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Logische stappen
voor regionale 

integratie

M.i.v. 15/09/2015 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   
Euro 3,79
Pound sterling         5,16   
Ned. Ant. gld. 1,88   
Yen (10.000)        278,39   
Trin. & Tob. dollar    0,53    
Guyana dollar (100) 1,62  
Indian rupee (100)   5,05 
Brazil real               0,87

Douanekoersen

CITAAT
"Je kiest verantwoord als je vóór elke keuze de volgende vragen stelt: 

a) Wat zal dit opleveren? b) Wil ik dat echt bewerkstelligen? Ben ik bereid de 
gevolgen te aanvaarden? Projecteer jezelf in de waarschijnlijke toekomst die zich,

door  je keuze, zal ontvouwen”. (Yor Sunitram)

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:

DOSSIER

32008

32009

32010

32023

32050

32056

32078

32101

32148

32159

32169

32189

32249

32333

32356

32363

32368

32371

32385

32409

32474

32486

32489

32655

32660

HANDELSNAAM

REQUILLO A. TOLUD

INTERNATIONAL MOBILE

ANCIENT GARAGE

E.N. NIZAMOEDDIN

SUPERMARKET 2000

YELLOW PARTS

ADMINISTRATIEKANTOOR 
SEGURO
IMPORT- EN EXPORTBE-
DRIJF R. AMINDIE
D.B.'s TRADING

IMPORT- EN 
EXPORTBEDRIJF AJAI
TELECENTER TOURTONNE

I. JAGLAL

ULSAK

DENI'S BANDENREPARATIE

ANIELKUMAR CHOTKAN

SARA'S TAXI

P. PALATA

INTERNATIONAL RESEARCH 
AND CONSULTANCY
BUREAU

R.A. CHAMMAN

IMPORTBEDRIJF DENDUUR

RONNY R. GANGA

A.M.J. LINGER

H.G. BRUINING

R.R. NURMOHAMED
DOLIMBO

ADRES

Bantaskine 

Suikerrietstraat 1654

Suikerrietstraat 1654

Tourtonnelaan 158

Welgedacht A-weg 54A

Hermesstraat BR. 12

Mandarijnstraat 22

Kasikasimanstraat BR. 3

Foengoestraat 16

Balwant Girweg 61

Mozartstraat 116

Indira Gandhiweg BR. 1229 km. 
25,5
Bonistraat 1307

Indira Gandhiweg BR. 969

Welgedacht A Weg 9

Diamantstraat 8

Antonigronweg 45

Arakakkastraat 11

Henkielaan 43

Jan Steenstraat 222

Indira Gandhiweg Hoek Welgedacht
A weg
Johan Adolf Pengel Luchthaven 

Johan Adolf Pengel Luchthaven 

Ds. Martin Luther Kingweg 146

Christophel Kerstenstraat 24

ACTIVITEIT

Exporteur

Adviesbureau

Taxibedrijf

Importeur

Winkelier

Importeur

Administratiebureau

Importeur, Exporteur

Importeur

Importeur, Exporteur

Bemiddelingsbureau

Importeur, Exporteur

Servicebureau, Bemiddelingsbureau

Reparatieinrichting

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Importeur

Adviesbureau

Importeur

Importeur

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Exporteur

Winkelier

Ondernemersavond 

Onderwerp: “Welcome to
the world of distributed
manufacturing”
Inleider: John Watkin van
Stichting FabLab Suriname
Datum: 22 september 2015
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentie-
zaal, Prof. W.J.A. Kern-
kampweg 37.

Bezoek de 

KKF-ondernemers

avonden. 

Elke dinsdagavond.

Actuele onderwerpen. 

Leer elkaar kennen, leer

van elkanders werk en

problemen en zoek

samen naar oplossingen!

KKFacts

uWist dat ?

De Klassieke filosofen onder wie Socrates, die 4-5 eeuwen voor Christus leefde,
hadden een andere kijk op 'de filosoof' dan in onze moderne tijd. Nu moet voor het
doctoraalexamen een proefschrift worden geschreven om  blijk te geven van  goed
op de hoogte te zijn  van de theorieën die gesteld zijn door deze of gene auteur. Met
een ander proefschrift moet men aantonen na te kunnen denken over een filoso-
fisch probleem dat behandeld is door klassieke of hedendaagse filosofen. Voor
Socrates en andere klassieke filosofen was filosofie echter een spiritueel verschijn-
sel. Philosophia (Grieks) betekent 'liefde voor de wijsheid’. Hun filosofisch betoog
had zijn oorsprong in een levenskeuze, een existentiële keuze, die een bepaald
wereldbeeld inhield. Filosofie was zowel betoog (beredeneerd denken) als manier
van leven.  Socrates wordt wel eens met Jezus vergeleken. Beiden schreven niets.
Het waren hun leerlingen die over hen geschreven hebben. In het geval van Jezus
waren dat de evangelisten en in het geval van Socrates was dat zijn leerling Plato
(het Symposium). Socrates hanteerde graag wat bekend staat als de Socratische
ironie. Hij veinsde onwetendheid, hield zich van den domme om zo via doorvragen
gesprekspartners te laten ontdekken dat ze niets wisten. Zijn filosofische methode
was niet het beantwoorden maar het stellen van vragen om  zijn gesprekspartners
achter 'hun' waarheid te laten komen. Weten bevindt zich in de ziel en het individu
moet het zelf ontdekken. Socrates bracht via zijn vragen mensen tot zelfonderzoek
en bewustwording van zichzelf. Van zichzelf zei hij: "Ik ben de wijste man die er is
want ik weet één ding zeker en dat is dat ik niets weet”. Zijn vragen dwongen zijn
gesprekspartner zichzelf ter discussie te stellen. Hij zei: "Ik weet niets, ik kan je niets
leren. Je moet zelf denken en je eigen waarheid ontdekken. Leven zonder zelfon-
derzoek is geen leven”. Volgens Socrates is niemand bewust slecht en hebben
mensen een aangeboren verlangen naar het goede. Hij werd veroordeeld tot het
ledigen  van de gifbeker. Tegen zijn treurende leerlingen zei hij: "Wie zegt ons dat
de dood niet de grootste is van alle weldaden? En toch vreest men de dood alsof
men weet dat hij het ergste kwaad is. Zich verbeelden te weten wat men niet weet
is onwetendheid van de laakbaarste soort".

Handelsbemiddeling

LAND BEDRIJF ZOEKT

China Shangkun Co. Ltd. Imp. van vloertegels
zjshangkun@gmail.com

China Zhuhai Golden Camel Geint. in LED panel light, LED bulb,
Industrial Co. Ltd. LED tube en LED downlight

www.gcamel.net

Toepassing zonne-energie

in Suriname
Op onze laatstgehouden ondernemersavond hield Orlando Olmberg
van Guguplex solar power engineering een presentatie over de toe-
passing van zonne-energie in Suriname. Na het doel van de avond te
hebben aangegeven en achtergrond informatie over Guguplex te
hebben verstrekt ging de presentatie over zonne-energie systemen,
de gemiddelde kosten, barrière bij toepassing van zonne-energie in
de kustvlakte en de mogelijkheden.

Guguplex opereert sedert
2012 in Suriname en is
gevestigd aan de Henck
Arronstraat 188 en zij
heeft retailers in heel
Suriname. Inmiddels zijn
al 853 huishoudens/
ondernemingen voorzien
van zonne-energie (inclu-
sief kleine lantaarns). In
het binnenland is voor
65000 US$ verstrekt aan
microleningen. Bij zeven
scholen zijn zonne-ener-
gie systemen geplaatst
om ICT onderwijs moge-
lijk te maken terwijl ook

water irrigatieprojecten
voor landbouwonderne-
mingen zijn voorzien. Met
bewustwordingscampag-
nes zijn meer dan 30 dui-
zend mensen bereikt en
109 mensen getraind in
Solar workshops en cur-
sussen. De presentatie
werd verluchtigd met
foto's van o.m. het plaat-
sen van zonnepanelen op
het dak van een school te
Stoelmanseiland, gedo-
neerd in het kader van
een UKAID/GVEP project.
Voor militairen te Benz-

dorp werd een 4.2 kwp
systeem geïnstalleerd.
Drie scholen krijgen ICT
training door een commer-
cieel project van UNICEF
en het Ministerie van
Onderwijs. Getoond wer-
den foto's van verschillen-
de geïnstalleerde syste-
men voor diverse doelein-
den. 
Voor meer informatie: 
orlando.olmberg@yahoo.

com

RMD

ADVERTEREN OP RECLAMEBORDEN

Op de borden (afmeting 1.20 m hoog x 2.45 m breed) langs het beursterrein aan de
Dr. H.D. Benjamin-/Borretstraat is ruimte voor uw advertentie. Ook aan de binnenkant
is ruimte beschikbaar om uw onderneming te promoten. Voor informatie over prijzen
en voorwaarden, kunt u contact opnemen met het beurssecretariaat tel. 530311 tst.
111.

De Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij met ver-
wijzing naar GB 1962 no. 107, artikel 18 e.v., bekend dat voor de verkiezing van de
leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in 2015 de gelegenheid tot kan-
didaatstelling is vastgesteld ten kantore van de Kamer aan de Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37.   

Gedurende het tijdperk van de kandidaatstelling, welke is van 26 tot en met 30

oktober 2015, kunnen ten kantore der Kamer aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
van des voormiddags 09.00 uur tot 12.00 uur voor iedere bedrijfsgroep, resp. cate-
gorie, opgaven van kandidaten en kandidaten plaatsvervangers worden ingeleverd.
De opgaven dienen te worden ondertekend, indien onder de bedrijfsgroep resp.
categorie waarvoor de kandidaatstelling geschiedt, niet meer dan 200 zaken op de
kiezerslijst voorkomen, door de kiesgerechtigden van 10% van het aantal onder de
bedrijfsgroep, resp. categorie op de kiezerslijst voorkomende zaken en indien op de
kiezerslijst onder de betreffende bedrijfsgroep resp. categorie meer dan 200 zaken
voorkomen, door de kiesgerechtigden van tenminste 20 onder die bedrijfsgroep,
resp. categorie voorkomende zaken. De opgaven dienen voorzien te zijn van de
schriftelijke verklaringen van de kandidaten en kandidaten plaatsvervangers dat zij
hun kandidatuur aanvaarden.

De formulieren voor de bedoelde opgaven en verklaringen zijn vanaf 01 oktober
2015 kosteloos voor kiezers verkrijgbaar ten kantore van de Kamer.
De inlevering van de opgave van kandidaten geschiedt ten kantore van de Kamer
persoonlijk door één der ondertekenaars.

Met inachtneming van hetgeen t.a.v. de verkiezing van de leden van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken in de Landsverordening 1962 GB no. 85 en in het
Kiesreglement Kamer van Koophandel 1962 (GB no. 107) juncto GB 1962 no. 128
is geregeld, zal de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname bestaan uit 21
leden (één en twintig leden), die de hieronder gespecificeerde, in Suriname bestaan-
de bedrijfsgroepen vertegenwoordigen. Het aantal vertegenwoordigers per bedrijfs-
groep ziet er als volgt uit:  

Kamer van Koophandel en Fabrieken

Ir. Henk Naarendorp
Voorzitter

KANDIDAATSTELLING 

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN

Aantal Bedrijfsgroepen

4 "DETAILHANDEL"

4 "OVERIGE HANDEL EN TUSSENPERSONEN"

3 "NIJVERHEID EN INDUSTRIE"

2 "FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN"

2 "VERKEERSBEDRIJVEN"

2 "HOTEL-, CAFÉ-, EN RESTAURATIEBEDRIJVEN EN AMUSE-
MENTSBEDRIJVEN"

2 "BEDRIJVEN OP HET GEBIED VAN DE MIJNBOUW EN DE
INDUSTRIELE VERWERKING VAN MINERALEN"

2 "BOSEXPLOITATIEBEDRIJVEN EN BEDRIJVEN OP HET GEBIED
VAN DE INDUSTRIELE VERWERKING VAN BOSPRODUCTEN"


