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Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 28/04/2015 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 3,63

Pound sterling         5,06   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        280,54   

Trin. & Tob. dollar    0,53    

Guyana dollar (100) 1,65  

Indian rupee (100)   5,27  

Brazil real               1,13

Douanekoersen
CITAAT

"Gedachten zijn magnetisch en hebben een frequentie. 
Je overheersende gedachte of mentale attitude trekt 

onveranderlijk de omstandigheden aan die met zijn aard en
frequentie overeenstemmen."     (Dr. Joe Vitale)

uWist dat ?

Suriname is een open economie en via vele overeenkomsten en verdragen verbon-

den aan de buitenwereld. De gevolgen van geopolitieke veranderingen en de eco-

nomische consequenties daarvan zullen wij daardoor steeds meer merken. Ons

bedrijfsleven moet daarom,  niet alleen nationaal maar vooral ook regionaal en inter-

nationaal, proactief positie innemen in dit mondiaal proces. De regering heeft het

belang geformuleerd van economische diplomatie en "de KKF onderschrijft dat vol-

ledig," zegt haar voorzitter Henk Naarendorp. Hij stelt dat organisaties die vitaal wil-

len blijven zich op tijd moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden

zoals het ontstaan van een multipolaire wereld met nieuwe politieke verhoudingen

en nieuwe handelsblokken. Daarom besloot de Kamer enige maanden geleden een

vernieuwde Visie en Missie te ontwikkelen en in dit proces is zij al heel ver gevor-

derd. Met nieuw beleid maakt de KKF zich gereed om haar rol in de economische

ontwikkeling van Suriname betekenisvoller te laten zijn. Door certificering conform

ISO standaarden, zal haar dienstverlening op een nog hoger niveau dan het nu al

is, worden gebracht. Nadrukkelijk wordt het accent gelegd op diversificering van

onze economie en op het scheppen van toegevoegde waarde aan de eigen pro-

ducten.

De Made in Suriname Beurs 'Buy Local, Brand Global', stond dit jaar
duidelijk in het teken van 105 jaar KKF, die op vrijdag 1 mei jongstle-
den dit heugelijk feit herdacht. De SGP Milieu Projecten Beurs was
met 40 ondernemers onderdeel van de beurs. Op de beurs die giste-
ren, zondag 3 mei werd afgesloten, kregen  de talrijke bezoekers veel
meer te zien dan voorheen. Bovendien werd hen een zeer gevarieerd
en attractief programma van activiteiten aangeboden. De officiële
opening werd op woensdag 29 april verricht door Vice President
Robert Ameerali. 

Made in Suriname Beurs

2015 succesvol verlopen

KKF
Bij de opening attendeer-

de KKF voorzitter Ir. Henk

Naarendorp op het in

2014 ontwikkelde nieuwe

concept van hoe de beurs

eruit zou moeten zien. Dit

gebeurde met inspraak

van de mensen die de

beurs moeten maken

(BUSOS) en van hen die

erin participeren. Behalve

de Kamerleden zelf waren

dit mensen in de primaire

en secundaire sectoren,

de directe producenten en

zij die van grondstoffen

gebruikmaken. Voorts de

ondersteunende diensten

van de overheid en haar

niet commerciële dienst

(onderwijs etc.). Dit jaar

werd een groep bijge-

haald die gesponsord

wordt door het Small

Grants Programma (SGP),

dat door de UNDP wordt

gefinancierd. Organisator

van deze groep die be-

stond uit 30 stands, is de

Stichting Innova onder

voorzitterschap van  Sieg-

mien Power - Staphorst.

75% van deze bedrijven

hebben een commercieel

karakter en Naarendorp

benadrukte het belang

van dit soort bedrijven

voor onze economische

ontwikkeling en schep-

ping van werkgelegen-

heid. De voorzitter liet ver-

volgens gebeurtenissen

van de achter ons liggen-

de maanden vanaf vorig

jaar de revue passeren en

ging in op de goede en

minder goede zaken voor

het bedrijfsleven en de

economie. Hij gaf ook aan

wat de Kamer precies is;

haar rol krachtens de wet

als promotor en vertegen-

woordiger van het be-

drijfsleven. De Kamer

werkt aan het in staat stel-

len van bedrijven om zich

te kunnen kwalificeren via

certificering, als supplier

van grote bedrijven die

hier aanzienlijke investe-

ringen doen. Dit zal het

multiplier effect groter en

sterker maken. Met de

Energy Chamber van

Trinidad wordt terzake het

e.e.a. voorbereid. De

voorzitter laste tijdens zijn

spreekbeurt een moment

in om prijzen uit te reiken

aan de jeugdige winnaars

van de uitgeschreven te-

kenwedstrijd i.v.m. 105

jaar KKF. De 1ste, 2e en

3e prijs gingen naar res-

pectievelijk Ishaan Hindo-

rie, Jimelchio Iwo en Arnav

Chotkan. Een 2e moment

betrof het in het zonnetje

plaatsen van het bedrijf

GOPEX  International N.V.

dat geleid wordt door

Bhiesnoe Gopal. Van de

Caribbean Export De-

velopment Agency

(CEDA) ontving dit bedrijf

onlangs een award for

emerging exporter. In een

korte toespraak benadruk-

te Gopal de noodzaak en

wenselijkheid van een be-

tere, ondernemersvrien-

delijkere, vlottere en trans-

parantere bejegening op

de luchthaven. LVV onder-

minister Kasanmoesdiran

Djoemadi die hierna kort

het woord voerde bena-

drukte het belang van de

participatie van zijn minis-

terie in de beurs  en was

lovend over de samenwer-

king met de KKF, die naar

hij hoopte zich zou voort-

zetten en verdiepen.

Vice President          
De VP benadrukte het be-

lang van de Beurs als een

moment waarop we kun-

nen zien wat er gedaan en

geproduceerd wordt in

Suriname. Een moment

waarop het goed is te zien

dat een bedrijf dat expor-

teert een award verdient

en waarop aangegeven

kan worden dat de over-

heid veel heeft gedaan om

dit mogelijk te maken en

ook de nodige financiële

steun heeft gegeven. Ex-

port is zeer belangrijk en

de overheid gelooft dat de

agrarische sector een

belangrijke verdiensector

kan en moet worden. In-

novatie is hierbij noodza-

kelijk. Ondernemers zul-

len dagelijks bezig moeten

zijn en van bedreigingen

die op hen afkomen kan-

sen maken. In de afgelo-

pen jaren heeft de rege-

ring continu gewerkt aan

het vereenvoudigen van

het vestigen van bedrij-

ven, de oprichting van

N.V.'s en het hebben van

toegang tot het econo-

misch verkeer. De VP

wees op het belang van

ruimtelijke ordening en zei

dat de regering werkt aan

het formuleren van een

industriepark waarbij het

niet mogelijk zal zijn om

het land waarop dit park

komt te staan te transfor-

meren en te verkopen. Als

bereikte mijlpalen noemde

hij o.m. de toegang tot

pensioenen en de ziekte-

kostenregeling, het geïnt-

roduceerde sociaal zeker-

heidsstelsel. Ruim 390

duizend mensen zijn nu al

verzekerd. Ameerali wees

op het ontstaan van ande-

re activiteiten als gevolg

van de verdragen met

multinationals in de goud-

sector. Hij zei dat wij daar-

van zullen profiteren en

verzekerde dat de rege-

ring het ondernemen zal

faciliteren. "Maar wat de

regering niet kan doen is

uw ondernemingen draai-

en. Dat zal u als onderne-

mer zelf moeten doen en

uw kundigheid en flexibili-

teit zal bepalen of u blijft

groeien of slachtoffer

wordt van concurrentie”.

De VP feliciteerde de KKF

met haar jubileum. "KKF

staat er al lang en is in

Suriname niet meer weg

te denken”, aldus de Vice

President.                RMD

Follow us on:           www.facebook.com/kkf.suriname

KKF Suriname

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

De Kamer van Koophandel en

Fabrieken en de Stichting Business

Support Organization Suriname

bedanken hierbij allen die hebben

bijgedragen aan het welslagen van

de onlangs gehouden 

MADE IN SURINAME BEURS 2015. 

Dankbetuiging

De KKF bevordert een cultuur van 
ondernemerschap en daardoor economische groei

in Suriname door het zakenleven te dienen, 
te vertegenwoordigen en te versterken.


