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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 29 juli 2013 Nr. 602

M.i.v. 23/7/2013 en tot nader

order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,41

Pound sterling         5,13   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        335,48   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,61  

Brazil real               1,50

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

CITAAT
"Iedereen heeft wel een levensverhaal, maar slechts weinigen hebben er een die het

vertellen waard is. Start nooit een bedrijf om rijk te worden. Je doel moet zijn iets te

maken waarin je gelooft en een bedrijf op te starten dat blijft bestaan”. (Steve Jobs)
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HANDELSNAAM

YEUNG YUK MING

WINKEL ANN

E.W. ORASSIE

R.W. BEIJEREN

E.W. DADA - ABENTE

L. SISTINA

TH.A. ZEEGENAAR

RICANAU STORE

A.H. SABAJO

S. BOEJHAWAN - 

GOKOEL-MISSIER

S. KARTOPAWIRO

K. BALDEW - LALARAM

S. CHOWHARI

FRIDO'S SNACKS

P. MOERSIDI - 

WONGSOREDJO

H.S. KARTODIKROMO

E.F. PINAS

M.P. SARIDIN

J.C. LIBRETTO

ROSACA ROTISHOP

JEFFER'S CHICKEN SHOP

MARTHA'S PLACE

RAMDEW MANGREY

S. HARHANGI

J.B. HANOEMAN

GROOTHANDEL BEMIDDE-

LINGSBUREAU SURINAME

ADRES

Patamacca

Marchall/alasabaka 

Pelgrimskondre Tot Patamacca 

Moengotapoe Erf V/d St. P.

Claverschool 

Jawjaw 

Compagniekreek 

Rikanau

Bigiston Tot En Met Galibi 

Nieuw Zorgweg BR. 70

Sidodadi 147

Von Freyburg Erf V/d H.j. De

Vriesschool 

Welgedacht B Weg BR. 60

Soemaroebastraat 9

Weg Naar Peperpot BR. 312

Bankastraat 9

Jagroepweg 5e zijstraat BR. 27

Klaaskreek 

Apicalolaan 2

F.o. Lashleystraat 61

Borneoweg perceel 128

Voorburg 31

Commissaris Thurkowweg BR. 216

Sonjastraat 25

ACTIVITEIT

Winkelier, Eet- En

Drankinrichting

Winkelier

Venter

Venter

Winkelier

Winkelier

Winkelier

Winkelier

Venter

Eet- En Drankinrichting

Winkelier

Standhouder

Autobusdienst

Drankinrichting, Winkelier

Winkelier

Venter

Draaierij

Winkelier

Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Winkelier

Eet- En Drankinrichting,

Drankinrichting

Venter

Winkelier

Winkelier, Kwekerij

Bemiddelingsbureau,

Exporteur

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: “E-Waste,

wat doen we ermee in

Suriname?”   

Inleider: Faroz Abdoel-

razak van Spang Makan-

dra

Datum: di. 30 juli 2013

Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

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

kampweg 37. 

Iran

28 oktober - 1 november

2013: “14th Trade Fair of

the OIC Member States”

Locatie: Tehran Perma-

nent Fairground

Orga: Islamic Centre for

Development of Trade

(ICDT) en Iran Interna-

tional Exhibitions Co.

(IIEC)

www.iranfair.com

Enquête
De statistieken geven aan

dat jaarlijks circa 45000

Franse toeristen ons land

bezoekt en behalve dit

aantal is ook de reden van

hun bezoek redelijk be-

kend. Wat onze toerisme

sector echter nog ontbeert

zijn volgens de inleider,

harde cijfers die een beeld

kunnen geven van het

profiel van de Franse toe-

rist. Het formulier bij de

douane biedt geen soe-

laas omdat het bijvoor-

beeld geen vragen stelt in

de trant van: hoeveel

denkt u uit te geven, wat

vindt u van het vervoer in

Suriname, welke plekken

in het binnenland kent u

en bij welk hotel logeert u

het liefst en waarom?

Daarom gaat Frans in

Suriname in ons buurland

een enquête houden die

meer duidelijkheid over de

Franse toerist moet ver-

schaffen.

Resultaten

Om de kosten van dit pro-

ject te financieren vraagt

Frans in Suriname aan de

belanghebbende sectoren

(toerisme en horeca) om

hierin te participeren. De

deelnemers aan het pro-

ject zullen de resultaten

van het project exclusief

ontvangen en er hun voor-

deel mee kunnen doen.

De Frans Guyanezen  die

het enquêteformulier in-

vullen krijgen als tegen-

prestatie kortingcoupons

van de deelnemende Suri-

naamse bedrijven. De en-

quête is de eerste stap in

een traject dat Frans in

Suriname voor 2014 heeft

uitgestippeld en dat moet

leiden tot het beter kennen

en benutten van markt van

Frans Guyana. 

Voor meer info: 

info@fransinsuriname.com  

www.fransinsuriname.com   

Telno. 556339

RMD

Raymond van Hemert, directeur van 'Frans in Suriname' vertelde op
onze ondernemersavond over het voornemen om in Frans Guyana
een enquête te houden. Zijn gehoor bestond uit touroperators en
mensen uit de hotelsector. Hij presenteerde cijfermateriaal en gaf aan
wat er bij ons nog aan belangrijke informatie over de Franse toerist
ontbreekt.

Enquête Frans in Suriname

Het MKB, oftewel het Middelgroot en Klein Bedrijfsleven, is een sig-
nificante bron van werkschepping en duurzame economische groei.
In de Americas representeert zij meer dan 95% van de ondernemin-
gen en ongeveer 70% van de werkgelegenheid. Steeds meer landen
beseffen nu, dat het ontwikkelen van hun MKB van zeer groot belang
is voor hun economische groei en voor de armoedebestrijding.

MKB een machine van groei

Mensen
Feiten en cijfers presente-

ren om het belang van de

sector aan te tonen kan

belangwekkend zijn maar

bij het MKB gaat het voor-

al ook om mensen en hun

bereidheid om heel veel te

riskeren om van hun be-

drijf en succes te maken.

Ondernemers in het MKB

hebben de gelegenheid te

tonen dat  met vernuft en

creativiteit men zijn  eigen

baas kan zijn en eigen

inkomen kan genereren.

Maar het doen bloeien en

groeien van het MKB is

niet gemakkelijk. Toegang

tot hedendaagse techno-

logie, de kosten van trai-

ning en de beschikbaar-

heid van alle vaardigheid

die nodig is voor de busi-

ness, zijn uitdagingen die

men moet aangaan. En

dan speelt ook nog dat

banken en andere finan-

ciële instanties over het

algemeen sceptisch staan

t.o.v. nieuwe ondernemin-

gen. Ze zijn vaak geneigd

leningen slechts te ver-

schaffen tegen de garantie

van cash flow en het bezit-

ten van privé bronnen.

Maar hoeveel opstartende

ondernemers kunnen

daaraan voldoen? 

Overheden
Gelukkig zijn overheden

steeds meer het belang

van het MKB voor  econo-

mische groei gaan inzien

en worden er aanzienlijk

meer initiatieven dan voor-

heen ontplooid om de le-

vensvatbaarheid en de

groei van het MKB te

ondersteunen. Regionaal

en ook bij ons in Suriname

merken we dat. Zo was tij-

dens een onlangs gehou-

den Americas Competi-

tiveness Forum in Santo

Domingo de focus op eco-

nomische groei op het

westelijk halfrond met na-

druk op ontwikkeling van

het MKB. Voor meer infor-

matie over dit forum kan

men terecht op www.com-

petitivenessforum.org/. In

ons land wordt het MKB

vooral ondersteund door

de aktiviteiten van het

Suriname Business Fo-

rum (SBF) en zijn werk-

arm het Suriname Busi-

ness Center (SBC).   

RMD

Voor Suriname is deze tak van de productiesector interessant om te
betreden. Vooral omdat wij niet kunnen concurreren met grote landen
die 'en masse' kunnen produceren en hun prijzen heel laag kunnen
houden. HI heeft het belang van het produceren van specialty food
producten ingezien voor de lokale productie en wil samen met de
ASFA deze sector betreden en ontwikkelen.

Kwaliteit
Specialty foods zijn:

uniek, origineel/exotisch,

natuurlijke producten, bio-

logisch, primitief exotisch

(behorend bij een bepaal-

de groep) en geen massa-

productie. Zij onderschei-

den zich voorts door een

speciale manier van ver-

werking, een ongebruike-

lijke manier van aandacht

trekken en een verpak-

king die buitengewoon is

of aangeleverd wordt via

speciale distributiekana-

len. Een algemeen ken-

merk van specialty foods

is dat zij van zeer hoge

kwaliteit zijn. Bijvoorbeeld

producten die met grond-

stoffen worden vervaar-

digd die vrij zijn van pesti-

ciden  en die geen conser-

veringsmiddelen bevatten.

Onze Podosirisap bevat

geen conserveringsmid-

delen en onze non-grape

based wijnen worden ver-

vaardigd met natuurlijke

aroma en 100% natuurlij-

ke fermentatie.

Kleinschalig
Suriname heeft kleinscha-

lige producenten die qua

schaal dus niet kunnen

concurreren tegen grote

internationale bedrijven.

De focus leggen op kwali-

teit kan ons een betere

marktpositie bezorgen. De

bedoeling van het ontwik-

kelen en betreden van

deze sector is het vergro-

ten van exportmogelijkhe-

den voor onze producen-

ten. Produceren voor de

gewone markt en produ-

ceren voor de fancy markt

heeft ook als verschil dat

de afnemer van fancy pro-

ducten in voorkomende

gevallen genoegen neemt

met 'nee' terwijl de afne-

mer van gewone produc-

ten een boete kan opleg-

gen aan de leverancier.   

RMD

KKFacts

INSCHRIJVING

28 november t/m 4 december
Inschrijving voor deelname: vanaf vrijdag 19 juli 2013

Voor info: Beurssecretariaat tel. 530311 / 530313

Raymond van Hemert

Handelsbemiddeling

LAND BEDRIJF ZOEKT
Brazilië Nutriama exp., prod. van rijst die reeds 

naar Brazilië exporteren

Tel. +55 (96) 3312 - 4100

India Az International imp., prod. van farmaceutische 

prod., cosmetica, grooth., tussen

hand., kruidenwinkels, Indiase 

hotels, agent voor Agro, kruiden, 

specerijen en oliezaad prod.

www.a2international.in

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en
daardoor economische groei in Suriname door 
het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen 

en te versterken.

Specialty of Fancy food 
sector ontwikkelen


