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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Dinsdag 26 november 2013 Nr. 619

M.i.v. 12/11/2013 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,49

Pound sterling         5,35   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        337,72   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,30  

Brazil real               1,45

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

CITAAT
"Sluit vrede met je verleden zodat het je heden niet verpest;

Stop met het verspillen van je energie door steeds weer oude
koeien uit de sloot te halen en daardoor de kansen te missen

die zich in het heden presenteren”. (Yor Sunitram)

Opening
De opening wordt verricht

op donderdag 28 novem-

ber a.s. op het KKF com-

plex en er zullen spee-

ches zijn van KKF voorzit-

ter ir. Henk Naarendorp

en Vice President Robert

Ameerali. De aanvangs-

tijd is gesteld op 17:00 uur

en bij deze gelegenheid

zullen o.m. een 14-tal

ondernemingen die zich

succesvol inzetten op het

gebied van de export, als

voorbeeld voor anderen

worden gepresenteerd.

Behalve door de partici-

panten wordt de opening

van de Jaarbeurs bijge-

woond door ministers,

assembleeleden, le-den

van het corps diplomati-

que, bestuursleden van

bedrijfslevenorganisaties,

KKF Kamerleden, de

media en andere genodig-

den.

Stands
Ook dit jaar moeten de

stands minimaal voldoen

aan de door de KKF ge-

stelde standaarden waar-

door het geheel weer pret-

tig zal ogen. De ruimten:

gekoeld en overdekt en

buiten de grote hal bestrij-

ken een oppervlakte van

circa 1.8 ha. Buiten is

bestraat zodat het aange-

naam wandelen is van

stand naar stand en ook is

er gewoontegetrouw ge-

zorgd voor adequate sani-

taire voorzieningen. Er zal

heel veel te bezichtigen

zijn in de circa 600 stands

en wij weten dat velen

daarom vaker dan 1 keer

de beurs bezoeken. Grote

bedrijven die in de beurs

participeren zijn o.a. de

telecombedrijven Telesur

en Uniqa, Fernandes

Concern Beheer, Rudisa

International N.V., Mein-

dertsma Suriname N.V.,

H.J. Group of Companies

, N.V. Consolidated Indus-

tries Corporation en Sol

Suriname N.V. Daarnaast

is er een grote diversiteit

aan andere ondernemin-

gen waarmee kennis ge-

maakt kan worden en

waarbij men zijn voordeel

kan doen.

Toegang
Gelet op de grote stroom

van bezoekers die elk jaar

weer richting KKF trekt,

heeft BUSOS veel aan-

dacht besteed aan een

gedegen 'crowd handling'.

Er is in de loop der jaren

veel ervaring opgedaan

waardoor bezoekers bin-

nen de kortsmogelijk tijd

het beursterrein op kun-

nen. BUSOS staat voor

Business Support Organi-

zation Suriname  en zij is

een werkarm van de

Kamer, belast met o.m. de

organisatie van beursen.

Net als vorig jaar is de

hoofdingang aan de Ben-

jaminstraat. Voor bezoe-

kers die gebruikmaken

van kaarten in de voor-

koop is de ingang aan de

Kernkampweg van 17.00

tot 19.00 uur open. Deze

kaarten kan men kopen tij-

dens beursdagen maan-

dag tot en met vrijdag van

10.00 - 16.00 uur, zater-

dag en zondag van 12.00

- 16.00 uur in het gebouw

van de KKF en ze zijn

slechts geldig op de dag

waarop ze gekocht zijn.

De kaarten kosten SRD

7,50 p.p. voor volwasse-

nen en SRD 5,- p.p. voor

kinderen tot en met 12

jaar en 60-plussers.

Het grootste jaarlijkse evenement in Suriname en trekpleister voor
vele tienduizenden bezoekers gaat donderdag van start en belooft
weer een uniek spektakel te worden. De KKF Jaarbeurs luidt traditio-
neel de feestmaand december in en is het jaarlijkse hoogtepunt van
exposure van haast alle sectoren van ons bedrijfsleven. Geen won-
der dat zowel participanten als bezoekers er naar uitkijken.

16e KKF Jaarbeurs

donderdag van start

Geen
Ondernemersavond

deze week i.v.m. 
voorbereidingen
Jaarbeurs 2013

KKFacts

uWist dat ?

Wie tegenwoordig praat over ontwikkeling zonder in één adem het begrip 'duur-

zaam' er aan te plakken, heeft de tijdgeest niet begrepen. Want ontwikkeling hoort

duurzaam te zijn! Zij moet aansluiten op de behoefte van het heden zonder het ver-

mogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien in gevaar

te brengen. Deze definitie is van de VN-commissie Brundtland (1987). Duurzaam-

heid heeft betrekking op de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt

voortgebracht. De oppervlakte van de aarde is eindig, grondstoffen kunnen opraken

en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving is niet

onbeperkt. Duurzaamheid en duurzaam gebruik zijn  oorspronkelijk termen uit de

bosbouw en ze werden later ook in de visserijbiologie gebruikt. Het ging erom de

natuur zodanig te beheren dat de natuurlijke structuren en processen niet princi-

pieel worden aangetast. Aan visgronden en bossen mag niet meer vis of hout wor-

den onttrokken dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij kan komen, zodat

ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen maken. Het gaat bij duurzame

ontwikkeling om een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale

belangen. Duurzaam zijn dus alle ontwikkelingen die op technologisch, econo-

misch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met

welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen. Het Biodiversiteits-

verdrag van Rio de Janeiro (1992) betreft een afspraak van de VN lidstaten om

nieuw beleid te ontwikkelen voor milieu en ontwikkeling. Op de VN Conferentie (De

wereldtop voor duurzame ontwikkeling) van 2002 in Johannesburg, Zuid Afrika,

werd vastgesteld dat hulpbronnen efficiënter moeten worden gebruikt en er zuiniger

moet worden omgesprongen met energie en biodiversiteit. Er moet daarnaast geïn-

vesteerd worden in kennis en onderwijs zodat er technologieën kunnen worden ont-

wikkeld waarmee latere generaties met minimale inzet van schaarste grondstoffen

en fossiele energie een aanvaardbare welvaartsniveau voor zichzelf kunnen creë-

ren.

De KKF bevordert 
een cultuur van 

ondernemerschap 
en daardoor 

economische groei
in Suriname door

het zakenleven 
te dienen, te 

vertegenwoordigen
en te versterken.

JAARBEURS 2013
do. 28 november t/m woe. 4 december

dagelijks gaan de poorten vanaf

17.00 uur open op het KKF-beursterrein 

ingang Benjaminstraat

VOORVERKOOP KAARTEN
zijn tijdens beursdagen maandag t/ vrijdag van 10.00 - 16.00 uur,

zaterdag en zondag van 12.00 - 16.00 uur verkrijgbaar in het gebouw van

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 7,50 p.p.

Kinderen t/m 12 jaar en 60+sers: SRD 5,- 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!

Meer dan 150 bedrijven doen mee in 600 stands.

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

Beleefdheidsbezoek aan KKF
De niet residerende

ambassadeur van

Namibië in Brazilië

Lineekela J. Mboti en

de 1ste secretaris

Siluka B. Kabuku

brachten op 19 no-

vember j.l. een be-

leefdsheidsbezoek

aan de Kamer van

Koophandel en Fa-

brieken. Hij werd ont-

vangen door KKF-

voorzitter Henk

Naarendorp en KKF-

ondervoorzitter Aniel

Padarath.

V.l.n.r. S. Kabuku, L.J. Mboti, H. Naarendorp en 
A. Padarath

Wie heeft nog nooit zijn oog laten vallen op een van die aantrekkelijke advertenties

die u rijkdom en succes beloven?

Oplichting is meer dan ooit een internationaal fenomeen.

Bedriegers gebruiken steeds betere uitgekiende technieken. Ze weten hoe ze moe-

ten omgaan met internet en telecommunicatie.

Ze slagen erin enorme geldbedragen binnen te rijven en dan spoorloos te verdwij-

nen. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie en de

Federale Politie worden elke dag geconfronteerd met hun slachtoffers die soms

aanzienlijke schade leden.

Uw beste verweer als consument: laat u informeren over de verschillende vormen

van oplichting en hoe u ze kan vermijden.

Wees op uw hoede voor de nieuwe methoden van bedriegers!

Voor meer info: www.mineco.fgov.be

Wees op uw hoede!

Creativiteitsontwikkeling
Logische denken staat tegenover creatief denken en transformatiedenken wil deze

twee invalshoeken bij elkaar brengen, want creatief denken kan niet zonder

logisch denken en omgekeerd kan ook niet. Dit inzicht is betrekkelijk nieuw en was

tot voor kort een blinde vlek voor ons. De noodzaak van creativiteitsontwikkeling

wordt dringender vanwege het versnellingsproces van vernieuwingen. De oplos-

sing zit niet meer alleen in weer een nieuw product waarmee je de concurrent net

even voor bent. Met een technische variatie heeft de concurrent je zo weer voor-

bij gestreefd. De aandacht moet gaan naar creatieve personen en het activeren

van het denkvermogen van mensen in de onderneming, want daar ligt het kennis-

kapitaal. De onderneming moet een creatieve plaats worden. Wat bevordert cre-

ativiteit? En welke factoren belemmeren creativiteit? Deze vragen moeten niet licht

opgevat worden maar serieus worden benaderd. Transformatie is een wezenlijke

omslag in het denken. Het dualistisch denken van of/of  wordt en/en. Het proces

van organiseren moeten we bezielen met een geest van verbeeldingskracht. Stof

om over na te denken.


