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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 18 november 2013 Nr. 618

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
"Nobody talks about entrepreneurship as survival, but that's

exactly what it is and what nurtures creative thinking.
Running that first shop taught me business is not financial

science; it's about trading: buying and selling”.   
(Anita Roddick)
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20820

20843

20849
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20938

20973

24698

26179

39159

41102

45219

HANDELSNAAM

G.G. DOMPI

A. LODI

B.J. DEEL

MALA'S TAXI

R.P. SOEKHOE

WINKEL NEIDA

J. SARIGA

G.C. BURLESON

H.R. DENSWIL

WALLY'S TAXI

G.E.W. STRIJDHAFTIG

THRILLER

LATOUR TRADING

J. GALIMO

M. GARIB

S. KEWALAPAT

E.K. SCHIPPER

SANDRA'S TAXI- EN 

TRANSPORTBEDRIJF

MOHAMAD'S TAXI SERVICE

TH.CH. JOEMMANBAKS -

TOELSIE

RENEES TAXI

E. MISIDJAN TRADING

ANDJOLE IMPORT/EXPORT

LANDBOUW- EN PLUIMVEE-

TEELTBEDRIJF OTTOLINA

L. WANG-FU SUPERMARKET

ADRES

Tourtonnelaan 27

Waterkant Sms-steiger 

Van 't Hoogerhuysstraat in de 

omgeving van de rotonde

Kwattaweg 320

Soekhoelaan 16

Prevoyanceweg 16

Steenbakkerijstraat Omgeving Vcb 

Tourtonnelaan 100

Frederikshoopweg 56

Kaaimanstraat BR. 8

Latour En Omgeving 

Welgedacht C Weg BR. 171A

Slagbalstraat 98

Steenbakkerijstraat Omgeving Vcb 

Pandiet Paltantewarieweg 59

Hebiweristraat 46

Sidodadiweg perceel 45

Zwartenhovenbrugstraat 152

Cocoslaan 7

Ramgoelamweg 6

Nieuw  Saronweg 48

Madjoeweg 4

Lachmanweg 37

Tamansari km. 13

Ramgoelamweg 89

ACTIVITEIT

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Autobusdienst

Winkelier

Taxibedrijf

Loodgieter

Autobusdienst

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Autobusdienst

Winkelier

Taxibedrijf

Autobusdienst

Taxibedrijf

Monteur

Taxibedrijf, Transportbedrijf

Taxibedrijf

Exporteur, Importeur

Taxibedrijf

Importeur, Exporteur

Importeur, Exporteur

Landbouwbedrijf,

Veeteeltbedrijf, Exporteur

Winkelier

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:

FAO
Op dezelfde voet door-

gaan met het gebruik van

natuurlijke hulpbronnen

en chemische inputs om

de productie te vergroten

zal een te zware tol eisen

van het milieu. Daarom

wordt dringend gezocht

naar andere oplossingen

om te produceren wat we

nodig hebben. In 2011

lanceerde de Food and

Agriculture Organization

(FAO), een zogeheten

'Save and Grow' benade-

ring. Hiermede worden

vele van 's werelds arm-

ste telers geholpen bij het

omschakelen naar duur-

zamere methoden voor

het verhogen van hun

voedselproductie en pro-

ductiviteit. Deze benade-

ring helpt boeren in ont-

wikkelingslanden zich aan

te passen aan klimaats-

verandering en de effec-

ten daarvan te verzach-

ten. Voorts helpt de

methode de vruchtbaar-

heid van de grond te con-

serveren en te herstellen

en bevordert zij het ge-

bruik van natuurlijke en

laag-chemische werkwij-

zen voor bewerkingen.

Kwetsbaar
Proeven hebben uitgewe-

zen dat de boeren het

watergebruik kunnen ver-

lagen met 30% en de kos-

ten van energie voor de

productie met 60%. Deze

voordelen verdienen soli-

de en consistente onder-

steuning willen zij het eco-

nomisch en sociaal welzijn

van de boeren en andere

kleine producenten verbe-

teren en het milieu minder

belasten. Investeren is

essentieel. Boeren in ont-

wikkelingslanden investe-

ren al meer dan US$ 170

miljard per jaar in hun

boerderijen wat neerkomt

op US$ 150 per boer. Dit

is meer dan 50 keer zo-

veel als de officiële ontwik-

kelingshulp aan deze lan-

den. Het huidige investe-

ringsniveau is te laag en

arme families die afhanke-

lijk zijn van de landbouw,

visserij en bossen voor

hun levensonderhoud en

inkomen zijn daardoor de

meest kwetsbare mensen.

Ze hebben geen adequate

toegang tot markten, infra-

structuur, financiële dien-

sten, training en het ont-

breekt vaak aan onder-

steunend beleid.

Duurzaam
Waarachtig duurzaam be-

leid heeft oog voor al deze

issues alsook voor de

behoefte aan handelskan-

sen voor 'smallholders' die

opportunities wensen te

exploiteren. De FAO heeft

recentelijk een serie mar-

ketinggidsen uitgegeven

in partnerschap met Pa-

cific Island Trade and In-

vestment, een regionaal

agentschap dat export be-

vordert en investeringen

en toerisme promoot. De

FAO gidsen loodsen klei-

ne producenten door issu-

es zoals voldoen aan

overheidsregels in beoog-

de markten, voldoen aan

standaarden en het vast-

stellen van productvraag

en concurrentie voor pro-

ducten als cocosnoten,

koffie en pepers. FAO

werkt ook met overheden

van opkomende landen

om hun producenten te

helpen aan betere infor-

maties over bosproduc-

ten, handel en marketing

is-sues. De onlangs

gehouden Rio+20 confe-

rentie inzake duurzame

ontwikkeling heeft duide-

lijk de link aangegeven

tussen voedselveiligheid

en duurzaamheid: "We

will not reach the future

we want if milions of peop-

le are left behind, suffering

from hunger and living

inextreem poverty”.

RMD

De agricultuur is voor miljoenen in de wereld een directe bron van
werkgelegenheid en inkomen en voor alle mensen een bron van voe-
ding. Door de groeiende wereldbevolking zijn wij genoodzaakt de
agricultuur te plaatsen  in het centrum van inspanningen voor duur-
zame ontwikkeling. De agricultuur gebruikt meer dan 11% van 's we-
relds landoppervlakte en 70% van al het watergebruik. Zij is ook ver-
antwoordelijk voor 14% van de uitstoot van broeikasgassen.

Agricultuur centraal in

duurzame ontwikkeling

Precursoren
Drugsprecursoren zijn

chemische stoffen die tal-

rijke toepassingen kennen

en die voor legitieme doel-

einden worden verhan-

deld op regionale en mon-

diale markten. Ze kunnen

echter ook aan de legale

distributiekanalen worden

onttrokken voor de illegale

vervaardiging van verdo-

vende middelen. En om-

dat dat ook gebeurt is het

van groot belang de han-

del in deze stoffen te re-

guleren. Landen, waaron-

der Suriname, staan dus

voor de uitdaging een

handhaafbare controle

mechanisme te ontwikke-

len om misbruik van deze

stoffen te voorkomen,

zonder daarmede de

legale handel onnodig te

hinderen.

Counterpart
Om haar taak te kunnen

uitvoeren moet de Com-

missie Drugsprecursoren

de beroepsgroepen in-

ventariseren die bij hun

bedrijfsprocessen ge-

bruikmaken van de be-

doelde chemicaliën. De

presentatie bij de KKF

beoogde ondernemers te

informeren over de activi-

teiten van de commissie

en te komen tot een coun-

terpart groep om de

inzichten van de private

sector/ondernemers mee

te kunnen nemen in het

proces dat moet leiden tot

nieuwe of aangepaste

wet- en regelgeving. De

counterpart groep zal

bestaan uit de relevante

bedrijven/ondernemers.

Suriname is partij in inter-

nationale verdragen m.b.t.

het vorenstaande en is

daarom verplicht zijn wet-

en regelgeving in over-

eenstemming te brengen

met de overeengekomen

verdragsbepalingen.  

RMD

De Commissie Drugsprecursoren heeft op onze ondernemersavond
een presentatie gegeven over de noodzaak van het reguleren van de
handel in drugsprecursoren. De commissie werd op 1 januari 2012
ingesteld door de Ministers van Volksgezondheid en van Justitie en
Politie en wordt geleid door mr. C. Klein-Jules, officier van Justitie.
De commissie moet o.m. wetgeving concipiëren ter regulering van de
invoer en het gebruik van drugsprecursoren.

Regulering handel in

drugsprecursoren

Geen
Ondernemersavond

deze week i.v.m. 
voorbereidngen
Jaarbeurs 2013

KKFacts

Leden van de commissie drugsprecursoren

STAY TUNED JAARBEURS 2013

28 november t/m 4 december
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Suriname’s grootste activiteit. Don’t miss it!

uWist dat ?

Patricia Francis is de Excecutive Director van het International Trade Center (ITC)

en in die hoedanigheid reist ze de wereld rond om handel en ontwikkeling te pro-

moten. Ze observeert landen, ondernemingen en mensen en naar ze stelt wordt het

wereld handelssysteem steeds beter begrepen en wordt er steeds meer  voordeel

getrokken uit de exportkansen die zich voordoen. In Afrika, Azië en Zuid-Amerika

raakt men inniger betrokken bij en verbonden met waarde ketens en dat ondanks

de crisis die in 2008 begon en nog steeds impact heeft op vele delen van de wereld.

Tegenwoordig benadrukken steeds meer economieën de creatie van duurzame

handel. Er zijn echter ook economieën die zich daarover niet druk maken en er geen

haast mee maken en die het kennelijk niet zoveel kan schelen welke negatieve

effecten de handel op hun mensen heeft en kan hebben. Duurzame ontwikkeling in

de handel is niet gemakkelijk te realiseren. Het is een 'uphill struggle' zegt de ITC

topper. Ze zegt dat de handel altijd wel sporen zal achterlaten op het milieu, want

hoewel zij ook heeft bijgedragen aan het uit de armoede halen van miljoenen men-

sen, zijn er vanwege de handel sociale gevolgen. "We moeten iets doen aan de

negatieve effecten van de handel en daarover beslist geen onverschillige 'Laisez

fair' houding aannemen”, zegt Patricia Francis. Ze gelooft erin dat het mogelijk is de

handel te laten groeien en bloeien en dat tegelijkertijd haar milieu en sociale impact

tot een minimum kan worden beperkt.

BVSS  en 50 jaar AVD
Volgend jaar wordt 50 jaar Avond Vierdaagse (AVD) herdacht  en een van de jubi-

leumactiviteiten van de BVSS is een loterij met als eerste prijs een ISUZU D-Max

pick-up dubbel cabine. De trekkingsdatum is 3 mei 2014. De 50ste avond vier-

daagse wordt gelopen van 23 t/m 26 april 2014. De BVSS wil  de samenleving iets

blijvends aanbieden en daarom zal 80% van de opbrengsten worden besteed  aan

het opzetten van een mini day and night verlicht en bewaakt wandel- en trimpar-

cour met in- and outdoor trainingsmogelijkheden op het BVSS-P.O.S. terrein. De

resterende 20% gaat naar sociale instellingen in Paramaribo en overige districten.

Op het bedrijfsleven doet de BVSS een beroep bij te dragen aan het welslagen

van dit project. Bedrijven kunnen dat doen door bijvoorbeeld loterijboekjes te

kopen voor hun personeel en/of anderen. Een suggestie is een lot in kerstpakket-

ten. Loterijboekjes kunnen nu al gekocht worden bij het Secretariaat van de BVSS

aan de Oranjelaan 1. Voor meer informatie: tel. 475623, 0875934 en 08801904.

De KKF bevordert 
een cultuur van 

ondernemerschap 
en daardoor 

economische groei 
in Suriname door het
zakenleven te dienen, 
te vertegenwoordigen

en te versterken.


