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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 27 januari 2014 Nr. 627

M.i.v. 21/01/2014 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,54

Pound sterling         5,50   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        322,20   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,44  

Brazil real               1,44

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

Platform
Apura Networks (AN) richt

zich op het netwerken,

informeren en mobiliseren

van studenten, werkne-

mers en ondernemers van

Surinaamse afkomst en

wereldwijd mensen  die in

Suriname interesse heb-

ben. AN specificeert de

online communityleden in

branches, vakgebied en

studierichting t.b.v. bedrij-

ven, Surinaamse projec-

ten en de communityle-

den onderling. De launch

was op 26 oktober 2013

en voor uitgebreide infor-

matie over dit platform

kan men terecht op

www.apura.com. Momen-

teel worden er contacten

gelegd met belangrijke

maatschappelijk verbon-

den organisaties en er

worden presentaties  ge-

geven om  Apura Net-

works bekendheid te ge-

ven in ons land. Inmid-

dels is een samenwerking

aangegaan met Pranobe

Oemrawsing en Krishna

Kargi die pioniers zijn op

het gebied van projecten

voor cardiologische zorg

in de Caribische regio. AN

faciliteren hun project on-

line. "Met de grootste or-

ganisaties voor Surina-

mers in Nederland wordt

nagegaan wat wij voor

elkaar kunnen betekenen"

zegt Rodrigues. "Wij kun-

nen deze organisaties

online een immens bereik

bieden”. Het gaat om het

Surinaams Inspraak Or-

gaan, de Vereniging Suri-

namers in Nederland en

de Kennis Kring Neder-

land-Suriname. "Nu ligt

onze focus op Surinaam-

se MBO, HBO en WO

opleidingen en andere be-

langrijke maatschappelijk

verbonden organisaties in

Suriname om de online

community groter te ma-

ken" zegt Rodrigues.RMD

Op een recent gehouden ondernemersavond  heeft Miguel Rodrigues
zijn gehoor kennis laten maken met 'Apura Networks (AN)'. Bij het
opzetten van dit platform in ons land werkt hij samen met Jordy K.
Houwen. Beide heren hebben Nederland als thuisland.

Apura Networks in

Suriname

Doel
Asycuda World is een ge-

automatiseerd systeem

voor douane data. Het

systeem digitaliseert sta-

tistische en douane infor-

matie en het vond zijn ont-

wikkelingsbasis in Afrika

(1981). Inmiddels is het

nader ontwikkeld om te

voldoen aan douane ei-

sen en internationale

standaarden. In 2004

werd het Asycuda Sys-

teem formeel geïmple-

menteerd. Tijdens de pre-

sentatie werd ruim inge-

gaan op ontwikkelingen

m.b.t. het aangifte proces

en de diverse versies van

het systeem die in gebruik

werden genomen. Het

systeem beoogt effectieve

en efficiënte controle op

legale handel, het voorko-

men en bestrijden van val-

se aangiften, het garande-

ren van correcte staatsin-

komsten en het onder-

steunen van het besluit-

vormingsproces van het

economisch en fiscaal

beleid. 

Voordelen
Enkele voordelen van het

systeem zijn: het facilite-

ren van de handel, minder

maar wel gerichte visita-

ties, snellere doorlooptijd,

efficiëntere afhandeling

en grotere transparantie.

De douane verwacht van

het bedrijfsleven volledige

participatie, innovatief

denken, volgen van trai-

ning, digitale investering

en elektronisch aangeven.

Het systeem is gebrui-

kersvriendelijk, aangiften

kunnen vanuit de eigen

omgeving en in eigen tijd

worden gedaan, er zijn

meer en vereenvoudigde

procedures op één aangif-

te mogelijk, tarieflijst en

code zijn toegankelijk,

berekeningen zijn accu-

raat en de douane afhan-

deling geschiedt electro-

nisch. Aldus een greep uit

de veel omvattende pre-

sentatie.                     

RMD

De inspectie der invoerrechten en accijnzen (douane) presenteerde onlangs het thema
'Asycuda World'. De presentatie omvatte verder: ontwikkelingen, doel, stakeholders, imple-
mentatie en status, voordelen en direct trader input. Inleider was de douane functionaris
Ruben Mendonça.

Asycuda World presentatie

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:

Ondernemersavond
Onderwerp: “Microsoft Ap-

plicatie virtualisatie”

Inleiders: Taco Hettema,

Harvey Harpal van

Didacticum Suriname   

Datum: di. 28 januari 2014

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

zaal, Prof. W.J.A. Kern-

kampweg 37. 

KKFacts

DOSSIER

21209

21277

21995

29619

32456

38274

39799

40479

40903

41192

41221

41296

42071

42472

42717

42848

46644

49608

49651

50620

51453

51841

52560

53005

53863

HANDELSNAAM

F. DIKAN

M. WANABO

HENKERS

BARBERSHOP

HARDWARSING

WINKEL HENNY

AMELIAN GREBBE

HENNY'S TAXI

H.S. EDUARDS

FREKO'S BARBERSHOP

CHANGLONG 

SUPERMARKET

WINKEL KONG FI

JINHONG HU-CHEN

SHU FA

NURDIANTO TAXI

L.L. ALAMAKEE

JOSEPHINE V. 

WONGSOIKROMO

ZHENG XIULING

BOETIEK MIE MODEL &

MUZIEK

YE'S GIFTS

WILLENDY'S PARTY SHOP

WU JI SUPERMARKET

FRANKY SMIT

NEW JACK BAR-

RESTAURANT

UNIQUE GIRL TAXI SERVICE

MEIDYA GRAND

ADRES

Bruinhartstraat 26A

Baansteeg 7

Boedhiastraat 72

Nieuw Weergevondenweg 231

Banketiweg Weg naar Peto-Ondro

Kanhaiweg 36

Albina Nabij Veersteiger 

Dramhoso nabij Bilawatra

Nieuw Weergevondenweg 72

Nieuw Weergevondenweg 143A

Nieuw Weergevondenweg 23

Nieuw Weergevondenweg 72

Nieuw Weergevondenweg 183a

Anamoestraat 11

Waterkant Centrale Markt stand no.

3.3. - 691 (1m)

Anamoestraat 58

Anamoestraat 34

Nieuw Weergevondenweg 167

Waterkant Centrale Markt stand no.

611 (1m) / 612 (1m)

Indira Gandhiweg 159

Nieuw Weergevondenweg 75a

Verlengde Koffiedam 41

Nieuw Weergevondenweg 95

Ellestraat 5

Nieuw Weergevondenweg 121

ACTIVITEIT

Autobusdienst, Taxibedrijf

Taxibedrijf

Aannemer

Barbier

Winkelier

Autobusdienst

Taxibedrijf

Standhouder

Barbier

Winkelier

Winkelier

Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Taxibedrijf

Standhouder

Importeur

Importeur

Winkelier

Standhouder

Winkelier

Winkelier

Importeur

Eet- En Drankinrichting

Taxibedrijf, Wasserij

Servicebureau

WIST U DAT?: Er zijn drie heel belangrijke deugden die het proces van een han-

deling voeden. We praten dan over: gematigdheid, moed en gerechtigheid. De eer-

ste voorkomt uitwassen in een bepaalde richting, moed zorgt ervoor dat één richting

wordt aangehouden en gerechtigheid verzekert dat de ingeslagen richting de juiste

is. Deugden zijn voorwaarden voor geluk en helpen ons op weg naar een goed en

voortreffelijk doel. Er zijn ook andere deugden zoals bijvoorbeeld voorzichtigheid,

praktische wijsheid en intuïtief begrip, maar deze komen slechts tot ontwikkeling

wanneer je leeft volgens de drie eerder genoemde deugden. De waarden die voort-

vloeien uit al deze fundamentele deugden zijn o.m. integriteit, rechtvaardigheid,

medeleven, vlijt, op-rechtheid, discipline en orde. Allemaal waarden die in overeen-

stemming zijn met universele principes. Zij vormen de ingrediënten voor de ontwik-

keling van een uitzonderlijk karakter en uitzonderlijke geest met diepgang en in-

houd. Alle groei spreidt zich naar buiten uit vanuit een vruchtbare en krachtige kern.

U en ik zijn onze eigen kern en alles wat we doen veroorzaakt een golf effect. Het

is daarom van belang dat ons denkwerk gezond en effectief is. Zo dwing je respect

af en neemt je invloed toe. Je ontwikkelt je karakter en bekwaamheid. Je raakt zelf-

verzekerd en bent in staat dingen in een ander licht te zien. Je gaat het leven erva-

ren als een kans en niet als een verplichting. Wanneer je universele principes

begrijpt, begrijp je ook hoe dingen gebeuren. Het patroon van je gedragingen volgt

een natuurwet. Je neemt altijd de verantwoordelijkheid voor je eigen daden vanuit

het besef dat dit een fundamenteel principe is voor de ontwikkeling van je karakter.

Je zekerheid ligt in wat je bent! We moeten daarom onze innerlijke wereld op de

eerste plaats stellen, want die bepaalt en beheerst de buiten wereld.

Miguel Rodrigues

NIP
Het Nationaal Innovatie

Programma (NIP) wordt in

maart dit jaar gelaunched

waarna een pilot-project

van een jaar zal worden

uitgevoerd. Doelgroep is

de totale Surinaamse ge-

meenschap verdeeld in

directe en indirecte doel-

groepen. Directe doel-

groepen zijn  de overheid

(publieke sector) en de

bedrijven. Indirecte doel-

groepen zijn de consu-

menten en/of de overige

organisaties. Vijftig pro-

ductie en dienstverlenen-

de bedrijven en/of organi-

saties uit de publieke en

private sector worden ge-

selecteerd om in het pro-

gramma te participeren

dat in geheel Suriname

zal worden uitgevoerd.

Aan de hand van de geï-

dentificeerde sectoren

komt een opdeling in ver-

schillende categorieën.

Per gebied wordt geïden-

tificeerd welke specifieke

producten en/of diensten

reeds in ontwikkeling zijn. 

Fasen
Het Nationaal Innovatie

Programma bestaat uit de

volgende fasen: 1) Voor-

bereiding van het Inno-

vatie Programma; 2) In-

ventarisatie van de huidi-

ge situatie; 3) Het uitvoe-

ren van het trainingspro-

gramma: 4) Research en

Productontwikkeling: 5)

Ontwikkelen van product

en/of dienst (pilotfase); 6)

Introductie product/dienst

op de markt; 7) Finalise-

ren van het programma:

Evaluatie en bijsturen van

het programma. HI stelt fi-

nanciële middelen ter be-

schikking. De bedrijven

zullen deels gefinancierd

worden voor fase 3 t/m 5.

De overheid zal incentives

geven aan bedrijven die

innovatieve technologie

toepassen. Kosten t.b.v.

onderzoek, deelname aan

de beurs, introductie van

het product en/of de

dienst en de hiermee

gepaard gaande in-veste-

ringen zijn voor rekening

van de bedrijven/ organi-

saties. 

Pilot
Dit pilot programma is ge-

pland voor anderhalf jaar

en afhankelijk van het

succes  zal dit programma

jaarlijks worden uitge-

voerd. Om het nationaal

innovatieprogramma uit

te  voeren is voor 2014 het

budget bepaald op Srd

130 duizend. Dit budget

zal aangevuld moeten

worden door de verschil-

lende ministeries. De pre-

sidents award en het inno-

vatie fonds zullen hieraan

eveneens een bijdrage

leveren. Bij dit programma

zijn betrokken:  Het Mini-

sterie van Handel en In-

dustrie; het Suriname Bu-

siness Forum (SBF); de

Competitiveness Unit Su-

riname (CUS); *Stichting

Polytechnic College Suri-

name (PTC); de commis-

sie en subcommissies; de

programmacoördinator;

subcontractors; bedrijven/

organisaties;consumen-

ten/ belangenorganisa-

ties.                               

RMD

Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten door bedrijven
e/o organisaties in de publieke en private sector was het thema op
onze laatstgehouden ondernemersavond. Het  programma beoogt
randvoorwaarden te scheppen voor duurzame innovatieve producten
en/of diensten. Het Ministerie van Handel en Industrie is de opdracht-
gever. De presentatie werd gegeven door mw. Sharon Mac Donald.

Het Nationaal 

Innovatie programma

Oproep
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) is van plan om de verificatie van

handelsnamen en namen van rechtspersonen mogelijk te maken voor de gemeen-

schap. Hierdoor kan door belanghebbenden, online op de website van de KKF zelf

worden nagegaan of een handelsnaam kan worden gebruikt (naamscontrole).

In verband hiermede worden (rechts)personen en bedrijven die een naam

en/of afkorting gebruiken en nog niet zijn ingeschreven in de registers van de

KKF opgeroepen deze alsnog te registreren.

De uiterlijke datum van registratie is 15 februari 2014.

Hierna worden alle ingeschreven en gereserveerde namen online geplaatst ter

inzage. De KKF is als gebruikelijk niet aansprakelijk voor eventuele consequenties

die uit de keuze van een naam  voortspruiten.

Kamer van Koophandel en Fabrieken 

Prof. W.J.A. Kernkampweg no 37, Paramaribo  

Tel.: 530311 / 530313   Fax.: 437971  Email: chamber@sr.net

Website: www.surinamechamber.com


