
Bezoek aan Staatsolie

De KKF bracht op 19 mei j.l. een bezoek aan Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.

te Taut Lui Faut (Wanica) en Sarah Maria (Saramacca). Er werden rondleidingen

gegeven in o.a. de productievelden, operators kamer, en de locatie waar de nieuwe

raffinaderij wordt opgezet. Na dit bezoek hebben wij Staatsolie beter leren kennen en

wij begrijpen nu helemaal wat bedoeld wordt met “Vertrouwen in Eigen Kunnen”. 

Uitgave : Kamer van Koophandel en Fabrieken
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"Haat en liefde 
zijn dezelfde kracht,
hun doelstellingen
zijn tegengesteld.

Haat beantwoorden
met zijn tegenpool, 

de liefde, is het
sterkste wapen 

dat er is”.
(Alexandrra

Gabrielli) 

Suriname in action 

clustering programma

M.i.v. 15/05/2012 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,31

Pound sterling         5,39    

Ned. Ant. gld. 1,88    

Yen (10.000)        419,83   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   6,21  

Brazil real               1,70

Douanekoersen

Progamma
Op 9 maart 2012 werd het

'Suriname in Action Clus-

tering Programma' gelan-

ceerd. Dat gebeurde op

de eerste meeting van het

'Suriname- in- Action'

counterpart team aange-

voerd door Kenneth Foe A

Man van het Suriname

Business Forum (SBF)

met het consulting team

van de Economic Trans-

formations Group (ETG)

bestaande uit Dr. Eric Rolf

Hansen en mw Tadeja

Colnar-Leskovsek. Er is

overleg gevoerd met sta-

keholders in de AGRO- en

toerismesector. Op 16, 17,

23 en 24 mei j.l. hebben

het SBF en HI samen met

ETG,  'The Fast track clus-

tering proces' uitgevoerd

en er zullen twee pilot

clusters worden opgezet

in de agro- en toerisme-

sector. Tijdens de works-

hops in de University

Guesthouse en de Staats-

oliebuilding van het IGSR,

zijn er initiatiefvoorstellen

gepresenteerd, die de

clustergedachte en clus-

tervorming binnen de toe-

risme- en agrosector  in

actie laten zien. De partici-

panten mochten hun me-

ning geven, knelpunten

aangeven en initiatief-

voorstellen doen en uit-

werken.

Pilot
Het ondersteunen en

coachen van de pilotclus-

ters in de beginfase be-

oogt zelfstandigheid en

capaciteit te ontwikkelen

en het verder  liggend doel

is dat de clusters volledig

zelfstandig kunnen draai-

en. De lancering van de

pilotclusters zal demon-

streren dat clustering een

machtige weg is om 'joint

public- Private leaders

(trekkers) te mobiliseren

rondom een serie acties

die zullen resulteren in:

verhoogde concurrentie-

kracht en productiviteit,

innovatie, higher value

added producten en de

creatie van banen. Het

Suriname Business De-

velopment Center( SBC)

hield op 21 en 22 mei j.l.

open workshops over

assistentiemogelijkheden

met de consultants voor

alle stakeholders. De de-

monstratie initiatieven zijn

toen verder uitgewerkt

met het counterpartteam.

Belangrijk
Aangezien de kritische

massa van individuele

bedrijven in kleine econo-

mieën als Suriname te

klein is om effectief te

kunnen concurreren in

binnenlandse en interna-

tionale markten, is cluste-

ring belangrijk voor het

versterken van het con-

currentievermogen. Het

zal  sectoren ten goede

komen als de onderne-

mingen en ander belang-

hebbenden die erin ope-

reren en die dus hetzelfde

belang hebben zoals bij-

voorbeeld markttoegang ,

gezamenlijk acties onder-

nemen om problemen op

te lossen en gemeen-

schappelijke strategieën

ontwikkelen om het hoofd

te kunnen bieden aan

externe concurrentie.

(Bron: SBC)     

RMD

ROUTE:     
di. 29 mei 2012             Plaats: Nw-A’Dam                         Tijd: 08.00 - 14.00 uur

(openlucht museum)

do. 31 mei 2012 Plaats: Tamanredjo                       Tijd: 08.00 - 14.00 uur        

(SOL-service stattion) 

Een rijdend informatiebureau voor advies, 

begeleiding en microkredieten aan ondernemers.

Ondernemersavond

Onderwerp: “Aspects of

Defensive Driving” 

Inleider: Janice Reshma

Bisambhar (Msc. Occupa-

tional & Environmental

Health & Safety) UWI Mona

Jamaica  

Datum: 29 mei 2012

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Plaats:Beursterrein,Prof.

W.J.A. Kernkampweg 37.

Bezoek de KKF ondernemers-

avonden. Elke dinsdagavond 

van 19.00 - 20.00 uur. 

Actuele onderwerpen. 

Leer elkaar kennen, 

leer van elkanders werk en 

problemen en zoek samen 

naar oplossingen!

KKFacts

India
5 - 7 september 2012:

“12th Global Confe-

rence on Trade Libera-

lization and it’s global

impact on women entre-

preneurs”

Locatie: Hotel The Lalit

Orga: Federation of

Indian Women Entre-

preneurs (FIWE) i.s.m.

International Federation

of Women Entrepre-

neurs (IFWE)

fiwe.event@gmail.com

KKFacts

Economieën die alleen gebaseerd zijn op natuurlijke hulpbronnen
blijken gevoelig te zijn voor ontwikkelingen in wereldmarktprijzen.
Daarom is het verstandig om ook  de 'non-natural' sectoren  prioriteit
te geven. Door te clusteren kunnen ontwikkelingen binnen groeisec-
toren worden versterkt en kan hun niveau worden verhoogd.
Voordelen voor ondernemers zijn toegang tot: capaciteit, netwerken,
markt, informatie, kennis en innovatie. Clusteren werkt voorts kos-
tenbesparend en het verhoogt de concurrentiekracht.

Slogan
Het KBF thema voor 2011

t/m 2013 is www.welzijn

en www staat hier ook

voor Weten, Willen, Wer-

ken. In 2011 werd nage-

dacht over weten. Dit jaar

werd 'Willen' benadrukt.

En volgend jaar wordt

'Werken' het aandachts-

punt. De KBF 2012 slogan

was: 'Nu ik weet wat ik wil,

ga ik blij op weg. Ik werk

aan welzijn en doe echt

mijn best’. Het KBF is een

initiatief van de Stichting

Projekten Christelijk On-

derwijs Suriname en de

Nationale Stichting Kin-

derboekenfestival Surina-

me organiseert sedert

1999 jaarlijks dit festival.

Sedert 2005 gebeurt dat

drie keer per jaar, twee-

maal in een district en

eenmaal in Paramaribo. 

Partners 

Het KBF wordt door  velen

gedragen. Zo onderken-

nen  o.a. de overheid, de

Nederlandse Ambassade

en het bedrijfsleven het

grote belang ervan. KKF

stelde voor de 4e keer

haar terrein & faciliteiten

beschikbaar. Er waren

ook bijdragen van de

Pedagogische Instituten,

EBS (stroomrekening),

Telesur (internetverbin-

ding) en van bedrijven die

de kosten van een stand

voor hun rekening namen

zoals NV Guimar, Dev-

nan, Landbouwbank, VK

Office Supplies, Godo

Foundation, EBS,  Assuria

en Staatsolie. Ook het

Korps Politie Suriname,

het Nationaal Leger en

andere overheidsinstellin-

gen hebben zich bijzonder

ingezet. Kortom: KBF

2012 verliep zeer succes-

vol. (Bron: KBF)         RMD

Feestelijk wapperende vlaggen, prachtige verlichting en een enorme drukte verraadden de
afgelopen week dat het Kinderboekenfestival (KBF) weer was neergestreken op het KKF com-
plex en dat duurde tot zaterdag j.l. Bussen vol schoolkinderen (ca. 5000 per dag) reden af en
aan en in meer dan 100 stands werden activiteiten uitgevoerd die te maken hadden met lezen
en/of het thema van het KBF.

uWist dat ?

LAND BEDRIJF ZOEKT
Trinidad & Fresh Start Ltd. imp./distr. van div. sappen

Tobago                                                                           www.freshstartlimited.com

Handelsbemiddeling

Het geloof in eigen superioriteit holt de realiteitszin uit en daarvan zijn wij dagelijks

getuige als wij interviews beluisteren op radio en tv of lezen in kranten en periodie-

ken. Niet zelden begeven politici, vakbondsleiders en andere toppers zich op glad-

ijs en de uitglijdpartijen liegen er niet om. Dit zie je wel vaker bij beroemdheden en

mensen die regelmatig aan de weg timmeren onder wie uiteraard ook journalisten.

Ze gaan zichzelf steeds meer als alwetend beschouwen, omdat zij door de buiten-

wacht en de mensen om hen heen, ook zo behandeld worden. Zij doen dan gemak-

kelijk uitspraken die ondoordacht zijn en die niet hard gemaakt kunnen worden.

Verworven reputatie kan een corrumperende werking hebben. Hiertegen zou men

zich moeten wapenen door zich heel bewust te beperken tot het terrein van des-

kundigheid. Buiten uw deskundigheid is uw particuliere mening net zoveel waard als

die van ieder ander. Helaas zie je te vaak dat particuliere stellingname omgeven

wordt met  het aura van deskundigheid.  Maar nu iets anders. Weet u dat wij van

oudsher erg gericht zijn op problemen en dat dit begrijpelijk is, maar niet handig. We

moeten ook weten wat de sterke kanten zijn van mensen en in welke omstandighe-

den ze floreren. Ruut van Veenhoven, bijzonder hoogleraar op het vakgebied van

het humanisme, introduceerde in 1996 een nieuwe maatstaf voor de leefbaarheid

van landen. Hij meet de leefbaarheid aan de mate waarin mensen lang en gelukkig

leven en vermenigvuldigt daarom de levensverwachting in landen met het cijfer dat

de bevolking gemiddeld geeft voor het eigen geluk. In Nederland wordt men gemid-

deld 78 jaar oud en waardeert men het eigen geluk met een 8. Men komt dus op een

gelukkige levensverwachting van 78x0,8 is ongeveer 62 jaar. Volgens Veenhoven zit

de echte grond van het geluk aan de aard van de samenleving omdat die bepaalt in

hoeverre mensen aan hun trekken komen. Een samenleving is leefbaar als die aan-

sluit op de behoeften van mensen. Er moet voldoende gelegenheid zijn om jezelf te

ontplooien of actualiseren/lekker bezig te zijn. In samenlevingen waar dit het geval

is, zie je dat mensen hun eigen geluk met een hoog cijfer waarderen. In landen waar

vrouwen meer mogelijkheden hebben zijn mensen gelukkiger, ook de mannen.

De KKF bevordert 

een cultuur van 

ondernemerschap

en daardoor 

economische groei in

Suriname door het 

zakenleven te dienen, 

te vertegenwoordigen 

en te versterken.

Oproep CEDA proposals voor juni 2012
De KKF roept hierbij de ondernemers op om zich voor te bereiden en hun propo-

sals te schrijven voor de ‘10th European Development Fund (EDF) Direct

Assistance Grant Scheme’.

De nieuwe ‘Call for Proposals for the Regular Procedures’ zal gepubliceerd wor-

den op 4 juni 2012. 

De deadline voor indiening van projecten is 29 juni 2012 4.30 uur Barbados tijd.

Voor meer info: Kirk Brown, Senior Grant Advisor (kbrown@carib-export.com)

www.carib-export.com

De KKF biedt ondersteuning bij het schrijven van projectplannen  en begeleiding

bij de administratieve afhandeling. 

Voor meer info: KKF-Secretariaat tel. 530311 / 530313, chamber@sr.net

Suriname Directory
Staat uw bedrijf nog niet online?

Wilt u gezien worden?

Wilt u behoren tot een wereldwijd netwerk van bedrijven?

Registreer dan nu uw BEDRIJFSINFORMATIE

OP ONZE BUSINESS DIRECTORY

www.surinamedirectory.biz
Door online adverteren bereikt u een enorme doelgroep en dit brengt vele voorde-

len met zich mee. Steeds meer van uw potentiële klanten gebruiken internet als

informatiebron. Het is voor u de manier om veel mensen te bereiken en uw bedrijf

24 uur per dag onder de aandacht te brengen en dat tegen minimale kosten. Bekijk

onze aantrekkelijke tarieven en maak een keuze uit één van onze pakketten.

Voor meer info: tel. 530311, fax. 437971, e-mail: chamber@sr.net

Reminder CIFA workshop Fraude bestrijding

Het Caribbean Institute of Forensic Accounting (CIFA) houdt op 7 en 8 juni a.s.

een tweedaagse workshop met Mr. Stephon Grey CFE, CICA als lecturer. Het

thema zal zijn: 'Introduction to Fraud and Forensic Auditing. De locatie van de

workshop is de Courtyard Marriott aan de Anton Dragtenweg 52-54 steeds van

8:30 - 16:00. Stephon Grey is certified fraud examiner en internal controll auditor

en forensic CPA edu. In de regio is hij een van de vooraanstaande forensische

consulenten.

De brochure en inschrijvingsformulier kan worden opgevraagd bij de KKF op

chamber@sr.net of worden afgehaald aan de Kernkampweg 37. Voorts kan men

voor meer informatie terecht bij: Ms. Samantha Peters tel.1(868)-319-5430

speters@cifa-edu.com of bij ms. Renee Boucaud 1(868) -729-7799 of op kantoor

tel/fax 1(868)-628-0847 of  infa@cifa-edu.com.   

Succesvolle Kinderboekenfestival 2012


