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Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 22/7/2014 en tot nader

order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,53

Pound sterling         5,72   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        330,62   

Trin. & Tob. dollar    0,53    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,56  

Brazil real               1,50

Douanekoersen

CITAAT
'Wanneer je niet verder groeit en evolueert veroorzaakt dit

negatieve gevoelens, onverschilligheid en verveling. Pas op
de plaats maken is stagnatie. Het is als een ziekte die je trekt

in een spoor van middelmatigheid en wereldse trivialiteit,
platheid en alledaagsheid". (Yor Sunitram)                  

uWist dat ?

Ondernemersavond 
Onderwerp: “Het Nieuwe

Werken en Paperless

Office. Ook in Suriname

mogelijk”?

Inleider: N. Klaverweide en

A Neijhorst

Datum: 29 juli 2014

Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

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

kampweg 37.

India
20 augustus 2014:

“Workshop on GST

(Goods & Service Tax)

Locatie: Pune

21 - 22 augustus 2014:

“Workshop on Manage-

rial Skills & Dynamic

Leadership”

Locatie: Mumbai

Orga: Confederation of

Indian Industry

t.pramila@cii.in

KKFacts

KKFacts

Kwikdamp concentraties in de omgevingslucht van Paramaribo was
het onderwerp dat op onze laatstgehouden ondernemersavond werd
gepresenteerd door Dennis Wip. De inleider vertelde wat kwik is, gaf
aan waar het voorkomt en informeerde over de emissie bronnen,
dampnormen en de kwikdampconcentraties in Paramaribo. Hij gaf de
gevaren aan voor onze gezondheid als wij aan kwikdamp worden
blootgesteld. 

Kwikdamp concentraties 

in Paramaribo

Het symbool van kwik is

80Hg196-201. Hg staat

voor Hydrargyros (waterig

zilver). In de presentatie

werd het belang bena-

drukt van onderzoek dat

inzicht kan geven in de

blootstelling aan kwik van

burgers en werknemers in

en om goudopkoop bedrij-

ven. De kwikdamp con-

centraties in de binnen-

stad in en rondom goud-

opkoop bedrijven zouden

de WHO norm voor pu-

blieke blootstelling sterk

overschrijden. De inleider

bepleit dat de Overheid

regelgeving voor de goud-

opkoop winkels imple-

menteert en de controle

daarop garandeert. Door

het inademen van kwik-

damp hoopt dit zich op in

onze organen w.o. de her-

senen met alle verschrik-

kelijke gevolgen van dien.

Het streng naleven van

milieu- en gezondheids-

normen voor omgevings-

lucht zou daarom urgent

zijn en van niet te ver-

waarlozen belang. De

inleider ging voorts ruim in

op normen die zijn gesteld

door o.a. de WHO. Hij

weidde uit over metingen

die zijn verricht en meer.

Het belang van voorlich-

ting aan burgers om hen

bewust te maken van de

gevaren van kwikdamp

werd benadrukt en er

werd een opsomming

gegeven van de ernstige

verschijnselen die zich bij

kw ikdampverg i f t i g ing

voordoen.    

RMD

De onrust rond de Oekraïne en vooral het neerhalen van het passa-
giersvliegtuig, de MH17, zal kennelijk economische gevolgen heb-
ben. Strengere sancties tegen Rusland en de Russische reactie daar-
op zullen de wereldeconomie schaden. Toch hebben Nederlandse
exporteurs begrip voor eventuele sancties en de gevolgen daarvan.

Begrip voor sancties

tegen Rusland

Begrip
Ad van Hamburg van de

vereniging van Neder-

landse Exporteurs (Fene-

dex) zegt dat sancties

voor de hand liggen en

dat de leden begrip heb-

ben voor de maatregelen

die genomen moeten wor-

den. De exporteurs zijn

bereid de gevolgen van

mogelijke sancties tegen

Rusland te dragen. "De

emotie speelt hierbij een

rol en die is heel vers door

de recente gebeurtenis-

sen. De impact is gewel-

dig. Ook bij ondernemend

Nederland. We moeten

afwachten wat komt, maar

er is begrip als er wat gaat

komen," zegt Van Ham-

burg.

Rouw
Van de 298 omgekomen

passagiers waren 194

Nederlanders. Woensdag

23 juli j.l. was er in Neder-

land een dag van Natio-

nale rouw. De vlaggen hin-

gen halfstok en diverse

kerken lieten de klokken

luiden. Bij de terugkeer

woensdag om 16:00 uur

van de eerste stoffelijke

overschotten van slacht-

offers werd er 1 minuut

stilte in acht genomen. Het

vlieg- en treinverkeer werd

hiervoor enige tijd on hold

gezet. Ook bussen voor

personenvervoer respec-

teerden de minuut stilte en

vele weggebruikers gaven

gehoor aan het verzoek

door met hun voertuig

even aan de kant te gaan

staan. Radio- en televisie-

stations presenteerden

aangepaste programma's,

stemmig en reclame vrij.

Zelfs in supermarkten

werden om 16:00 uur de

klanten en het personeel

opgeroepen 1 minuut stilte

in acht te nemen.          

RMD

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

23839

24368

24612

24663

24665

24681

24686

24694

24701

24714

24716

24729

24740

24759

24763

24765

24766

24770

24781

24782

37383

41081

42632

45426

49066

HANDELSNAAM

IMPORTBEDRIJF CH. DEBS

FIBER GLASS FORMING

INDUSTRY

KAPSALON REGINS

T.S. SIMAN

JAIPERSAD ANOEP

R.S. SAMOEN

TWEE HARTEN BAR

R. STIRLING

DIDO TAXI

TIMMER- EN 

MEUBELBEDRIJF TOM

LAS- EN 

KONSTRUKTIEBEDRIJF TOM

S.D. DORS

TAXIBEDRIJF DOMBURG

BUSVERHUURBEDRIJF I.N.

DJOJOPAWIRO

JOMAR'S TAXI

IMPORT-/EXPORTBEDRIJF

DE RANDAMIE

SEWHIANPERKASH 

SARDJOE

JAIBALI

S.T. KASANWIDJOJO

W. MOESAI

BEMIDDELINGSBUREAU

SADE

SHAO ZHIJIAN

MOTHER SON INTERNATIONAL

PRIVATE LIMITED

YELLOW STAR BIKE 

RENTAL

LOUROE METAL

ADRES

Waterkant 70A beneden

Saramaccadoorsteek perceel 4

Maisuruweg 107

Meerzorg Nabij De Veerbrug 

Indira Gandhiweg BR. 871

Indira Gandhiweg BR. 871

Hein Djojopawirostraat perceel 17

Prinsessestraat 182

Highway 113 km. 8

Noordwijkweg 33

Noordwijkweg 33

Commissarisstraat 2

Sir Winston Churchillweg BR. 1132

Sir Winston Churchillweg BR. 650

Kwattaweg 220

Plejadenstraat 18

Waterkant Centrale Markt 

Biharielaan BR. 29

George Bracquestraat BR. 10

Maagdenstraat Omgeving Penny

Garden 

Waterkant 40-42

Waterkant 27

Waterkant 78 (Golden Tulip Hotel)

Waterkant 4

ACTIVITEIT

Importeur

Fabrikant

Barbier

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Eet- En Drankinrichting

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Fabrikant, Timmerbedrijf

Lasserij, Constructiebedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Verhuurbedrijf

Taxibedrijf

Exporteur, Importeur

Taxibedrijf

Leverancier

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Bemiddelingsbureau

Importeur

Importeur

Verhuurbedrijf

Mijnbouwbedrijf

Factoren zou je kunnen zien als vermogens en eigenschappen. Een veel gebruikte

methode in de psychologie om factoren op te sporen die noodzakelijk zijn voor het

verrichten van bepaalde prestaties, is de 'factoranalyse'. Om deze factoranalyse te

kunnen toepassen moet de prestatie eerst gemeten worden. De technieken om pres-

taties te meten, dus die van verschillende mensen te vergelijken, worden 'tests'

genoemd. De prestaties worden uitgedrukt in 'score'. Het blijkt dat vele prestaties een

onderlinge correlatie vertonen. Als veel mensen bij een bepaalde test een hoge score

behalen en dit ook doen bij een andere tests is er reden om aan te nemen dat in

beide prestaties een gemeenschappelijk element of factor schuilt. De factoranalyse

is een methode om deze gemeenschappelijke component te berekenen.                   

Mensen in de ban van fatalisme zien tegenstellingen als onontkoombare statische

fronten. Denken vanuit fatalisme is dualistisch denken. Er ontstaat 'antinomie' of een

tegenstrijdigheid tussen twee oordelen die beide waar schijnen te zijn. Kenmerkende

termen in dualistisch denken zijn: enerzijds en anderzijds, hoewel, niettegenstaande,

etc.  En daartussen wordt een veilige middenweg geformuleerd die  men naar eigen

baat kan veranderen. Hiertegenover staat de 'dialectiek' oftewel de politieke houding

van een wakker geworden mens. Deze mens blijft staan in deze spanning, betrekt ze

op elkaar en komt van daaruit tot een nieuwe situatie. Dialectiek betekent 'zich met

elkaar onderhouden'. Dialoog hangt ermee samen. Dialectiek is een combinatie van

logica en retorica. Zij is zowel theorie als methode. Het is de wijze waarop we vanuit

tegenstellingen komen tot analyses die leiden tot het opstellen van veronderstellin-

gen, werkwijzen, die we toetsen in de praktijk. Zo ontstaat gereflecteerde praktijk of

'praxis’ wat neer komt op handelend denken en denkend handelen.

Dennis Wip

UITNODIGING
Op maandag 4 augustus a.s. wordt de Caribbean Technological Consultancy

Services (CTCS) gelaunched. De Woman in Business Suriname (consultant) en

het Suriname Business Development Center zorgen voor de promotie van dit

CTCS network en bereiden de launch en workshops voor. Het SBC zal als 'Hub'

fungeren voor dit programma en ondernemers van Micro/Small & Medium

Enterprises (MSME) mogen verzoeken indienen bij deze Hub voor assistentie. Na

de launch begint een door de Caribbean Development Bank gefinancierde 4-daag-

se workshop, getiteld 'Business Models'. De lokatie is de Courtyard By Marriott

Paramaribo. Er zijn geen kosten verbonden aan de workshops waarvoor belang-

stellende ondernemers zich tot uiterlijk 31 juli a.s. kunnen opgeven bij het Suriname

Business Development Center. Voor meer informatie bel op het tel.no. 499010.

Raadpleeg ook de IDB site: http://www.caribank.org/programmes/sdfu/ctcs. 

Naam bedrijf en participant plus bedrijfsprofiel doorgeven op secretary@sbc.sr of

jvandenberg@sbc.sr 

KKF-voorzitter Ir. Henk

Naarendorp, sprak dinsdag

j.l. met Anisse Terai, mana-

ger van de International

Islamic Trade Finance Cor-

poration (ITFC). ITFC is een

onafhankelijke entiteit binnen

de Islamic Development

Bank Group. Zij faciliteert de

publieke en private sector in

OIC lidstaten door hen toe-

gang te bieden tot handelsfi-

nanciering, expertise en mid-

delen om succesvol op de

wereldmarkt te kunnen con-

curreren. Zij participeert in

activiteiten, gericht op het

vergemakkelijken van de

intra- en internationale han-

ITFC manager bezoekt KKF

del. Met de ondersteu-

ning van de ITFC hoeft

geen gebruik gemaakt

te worden van interme-

diaire banken en tus-

senpersonen; zij biedt

alternatieve financie-

ringsmogelijkheden.


