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CITAAT
"If you focus on success, you'll have stress. 

But if you pursue excellence, success will be guaranteed”. 
(Deepak Chopra)

M.i.v. 04/09/2012 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,21

Pound sterling         5,32    

Ned. Ant. gld. 1,88    

Yen (10.000)        427,74   

Trin. & Tob. dollar    0,53    

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   6,03  

Brazil real               1,65

Douanekoersen

ROUTE:     
di. 18 sept.  2012         Plaats: Tamanredjo, Commewijne     Tijd: 08.00 - 14.00 uur

(SOL service station bij de kruising)                              

do. 20 sept. 2012         Plaats: Saramacca Tijd: 08.00 - 14.00 uur     

(CBB-kantoor Sidiredjo)                 wijzigingen voorbehouden

GHG
Het dagelijkse leven pro-

duceert grote hoeveelhe-

den CO2 en wel vanaf ons

uitademen, de auto's die

we rijden, het verwarmen

van huizen tot de indus-

trieën waarvoor wij wer-

ken. Dit resulteert in de

zogeheten greenhouse

gases (GHG) die onze

aarde verwarmen en haar

klimaat verstoren. Het pro-

bleem is niet zozeer de

lucht die wij uitademen en

andere kleine uitstoten,

want de bomen en andere

planten kunnen die hoe-

veelheid  CO2 omzetten in

zuurstof die wij inademen.

Het probleem is de grote

schaal van onze productie

die CO2 uitstoot in de

atmosfeer in hoeveelhe-

den die de capaciteit van

onze aarde om ze om te

zetten ver te boven gaan. 

Impact
De te verwachten gevol-

gen van klimaatsverwar-

ming zijn ernstig en om-

vatten extreme hitte en

droogte, extreme stor-

men, zeespiegelstijging

en verspreiding van ziek-

ten. Het stabiliseren van

het klimaat vereist signifi-

cante vermindering van

de GHG's. Maar helaas

zullen de conventionele

energiebronnen, waaron-

der kool, naar verwacht

wordt, nog ver in deze

eeuw de belangrijkste

energiebronnen blijven.

Volgens de World Re-

sources Institute and

International Energy

Agency kan atmosferi-

sche CO2  slechts  gesta-

biliseerd worden door een

aantal maatregelen te tref-

fen zoals een aanzienlijke

energie efficiëntie  en con-

servering, meer gebruik

maken van hernieuwbare

energie en het gebruik

van carbon capture and

storage (CCS).

CCS
CCS is een proces dat is

ontworpen om grote hoe-

veelheden CO2  uitstoot

op te vangen voordat

deze in de atmosfeer

terechtkomen. Via pijplij-

nen of op andere wijze

wordt de CO2 dan ver-

voerd naar en permanent

opgeslagen in diepe on-

dergrondse formaties.

CCS is veilig gebleken en

er is nog geen lekkage en

grondwatervervu i l i ng

geconstateerd. Er worden

CCS-specifieke internatio-

nale standaarden ontwor-

pen om zaken veilig te

houden. CCS technology

wordt commercieel toege-

past in o.a. Canada,

Amerika, Noorwegen en

Algerije. In 2011 ging ISO

akkoord met de formatie

van de ISO technical com-

mittee ISO/TC 265 Car-

bon capture and storage

(CCS) gebaseerd op een

voorstel van Canada. De

Standards Council of

Canada beheert het

ISO/TC 265 Secretariaat

in een twinning relatie met

de Standardization Admi-

nistration van China.   

RMD

Oplossingen en strategieën m.b.t  het opvangen en opslaan van CO2
moeten meer geadopteerd worden om klimaatsverandering te helpen
verzachten. CCS staat voor Carbon capture and storage en interna-
tionale standaarden moeten deze technologie helpen verspreiden. De
eerste stappen zijn inmiddels gezet.

Verzachten van klimaatsverandering

Doel
Het doel van deze han-

delsmissie was na te gaan

hoe aan de regionale inte-

gratie gestalte te geven.

Naast deelname aan de

49ste Agriculture Expo-

sition in Macapá, had de

KKF een ander program-

ma samengesteld waarbij

sectoren buiten de agrari-

sche sector aan hun trek-

ken konden komen.

Sectoren
Sectoren die aan de orde

kwamen zijn o.a. mijn-

bouw, landbouw, visserij,

de in aanbouw zijnde

hydro dam in Ferreira

Gomes. Er zijn ook bezoe-

ken gebracht aan de

haven van Santana van

waaruit de nieuwe

scheepslijn Brazilië -

Suriname plaatsvindt. 

Ervaring
Opvallend is dat de over-

heid van Brazilië de pro-

ductiesector sterk facilli-

teert. Verder is er  milieu-

vriendelijke wetgeving

waar ondernemers zich

aan moeten houden. Als

voorbeeld kan worden

aangehaald het geinte-

greerd mijnbouw -, visserij

- en toerisme bedrijf op

één locatie. Een aantal

Surinaamse ondernemers

heeft contacten gelegd

met counterparts. Hier-

over zijn er gesprekken

gaande en er wordt nage-

gaan hoe aan het e.e.a.

invulling te geven. De taal

is als een barriere erva-

ren. De KKF zal dit opvan-

gen door binnenkort te

starten met een cursus

Portugees. De KKF be-

dankt de participanten en

is bereid om ondernemers

die zaken willen doen met

de staat Amapá van

dienst te zijn.

De certificaatuitreiking

van de training Agro on-

dernemerschap in

Nickerie vond plaats op 7

september jl. 17 personen

namen deel aan de trai-

ning. De training omvatte

de onderwerpen onderne-

mersvaardigheden, mar-

keting, productie-, organi-

satie- en financiële plan-

ning om succesvol in het

agro ondernemerschap te

kunnen opereren. De trai-

ning Agro ondernemer-

schap biedt een aantrek-

kelijke optie en kans aan

agro ondernemers om

zich gedegen te bekwa-

men. De trainers waren

de dames Joan van

Ommeren, Wilma Dandel

en Jacintha Kristono.          

De 50-tal sterke handelsmissie naar de staat Amapá is inmiddels
terug. Op dinsdag j.l. heeft de evaluatie plaatsgevonden met de
groep. De participanten hebben de gelegenheid gehad hun ervaring
te delen. Verder zijn de sterkte en zwaktepunten van deze handels-
missie besproken en wat in het vervolg beter gedaan kan worden.

Evaluatie handelsmissie Brazilië

DOSSIER

7461
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7577

7876

7897

8288

8302

8401

8494

8500

8883

8906

11100

11119

11130

11136

11319

11418

11424

11851

13016

13059

13156

13188

13297

HANDELSNAAM

HOLLYWOOD FASHION

R. MAHES

W.L. VOETER

SOMARHOO RAMDHANI

TJ. DEBIPERSAD

M.A. POESE

PANKA INTER TRADE

AANNEMINGSBEDRIJF E.G.

CRONIE

SURINAAMS POSTORDERBE-

DRIJF (SURINAM MAIL ORDER

SERVICE) afgekort SUMOS

MIELKE'S KOELTECHNISCH

BEDRIJF

D.H. WALLIOTH

F.E. MARGARET

P. SOEBAKIR

GOLD FINGER                

MATHEUS MAMA-SUSTINA

ALBERT L. LIEVELD

A. FINISIE

JARIKABBA STORE

GRONDVERZET- EN TRANS-

PORTBEDRIJF R. RAMBHADJAN

O. BIPAT

RAMLAL KAULESAR

INDEPENDENT TOURS

JAGESSAR RAMSAHAI

TH.E. JOSAFATH

E. POEKETI

ADRES

Zwartenhovenbrugstraat no. 74

Uitkijk Bij De Bootsman  

Kennedyweg km. 35 BR. 254

Rutgersweg perceel 95

Weidestraat no. 28 beneden

Mohabierweg BR. 533 perceel 1 & 2

Kwattaweg no. 8 - 10A

Verlengde Koffiedam no. 1

Beterwonenstraat no. 22

Sterappelstraat no. 37

Evert Verveerweg no. 1

Bougainvillestraat no. 5

Longmay Serie B no. no. 21

Frederik Derbystraat no. 167 bene-

den

Jawjaw  

Achterstraat no. 133

Brownsweg  

Jarikaba Wooncentrum no. 52

Kwattaweg no. BR. 455

Arrowrootlaan no. 9

Van Drimmelenpolder Serie B no.

21

Mankistraat no. 27

Corantijnpolder Serie E perceel 3

Botopasi  

Moejejekreek  

ACTIVITEIT

Winkelier

Veerdienst

Aannemer

Winkelier

Winkelier

Fabrikant, Timmerbedrijf,

Winkelier

Exporteur, Fabrikant, Importeur,

Opkoper, Reparatieinrichting,

Uitdeuk- En Spuitinrichting,

Verhuurbedrijf, Winkelier

Aannemer

Expediteur

Koeltechnisch Bedrijf

Winkelier

Installateur

Pelmolenaar

Barbier

Winkelier

Installateur

Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Aannemer, Transportbedrijf

Autobusdienst

Drankinrichting, Winkelier

Touroperator

Padidroger

Bakker, Bakkerij, Winkelier

Eet- En Drankinrichting,

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:

Geen 
Ondernemersavond
d.d. dinsdag 18 
september 2012
i.v.m. bouwwerk-

zaamheden 

KKFacts

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor 
economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, 

te vertegenwoordigen en te versterken.

Logische stappen

voor regionale 

integratie

Deelnemers en trainers van de agro ondernemer-
schap training in Nickerie

Certificaatuitreiking training 

Agro ondernemerschap in Nickerie

ATTENTIE EXPORTEURS/IMPORTEURS

U wordt hierbij beleefd doch dringend verzocht de certificaten van oorsprong zo

volledig mogelijk in te vullen. 

Let u er ook op dat de juiste naam en het adres van uw bedrijf, zoals die voor-

komen op het uittreksel van het Handelsregister, worden ingevuld. 

Indien deze gegevens niet overeenkomen met die van het Handelsregister, zijn

wij genoodzaakt de certificering te weigeren. 

Verder wordt u verzocht alle onderliggende documenten mede te nemen t.w.

* Het Enig document, welke is afgetekend door de douane;

* IT formulier;

* Bill of Lading of Airway bill;

* Health certificate / Rijst certificaat (Min. LVV);

* Hout certificaat (SBB);

* Caricom invoice.

Bij het ontbreken van één (1) of meer van bovengenoemde documenten zullen

wij u niet van dienst kunnen zijn.

Ter voorkoming van enig ongerief attenderen wij u erop te voldoen aan het

bovengestelde.

Kamer van Koophandel en Fabrieken

Drs. Joanne Pancham - Secretaris

LAND BEDRIJF ZOEKT
China Ningbo Synagrochem imp../handel. van pesticiden

Co. Ltd. james@synagrochem.com

India Ambitions International imp., fabr. van farmaceutische prod. 

en cosmetica, grooth., retail., herbal

stores, agent, Indiase hotels etc. www.ambitionsinternational.com

Handelsbemiddeling
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