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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 10 december 2012 Nr. 570

M.i.v. 27/11/2012 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,34

Pound sterling         5,36   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        407,90   

Trin. & Tob. dollar    0,52   

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   6,02  

Brazil real               1,61

Douanekoersen

ROUTE:     
di. 11 dec. 2012          Plaats: Calcutta (B.O.-kantoor)      Tijd: 08.00 - 14.00 uur

do. 13 dec. 2012         Plaats: Kampong Baroe                Tijd: 08.00 - 14.00 uur

(O.S. Kampong Baroe)       (Wijzigingen voorbehouden)

Logische stappen

voor regionale 

integratie

Zaterdag 8 december j.l. was het de 15e keer dat het startsein werd
gegeven voor wat in de voorbije jaren is uitgegroeid tot het grootste
jaarlijkse evenement in Suriname, de KKF Jaarbeurs. Een ontmoe-
tingsweek van dagelijks duizenden consumenten met het bedrijfsle-
ven. Vice President Robert Ameerali verrichtte de officiële opening
bij dit historisch moment in de KKF beursengeschiedenis. De juiste
persoon voor het juiste moment die zelf jarenlang de KKF als een
zeer gedreven voorzitter heeft geleid. De beurs duurt tot en met vrij-
dag 14 december a.s. en er participeren 158 bedrijven met 595
stands. Bij de officiële opening werd het woord gevoerd door Ir. Henk
Naarendorp, de huidige voorzitter van de KKF en de Vice President.  

3e lustrum traditionele

KKF Jaarbeurs

uWist dat ?

Geen maand wordt zo bejubeld als de maand December. "it's the most wonderfull

time of the year" hoor je dagelijks zingen in radio en tv-programma's en ook hore-

cabedrijven en andere zaken maken gebruik van deze cd om klanten in 'the happy

mood' te brengen. Inmiddels hebben we Sinter Klaas of ,zo u wilt, Kinderdag achter

de rug en de zevendagen durende KKF Jaarbeurs is sedert zaterdag j.l.  t/m vrijdag

a.s. in full swing. En als we het al niet zijn, raken we vervolgens in blijde verwach-

ting van de komende kerstdagen en de jaarwisseling. De kerstdagen herinneren ons

dat God licht en liefde is en van ons houdt. Bezinningsvolle dagen waarop wij vro-

lijk willen zijn en wat dat betreft hebben onze ambtenaren het wat gemakkelijker met

de 30% die hen is toegekend. De rest krijgt het mogelijk wat moeilijker omdat de

ervaring leert dat dit weleens gepaard gaat met prijsstijgingen. Maar goed! Het gaat

ook om bezinning op de bijbelse bewering dat God ons geschapen heeft naar zijn

beeld en gelijkenis en dat wij dus op deze wereld zijn met de opdracht om naar

elkaar toe licht en liefde te verspreiden. Je naaste liefhebben als jezelf. Maar, hoe

goed/slecht slagen wij daarin? Ook de jaarwisseling van oud op nieuw vraagt om

een gedegen evaluatie van 2012. Wat hebben wij ervan gebakken? Hoeveel voor-

nemens van aan het begin van het jaar zijn gerealiseerd? Het uit- en inluiden van

respectievelijk  2012 en 2013 met vuurwerk en bombelgeweld heeft wellicht daar-

mee te maken: vreugde-uiting  en bezinning gaan hand in hand. Schieten wij straks

onze frustraties weg of wordt het vuurwerk uit dankbaarheid voor een succesvol jaar

en de verwachting van nog meer voorspoed in het nieuwe jaar? Helaas zijn er in de

wereld ook mensen die met angst in het hart deze maand zijn binnengetreden. Met

doodsangst zien zij 21 december 2012 naderen omdat op die dag de wereld zal ver-

gaan volgens de Maya-kalender. Tja, wat valt daarover te zeggen? Iemand heeft

ooit gezegd dat de wereld al is vergaan voor wie met angst de toekomst tegemoet

treedt. Als wij met dankbaarheid elke dag die ons geschonken wordt verwelkomen

en vreugdevol het beste van maken, zullen wij het daarmee zo druk hebben dat er

geen tijd overblijft om bang te zijn voor morgen. Meer in het heden leven dus!

CITAAT
"Anderen als spannend en belangrijk ervaren, brengt niets dan vreugde. 

Hen voortdurend op fouten wijzen daarentegen creëert geestelijke armoede”.

(Lama Ole Nydahl)

JAARBEURS 2012
za. 8 t/m vr. 14 december. Dagelijks gaan de poorten om 17.00 uur open

op het KKF-beursterrein ingang enjaminstraat

VOORVERKOOP KAARTEN
zijn van 10.00 - 16.00 uur verkrijgbaar bij de KKF aan de  Prof. W.J.A.

Kernkampweg 37. Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop u

ze koopt en ze verschaffen uitsluitend tussen 17.00 - 19.00 uur via de

ingang aan de Kernkampweg toegang tot het beursterrein. 

N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten.

ENTREE
Volwassenen: SRD 6,- p.p. Kinderen t/m 10 jaar en 60+sers: SRD 3, p.p.

STALLING
van bromfietsen en fietsen kan op het terrein van het Surinaamse

Padvindsters Gilde allernaast de KKF aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg.

DE JAARBEURS, HET GROOTSTE SURINAAMS 
EVENEMENT EN ALTIJD DE MOEITE WAARD!

158 bedrijven doen mee in 595 stands.

Don’t miss this fair!  It’s KKF doing it again!

De KKF bevordert een 

cultuur van ondernemer-

schap en daardoor

economische groei in

Suriname door het 

zakenleven te dienen, 

te vertegenwoordigen 

en  te versterken.

Heeft u een 

vergunning nodig?

Moet uw vergunning 

verlengd worden?

Wij besparen u het hele

loopwerk en 

kostbare tijd!!!

Wij monitoren immers 

het proces van 

aanvraag tot 

verkrijging van 

de vergunning.

Voor meer info:

KKF - tel. 530311

STOP

ONE

WINDOW

N.V. VSH Foods FSSC 22000 gecertificeerd

N.V. VSH Foods, voorheen Margarine- en Vettenfabriek N.V. heeft in oktober 2012

met succes het FSSC 22000 certificaat behaald. Dit certificaat is op 19 november

2012 door Det Norkse Veritas Certification B.V. uitgereikt aan N.V. VSH Foods. 

Na 8 jaren HACCP gecertificeerd te zijn, was het bedrijf er klaar voor om naar een

hogere voedselveiligheidsstandaard te werken en wel de Food Safety System

Certificate 22000 (FSSC 22000). Het kwaliteitssysteem is geïmplementeerd om de

voedselveiligheid te waarborgen en continue te bewaken. Met het behalen van het

FSSC 22000 certificaat heeft het bedrijf een nieuwe mijlpaal bereikt op het gebied

van kwaliteitsmanagement systemen. 

N.V. VSH Foods is er op gericht om blijvend, top kwaliteit margarine, boter en ande-

re voedingsmiddelen op een veilige en hygiënische wijze te produceren, marketen

en distribueren.

Sfeerfoto’s Jaarbeurs 2012

Busos
De officiële opening werd

o.a. bijgewoond door le-

den van de Raad van

Ministers, DNA-leden, le-

den van het Corps

Diplomatique, DC’s, verte-

genwoordigers van be-

drijfslevenorganisaties en

van participerende bedrij-

ven en uiteraard de pers.

KKF voorzitter Ir. Henk

Naarendorp ging in vogel-

vlucht door de historie van

15 Jaarbeursen, die een

geweldige inkomstenbron

voor de Kamer zijn geble-

ken. Hij gaf aan dat deze

inkomsten worden gesto-

ken in continue uitbreiding

en verbetering van facili-

teiten en institutionele ver-

sterking van de KKF. Staf

en personeel zijn goed

opgeleid en daardoor in

staat het bedrijfsleven

optimaal en professioneel

van dienst te zijn. In

Jaarbeurs 2012 doen ook

bedrijven uit USA, Indo-

nesië, Nederland en Gu-

yana mee. De organisatie

is toevertrouwd aan

Stichting Business Sup-

port Organization Suri-

name (BUSOS), een werk-

arm van de Kamer, die ook

dit jaar een voortreffelijk

job doet.

Faciliteiten
VP Ameerali zei dat de

beurs laat zien hoe het

gaat met ons bedrijfsleven

en met Suriname. Hij feli-

citeerde de KKF met de rol

die zij speelt in het natio-

naal gebeuren. Hij doelde

op haar participatie in het

SBF en het tripartiet over-

leg alsook op het verschui-

ven de beurs om een acti-

viteit van het Surinaams

parlement, de ACP-EU

conferentie te accommo-

deren. De KKF-faciliteiten

zijn van een kwaliteit waar

door het mogelijk was dat

Suriname zich internatio-

naal kon profileren. De VP

merkte op dat hiermee

duidelijk gemaakt is dat

het goed is om goede faci-

liteiten in het land te heb-

ben. Hij benadrukte dat

KKF getoond heeft dat

zonder ontwikkelingshulp

en donorfondsen goede

faciliteiten ontwikkeld kun-

nen worden. Ameerali gaf

het belang van de KKF-

faciliteiten aan voor het

bedrijfsleven, dat graag

een productiebeurs wilde

hebben. De Surinaamse

conjunctuur is volgens de

VP nog niet zover dat wij

een zelfstandige produc-

tiebeurs kunnen hebben.

Bedrijfsleven en de rege-

ring willen daarin verande-

ring brengen en zij zullen

zich daarvoor inzetten. Er

zal een business klimaat

geschapen worden waarin

het bedrijfsleven zijn werk

kan doen.                 RMD


