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M.i.v. 11/12/2012 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,33

Pound sterling         5,38   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        407,75   

Trin. & Tob. dollar    0,53   

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   6,15  

Brazil real               1,61

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

In de agricultuur worden 'value chains' gezien als een zeer bruikbare
op de markt gerichte benadering. En steeds meer gaan boeren
samenwerken met ondernemingen die hun oogst op de markt bren-
gen. Ze kunnen blijven in hun rol van producenten die een deel vor-
men van een keten bestaande uit verschillende actoren zoals produ-
centen, verwerkers, handelaren en distributeurs.

Opkomst van agriculturele waarde ketens

uWist dat ?

Er is een hersendeel dat 'cerebrum' heet en dat de mens tot mens maakt. Het is

kortweg gezegd, wat we onze geest en ons hart noemen. Het vormt het grootste

gedeelte van de hersenen maar is slechts 2,5 mm dik bij een oppervlakte van 2,24

cm2. Het doorsnee gewicht is bij een volwassen man 1400 en bij een vrouw 1240

gram. Dit betekent niet dat de man intelligenter is dan de vrouw, want intelligentie

hangt niet van het gewicht van de hersenen af. Het cerebrum bestaat uit twee hoofd-

delen. Aan de binnenkant het archipallium, dat wij met veel dieren gemeen hebben,

en aan de binnenkant het neopallium dat je alleen bij mensen vindt. Al onze gees-

telijke activiteiten spruiten voort uit de combinatie van archipallium en neopallium.

Het archipallium is verantwoordelijk voor de instincten (honger-, sex- en kudde-

instinct). Hongerdrift  om het leven in stand te houden, sexdrift voor het behoud van

de soort en de kuddedrift om mensen bij elkaar te houden. Het neopallium heeft

invloed op onze wijsheid, onze gevoelens en onze gedachten. Kennis vergaren, oor-

delen vellen, creatief bezig zijn, zijn functies van het neopallium. Verschillen in men-

taal vermogen hebben niet te maken met de grootte of het gewicht van de herse-

nen, maar met de mannier waarop ze getraind en ontwikkeld zijn. Als de hersenen

niet op de juiste manier gevoed worden, worden we geen mens. Ons lichaam ver-

houdt zich tot onze hersenen als knechten tot hun meester. De hoeveelheid bloed

die aan de hersenen afgegeven wordt is er een voorbeeld van. De hersenen maken

ongeveer 2,2% van ons gewicht uit, maar krijgen 20% van het bloed dat door het

lichaam stroomt en ons hart pompt 45 liter bloed per uur naar de hersenen. In ons

lichaam nemen de hersenen de belangrijkste plaats in. Als we door een ongeluk een

gevaarlijke hoeveelheid bloed verliezen reageren onze spieren en organen auto-

matisch zodanig dat de aders die hen van bloed voorzien samentrekken. Zo komt er

meer bloed beschikbaar om het functioneren van de hersenen te garanderen. Als

tegenprestatie voor deze voorkeursbehandeling door de rest van het lichaam, zor-

gen de hersenen er op verschillende manieren voor dat wij bij bewustzijn, mentaal

en fysiek in goede conditie blijven. 

CITAAT
"De koolzuur die wij als afval uitademen is een levensbehoefte voor de 

planten, net als de zuurstof die zij afgeven voor ons van levensbelang is.

Kortom: alles wat in deze wereld bestaat heeft een bedoeling”. (Yor Sunitram)  

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.

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

Vereisten
Hoewel de boeren de eer-

ste schakel vormen, is het

meestal de laatste scha-

kel, de verkoper van het

eind product, die de value

chain organiseert. Om

optimaal te kunnen pro-

fiteren van dit model is het

noodzakelijk dat produ-

cers en hun associaties

beschikken over goede

vaardigheden qua organi-

satie en management. Ze

moeten weten hoe pro-

ductiekosten worden be-

rekend, en ze moeten

kwaliteit en regelmatige

levering kunnen garande-

ren alsook wat genoemd

wordt de 'tracebility'.

Voorts moeten ze ook be-

kend zijn met markt en

marktprijzen. Alleen dan

zullen ze in staat zijn en in

een positie verkeren om

een goede  verkoopprijs

te kunnen bedingen bij

opkopers en te verzeke-

ren dat de vrucht van hun

arbeid goed wordt be-

loond. Het is  van belang

productieprocessen te

blijven verbeteren om kos-

ten te verlagen en concur-

rerend te worden/blijven.

In sommige landen onder-

steunen NGO's de boeren

om te voorkomen dat zij

oneerlijk worden geëxploi-

teerd door internationale

ondernemingen. Wat ex-

port producten betreft zie

je steeds meer dat boeren

en hun associaties onder

contract staan bij onderne-

mingen die hun output ver-

werken en op de markt

brengen. Deze onderne-

mingen garanderen de

opkoop van oogsten tenzij

die voldoen aan bepaalde

specificaties. Vaak leveren

en faciliteren ze ook inputs

en andere productie hulp-

bronnen.

Logistiek
Om value chains goed te

laten werken moeten ook

actoren bij betrokken wor-

den die niet direct te ma-

ken hebben met de keten.

Het gaat dan om financië-

le diensten, transport, ver-

pakking en distributie. Toe-

gang tot krediet is vaak de

grootste hindernis voor

kleine landbouworganisa-

ties, die een goede cash

flow nodig hebben om te

opereren alsook leningen

om te kunnen investeren

in materiaal voor het culti-

veren of verwerken van de

oogst. De traditionele ban-

ken bieden wat dit betreft

zelden soelaas. In Som-

mige landen zijn er lokale

micro financieringsinstitu-

ten die innovatieve finan-

cieringsprogramma's aan-

bieden aan de diverse

actoren in de keten. Voor

succes in een value chain

hangt veel af van de boe-

ren die in het ruwe mate-

riaal moeten voorzien.

Maar de boeren zijn op

hun beurt afhankelijk van

de andere schakels en

daarom is het essentieel

dat de schakels goed

samenwerken opdat ieder

een eerlijk deel ontvangt.

Voor meer informatie

http://spore.cta.int.
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HANDELSNAAM

A.H. TAI FOEK

ERVEN M.H. ISSA

ERVEN TJON TJAUW LIEM

WINKEL DEWSANKAR

RAMCHARAN

L. DJIMAN - IROKROMO

R. SETROREDJO - MOOL

AANNEMERSBEDRIJF LEAG

S. SOECHIT

J. ATMOSOERODJO

C.M. SAIDJAN - 

DOORNKAMP

S.G.U. ROOSVELD

OSEMBO MASTER

C.D.E. HIPPOLYTE

K. AMATDAWOED - 

WONGSOIDJOJO

RELLUM'S RENT-A-CAR

D. RAMLOCHAN-TEWARIE

W. BANWARI

S. KASANDIMEDJO - 

MARTOPAWIRO

J.P. SAMAN

BRAZION KWIE-KWIESHOP

UITDEUK- EN 

SPUITINRICHTING A. MOENTARI

W.E. OMANETTE

SHEBA BABY

WINKEL ROBERTO

M.A. LEYMAN

ADRES

Dr. J.f. Nassylaan 54 beneden

Keizerstraat 54 beneden

Oranje Nassaustraat 76

Boonackerpolder 1B

J.s. Greenstraat 76

Posrenstraat 108

Lupsonweg 4

Victoriapark 448

Sardjoeprojekt perceel 29

Lucknowweg 70

Creola Serie A perceel 7

Gravenbeekstraat 18

Listzstraat 39

La Rencontre 11e Zijstraat perceel

148

Rio De Janeirostraat perceel 11 

no. 7

Krobiastraat 14

Banabekistraat 19 perceel 99

Cotticarivier 

Henri Fernandesweg 69

Molenpad 55

Kasoedjiweg BR. 48

Van Balenweg BR. 24 perceel 229

Harrypersadweg 22

Drietabikistraat 18

ACTIVITEIT

Winkelier

Importeur, Winkelier

Exporteur, Importeur

Winkelier

Eetinrichting

Eetinrichting

Aannemer, Leverancier,

Schoonmaakbedrijf

Autobusdienst

Autobusdienst

Eetinrichting

Autobusdienst

Autobusdienst, Leverancier,

Schoonmaakbedrijf

Aannemer

Winkelier

Verhuurbedrijf

Taxibedrijf

Autobusdienst

Venter

Autobusdienst

Scheepsagent, Winkelier

Constructiebedrijf, Uitdeuk-

En Spuitinrichting

Aannemer

Autobusdienst

Winkelier

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:

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 de totale gemeenschap en 

in het bijzonder het bedrijfsleven en de 

instituten en organisaties die zich voor zijn

belangen inzetten, een vredige, vreugdevolle

en bezinningsvolle Kerst toe. 

M
err

y 
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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 24 december   : 08.00 - 14.00 uur
- donderdag 27 december: 08.00 - 14.00 uur 
- maandag 31 december   : 08.00 - 10.00 uur.

De geslaagde cursisten van de laatstgehouden Opleiding tot Douane
Expediteur tonen met trots het behaalde certificaat

De Opleiding tot Douane Expediteur werd van 4 april 2011 t/m 17 oktober 2012

gehouden. 35 cursisten hebben deze opleiding met goed gevolg doorlopen. Het

vakkenpakket bestond uit: Tarief, Waardeleer, In-Uit- en doorvoer, Accijnzen en

Overige wetgeving, Vrijstellingen, Elementair recht, Schriftelijke Vaardigheden en

Engels. Doel is mensen te certificeren hetgeen internationaal vereist is om de inge-

voerde goederen vrij te maken naar de importeurs toe. De certificaatuitreiking vond

plaats op donderdag 19 december j.l. in de conferentiezaal van de KKF. 

Uitreiking certificaten


