

den om te integreren in de

agrifood value chain op

basis van leren door te

doen.  Door te verzekeren

dat de boeren schakels

worden van de value

chain en betrouwbare

markten hebben, zullen

inkomens en stabiliteit

verbeteren, zal de werk-

gelegenheid toenemen en

wordt armoede bestreden.

Suriname heeft de intentie

de voedselschuur van de

regio te worden; een

mooie en haalbare visie

mits onze small-scale far-

mers de training, onder-

steuning en begeleiding

krijgen die om dat doel te

bereiken, noodzakelijk

zijn.     

RMD


