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CITAAT
"Als je jouw verdriet koestert en jouw smart de vrije teugel laat, 

zullen zij elke dag groter worden en je maken tot een hoopje ellende,
doorweekt van bittere tranen”. ( Levi Dowling)

Communicatie en sociale media

M.i.v. 02/05/2012 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,43

Pound sterling         5,45    

Ned. Ant. gld. 1,88    

Yen (10.000)        418,20   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   6,36  

Brazil real               1,78

Douanekoersen

NR
Eigenaar van het bedrijf is

Nazima Ramdin, een pro-

fessionele, communicatie

specialist, met  jarenlang

ervaring (23 jaar) op het

vakgebied Communicatie

bij overheidsinstanties en

bij ondernemers in Neder-

land. Zij wordt in haar

expertise gecoached door

Communicatie goeroe

Huib Koeleman, die be-

kend staat om zijn lezin-

gen en boeken die hij

heeft geschreven over

Communicatie. Nazima

Ramdin raakte geïnspi-

reerd door de online com-

municatiekanalen Social

Media  en specialiseerde

zich verder in deze com-

municatievorm. Het com-

municeren via Social

Mediakanalen opent voor

ondernemers een deur

naar andere mogelijkhe-

den om zich te profileren

en te positioneren. De

persoon/personen achter

de onderneming wordt/

worden zichtbaar. De visie

van Nazima Ramdin is het

inzetten van Social Media

als communicatiemiddel

en ze deel uit te laten

maken van de totale com-

municatiestrategie van

een onderneming. Haar

team bestaat uit, zijzelf als

eigenaar van NR  en com-

municatie strateeg, een

creative vormgever en

een tekstschrijfster.

Voordelen
Nazima: "Ik ben Commu-

nicatieadviseur in hart en

nieren en een van mijn

specialisaties is het ont-

wikkelen en verbeteren

van communicatiemidde-

len. Ik probeer me in te

leven in uw bedrijfsdoel en

kijk welke communicatie-

kanalen daar het beste

voor kunnen worden inge-

zet. Hierbij speel ik in op

nieuwe ontwikkelingen en

kijk ik of Social Media kan

worden geïntegreerd”.

Social Media kan volgens

Nazima het volgende voor

een onderneming beteke-

nen: herkenbaarheid,

transparantie, zichtbaar-

heid, snelle verspreiding

van de boodschap (viraal

effect), verbreding en ver-

sterking van het netwerk,

een platform om kennis te

delen, interactie, infor-

meel, samenwerken

(crowdsourcing). Ze advi-

seert ondernemers in het

communiceren, optimali-

seren, integreren en im-

plementeren van verschil-

lende communicatiemid-

delen en het gebruiken

van Social Media. Dat

doet  ze via maatwerkad-

vies. Daarnaast traint ze

via workshops waarbij op

een laagdrempelige wijze

het schrijven van een

communicatieplan wordt

aangeleerd. Voor meer

informatie is Nazima

Ramdin te bereiken per

mail:  

info@NRcommunicatie.nl

Aldus een greep uit de

presentatie.               

RMD

ROUTE:     
di. 15 mei 2012             Plaats: Brownsweg                      Tijd: 08.00 - 14.00 uur

(CBB-kantoor))

do. 17 mei 2012 Plaats: Para                                  Tijd: 08.00 - 14.00 uur        

(Commissariaat-terren) 

Een rijdend informatiebureau voor advies, 

begeleiding en microkredieten aan ondernemers.

Suriname Directory
Staat uw bedrijf nog niet online?

Wilt u gezien worden?

Wilt u behoren tot een wereldwijd netwerk van bedrijven?

Registreer dan nu uw BEDRIJFSINFORMATIE

OP ONZE BUSINESS DIRECTORY

www.surinamedirectory.biz
Door online adverteren bereikt u een enorme doelgroep en dit brengt vele voorde-

len met zich mee. Steeds meer van uw potentiële klanten gebruiken internet als

informatiebron. Het is voor u de manier om veel mensen te bereiken en uw bedrijf

24 uur per dag onder de aandacht te brengen en dat tegen minimale kosten. Bekijk

onze aantrekkelijke tarieven en maak een keuze uit één van onze pakketten.

Voor meer info: tel. 530311, fax. 437971, e-mail: chamber@sr.net

Ondernemersavond

Onderwerp 1: Procedure

voor aanvraag tot verkrijging

van een werkvergunning 

Inleider: Joan Rellum - hfd.

Arbeidsbemiddeling Min.

ATM 

Datum: 15 mei 2012

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Onderwerp 2: Hoe kunnen

Agrarisch Ondernemerschap

en Onderwijs op elkaar afge-

stemd worden om te komen

tot de ‘Graanschuur’?

Inleider: drs. ing. Revinh A.

R a m n a n d a n l a l l

(B4Concepts)

Datum: 15 mei 2012

Tijd: 20.00 - 21.00 uur

Plaats:Beursterrein,Prof.

W.J.A. Kernkampweg 37.

KKFacts

India

24 - 26 augustus 2012:

“3-days crash orienta-

tion certificate program

on PTS (Pneumatic

Tube Systems)”

Locatie: PHD Chamber

of Commerce & Indus-

try, August Kranti Marg,

New Delhi

Organisator: Internatio-

nal Institute of Health-

care & Management

Technologies (IIHMT)

www.iihmt.org

Brazilië

12 - 21 oktober 2012:

“Internationale Art &

Crafts beurs”

L o c a t i e : C u r i t i b a ,

Parana

www.artcraft.com.br

India
2 - 7 december 2012:

“9th India International

Textile Machinery Exhi-

bition 2012”

Locatie: Bombay Con-

vention & Exhibition

Centre, Mumbai

www.india-itme.com

KKFacts

Ondernemers

Voldoet u 

uw KKF

Jaarbijdrage 

op tijd?

Dit kan geschieden

dagelijks van 08.00 -

16.00 uur bij de kassa

van de KKF aan de Prof.

W.J.A. Kernkampweg 37

(Beursterrein) of te

Nickerie aan de G.G.

Maynardstraat  34 of

middels storting met ver-

melding van het dossier-

nummer op bankreke-

ningnummer RBC SRD

120333463 ten name

van KKF.

Op onze laatstgehouden ondernemersavond heeft het Nederlandse
bedrijf NR COMMUNICATIE EN EVENTS een presentatie gegeven over
communicatie en sociale media. De presentatie werd enthousiast ont-
vangen door de aanwezige ondernemers en enkelen hebben meteen
contact gelegd om de mogelijkheden voor samenwerking te bezien.
NR Communicatie en events startte in januari 2012 in Nederland en
bekijkt in Suriname de mogelijkheden om ondernemers te helpen met
hun communicatiemiddelen om hun doelen te bereiken.

Defensive driving training voor houttruckchauffeurs

Veiligheid
Het Platform Houtsector

Suriname wil bewerkstelli-

gen dat in het leerplan

voor het verkrijgen van

een groot rijbewijs de trai-

ning defensive driving

wordt opgenomen. Tegen-

woordig komt men gemak-

kelijker dan voorheen aan

een groot rijbewijs en veel

jonge mensen zijn in het

bezit ervan en mogen dus

achter het stuur plaatsne-

men van trucks terwijl het

hen nog aan de nodige

ervaring ontbreekt. De

training behandelt naast

het anticiperend rijden ook

de technische vereisten

waaraan een truck moet

voldoen en zaken als hoe

men moet laden, hoever

de lading mag uitsteken,

het gewicht en de hoogte

ervan etc.

Handvaten
Het is verwachtbaar dat in

het kader van de ordening

van de transportsector

nieuwe wetgeving zal ko-

men omdat de huidige rij-

wet  onvoldoende moge-

lijkheden biedt om de

gewenste situatie te reali-

seren. Zeker m.b.t. zwaar-

materieel. En hoewel het

PHS handvaten heeft

aangereikt zullen deze

door regelgeving afdwing-

baar gemaakt moeten

worden. Hoe snel dat zijn

beslag krijgt zal afhangen

van de voortvarendheid

van de beleidsmakers. De

president heeft 2012 uit-

geroepen tot het 'DOE-

jaar' van de regering, dus

zou deze wet weleens

eerder kunnen komen dan

men denkt.

Cursus
Via advertenties zijn hout-

transporteurs/chaffeurs

opgeroepen om zich te

laten registreren voor de

cursus. De doelgroep

bestaat voornamelijk uit

kleine ondernemingen,

eenmanszaken, die be-

kend zijn bij het PHS en al

over de cursus geïnfor-

meerd zijn of worden. De

aanmelding voor de cur-

sus kan dagelijks geschie-

den bij de KKF. Het cur-

susbedrag is gesteld op

srd 500 en dit bedrag kan

slechts bij deze eerste cur-

sus zo laag gehouden

worden, omdat het PHS

nog kan putten uit het Ca-

paciteitsfonds Bos en

Natuur. Hierna houdt het

fonds op en zullen de kos-

ten voor deelneming aan

de volgende cursussen

aanzienlijk hoger (rond srd

5000) liggen. Aan de cur-

sus kunnen maximaal 20

personen deelnemen die

dus nog kunnen profiteren

van de lage prijs. Zodra dit

aantal is bereikt stopt de

inschrijving.  De noodzaak

tot scholing zal echter blij-

ven bestaan en wordt zelfs

een vereiste als straks de

regelgeving ter zake een

feit is.    

RMD

Het Platform Houtsector Suriname (PHS) begint op 25 mei a.s. met een cursus 'defensive driving' ofwel anticiperend
rijden voor houttruckchaufeurs. De cursus is ontstaan vanuit een actie van het ministerie van TCT om de totale trans-
portsector te ordenen. Het PHS richt zich met deze cursus op het transportgebeuren in de houtsector omdat uit een
proefcursus en observaties is gebleken, dat aan vele truckchauffeurs het anticiperend rijden dringen bijgebracht
moet worden .

OPROEP
HOUTTRANS-

PORTEURS

Het Platform Houtsec-

tor Suriname (PHS)

roept alle houttranspor-

teurs op om zich te

laten registreren voor

een training: 

zwaar transport van

(rond)hout die op 25

mei 2012 van start

gaat. 

Voor meer info:

KKF-Secretariaat

Tel. 530311, 530313

uWist dat ?

LAND BEDRIJF ZOEKT
Nederland Nebim Used Trucks transportbedrijven voor de opkoop van 

div. voertuigen z.a. gebruikte trekkers, 

vrachtwagens, aanhangwagens en opleg-

gers                www.nebimusedtrucks.com

Pakistan Firdous Trading kopers/geint. in een fabriek voor recycling

Company van voertuigbatterijen

firdous2@cyber.net.pk

Venezuela Inquiport, S.A. landbouwbedrijven in Suriname als zaken-

partner                        www.inquiport.com

VSA Wilfred Wikkeling exporteurs van goud   

US Operation Precious                                rumbo2003@msn.com

Medals, LLC

VSA Mer Inc. importeurs van eetbare olie en olie voor 

de industriesector   sales@merincorp.com

Handelsbemiddeling

Schrijf u nu in voor de

"basiscursus practische conversatie

Frans voor ondernemers"

De Kamer van Koophandel en Fabrieken organiseert

in samenwerking met Frans in Suriname de basiscur-

sus practische conversatie Frans voor ondernemers.

Leer op een practische en snelle manier converseren

in het Frans.

Cursusduur: 1 maand

Cursusdagen: ma. en di. van 19.00 - 21.00 uur op

3, 4,11,12,18,19, 25, 26 juni 2012

Deelnamebedrag: SRD 200 per persoon

Locatie: KKF-conferentiezaal, 

Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Voor meer info: KKF-Secretariaat, Tel.: 530311, E-mail: chamber@sr.net

In de top-200 van de internationale ranglijst van het Britse Magazine 'Times Higher

Education' staan 12 Nederlandse universiteiten waarvan de Universiteit van Utrecht

op de 68ste plaatst het hoogste staat genoteerd. Alleen de VS en Groot-Britannië

scoren volgens World University Ranking 2011 beter. De beste universiteit volgens

de ranking is het California Institute of Technology. Jaarlijks trekken de Nederlandse

universiteiten zo'n tachtigduizend studenten uit het buitenland. De meesten komen

uit Duitsland, China, België, Spanje en Frankrijk; de top-5 landen van importstuden-

ten. Maar ook Nederlandse studenten,circa 40 duizend, trekken naar buitenlandse

universiteiten van wie de meesten naar Groot-Brittanië, België, Duitsland, de VS en

Spanje. In totaal studeren er 81.700 buitenlanders aan Nederlandse universiteiten

en hogescholen afkomstig uit 61 verschillende landen. De totale studentenpopulatie

op dit niveau is 656.359. Uit de jaarlijkse analyse van de Nuffic, dat internationale

onderwijsprogramma's beheert en stimuleert, gaan er tegenover de 80.000 import-

studenten maar 40.000 Nederlandse naar het buitenland. Bij internationale bedrij-

ven hebben sollicitanten met een van hun cv af te lezen buitenlandervaring een

groot voordeel. Het zegt iets over hun proactiviteit, zelfredzaamheid, het kunnen

managen van cultuurverschillen etc. En het bedrijfsleven zoekt medewerkers die

gemakkelijk contact kunnen leggen in het buitenland en die meekunnen in steeds

internationaler wordende economische wereld. Grote bedrijven stellen daarom stu-

diebeurzen beschikbaar voor studies in het buitenland.

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

te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

Nazima Ramdin


