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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 27 juli 2015 Nr. 705

Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 21/07/2015 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 3,64

Pound sterling         5,22   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        269,63   

Trin. & Tob. dollar    0,53    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,26 

Brazil real               1,05

Douanekoersen

CITAAT
"Je bent pas gelukkig wanneer wat je denkt, wat je voelt en zegt en wat je doet in 

harmonie zijn”. 
"Fouten bekennen werkt als een bezem die vuil wegveegt en het oppervlakte schoner 

achterlaat. Ik voel me sterker door ze te bekennen!" (Mahatma Gandhi)

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

29233

29572

30007

30010

30012

30021

30050

30106

30115

30145

30167

30227

30229

30306

30330

30398

30411

30444

30455

30459

30460

30468

49359

49461

49555

HANDELSNAAM

DONDADA IMPORT- EN

EXPORTBEDRIJF

W. JAINATH

HAROLD E. MOLIJN

W.E. LEE- BOSCHVELD

BALDAN BAR

H.R.B. EIKENHOUT

HARMEN HARMON

H.H. VAN HALEN

IVORY SNACKS

R. LOSWIJK

SOEKAR MARTOPAWIRO

BANWARI, 

DHARMINDRAPERKAS

INTERCONTINENTAL

CONSULTANCY

RAMPERTAP SEWPAL

WINKEL JIWANDATH

MY PROVIDER

IMPORTBEDRIJF J. REEDER

D.E. O'BRYAN

LENA KWAKOE

MANACO N.V.

HYSLOP PAUL MARTIN

GAITRIE TAHADIL

MARLY ALVES DE FREITAS

FRANCISCO DAS CHAGAS

SOUSA DOS SANTOS

JOSIETE MOREIRA

COLARES

ADRES

Edciusweg 48

Welgedacht A Weg 172

Waterkant voor de Centrale Markt

Leeuwensteinstraat 52

De Vier Kinderenweg 94

Cocoslaan 19

Neptunesstraat 74

Waterkant (omgeving centrale 

markt ) 

Rufferweg 10

Waterkant (omgeving centrale 

markt )  

Meerzorg nabij de veerbrug 

Waterkant (omgeving centrale 

markt ) 

Emielaan 59

Napelstraat 2-4

Leiding 7a BR. 71

Abonestraat 1295

B. Maystraat 55

Boonweg 11

Satijnhoutstraat 35

Kromme Elleboogstraat 7

Blauwdasstraat 8

Gemaalweg 29

Antino / Lawa

Antino / Lawa

Antino / Lawa

ACTIVITEIT

Exporteur, Importeur

Bakker

Taxibedrijf

Autobusdienst

Drankinrichting

Exporteur, Importeur

Ontwerpbureau

Taxibedrijf

Winkelier

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Adviesbureau,

Bemiddelingsbureau

Importeur

Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Importeur

Winkelier

Exporteur

Autobusdienst

Eet- En Drankinrichting

Mijnbouwbedrijf

Mijnbouwbedrijf

Mijnbouwbedrijf

B4Glocal Concept betreft globaal denken, analyseren en lokaal han-
delen. Revinh A. Ramnandanlall, general manager van B4Agro&Food
Systems, gaf hierover een presentatie op onze ondernemersavond.
Gastspreker Rainey Sastrowidjojo is projectmanager van dit systeem
in Suriname. Het ging allemaal over hydrocultuur (telen op water)
waarvoor er minstens 12 technieken zijn. Hier worden de technieken,
DWC en Capillaire werking toegepast met lokale materialen, om in-
stapkosten laag te houden terwijl via een eenvoudige werkwijze
maximaal resultaat bereikt kan worden. 

B4Glocal Concept: Surinamers

worden Prosument

Prosument
Ramnandanla l l : 'Onze

visie is dat iedere Surina-

mer zelfvoorzienend kan

zijn door Prosument te

worden. Produceren voor

eigen gebruik, het surplus

verkopen en zo extra in-

komsten genereren. Ont-

dek de lol van het geld

verdienen dan kunt u mo-

dulair opschalen en pro-

ducent worden voor land

(exportbevordering) en

volk (geen import). De lol

zit met name in de lage

exploitatiekosten vanwe-

ge het niet te hoeven wie-

den van onkruid en be-

vloeiing van uw gewas-

sen, 50% eliminatie be-

spuiting door ontbreken

van de grondgebonden

ziekten en plagen, het

schoon en veilig telen van

uw groenten, zelf kunnen

opschalen van uw produc-

tie, de ruimte voor het ex-

perimenteren van ver-

schillende gewassen en

de klankbord functie van-

uit B4Agro&Food Sys-

tems na aanschaf van ons

totaalpakket. Samengevat

gaat het over telen zonder

onkruid te wieden, 60%

minder waterverbruik, een

toepassing mogelijk op

alle bladgroenten en meer,

geen elektra noodzakelijk,

vlotte terugverdientijd van

investering, schoon en

veilig telen, eenvoudige

opschaling, kwaliteits-

waarborging. Het systeem

is gemakkelijk te leren, er

is weinig ruimte nodig

(compact telen) en nog

meer USP's om volgens

de inleider: "vanuit de

Surinaamse grassroots

een zelfvoorzienende

maatschappij te ontwikke-

len voor een duurzame

toekomst”. 

Kosten                     
Telen op B4Agro&Food

Systems garandeert suc-

ces doordat relaties wor-

den aangegaan voor nu

en de toekomst en de teler

zelf bepaalt hoe hard hij/zij

wil gaan in de eigen ont-

wikkeling. Van 1 unit van

1x 6m kan men op eigen

kracht en inzet doorgroei-

en naar 2, 3 en 4 units.

B4Agro&Food Systems

begeleidt zodra dit nodig

blijkt. In een standaard

unit van 6 m2 kunnen 600

plantjes van bijv. paksoi of

soepgroente; oogst en af-

zet zijn al binnen 6 weken

mogelijk. De kosten voor

het implementeren bedra-

gen srd 3.000,- een be-

drag dat al na 3 tot 4 oog-

sten terugverdiend kan

worden. Het pakket ver-

strekt: het systeem bou-

wen ter instructie en oplei-

ding, training in het telen

van uw gewas naar keuze,

pH en EC meters, basis-

hoeveelheid meststoffen,

teeltplan op maat, eventu-

eel opkweek van de plant-

jes, nazorg en monitoring

door aftersales bereik-

baarhheid tot aan de eer-

ste oogst. 

Voor meer informatie:

www.b4concepts.com en

tel. 8636839. 

RMD

De wereld is naar u op zoek!

Laat u vinden!

Bouw en onderhoud zelf uw website!

En bespaar zo duizenden SRD's!

Meldt u aan voor de training:

Basis website programmeren 
van Weblocher N.V.

U leert:
Een website bouwen op basis van: HTML5, CSS3, JavaScript en

Kennismaken met PHP

Start: donderdag 6 augustus 2015
Tijd: 19:00 - 21:00 uur

Frequentie: 1x per week

Locatie: KKF-conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Trainingsdagen:
Augustus: 6, 13, 20, 27

September: 3, 10, 17, 24

Oktober: 1, 8

Eindopdracht met certificaat

Uw investering: SRD 1100,- per persoon, Aantal deelnemers: 15

Voor registratie: Kamer van Koophandel en Fabrieken

Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.no.: 530311 tst. 112, e-mail: chamber@sr.net.

BEZOEK
ONZE BUSINESS 

PROMOTION EVENT
Een speciale ondernemersavond

Op dinsdag 28 juli a.s. van 19.00 - 20.00 uur.

Aan alle in juni 2015 ingeschrevenen in het

Handelsregister wordt op deze avond de gelegenheid

geboden hun producten en/of diensten 

aan het publiek te tonen.

Deze B2B meeting zal maandelijks worden gehouden.

Het biedt gelegenheid tot netwerken en kennismaking

met nieuwe ondernemers

De lokatie is: de KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is vrij. 

Heeft u een 
vergunning nodig?

Moet uw vergunning 
verlengd worden?

Wij besparen u het
hele loopwerk en 

kostbare tijd!!!

Wij monitoren
immers 

het proces van 
aanvraag tot 

verkrijging van de 
vergunning.

Voor meer info: 
OSW

KKF - tel. 530311

STOPONE

WINDOW

BEKENDMAKING

VOORLOPIGE KIEZERSLIJST

De KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN brengt hierbij ter kennis van de

ingeschrevenen, dat de VOORLOPIGE KIEZERSLIJST vanaf maandag 03 t/m vrij-

dag 14 augustus 2015 ter inzage ligt voor belanghebbenden en wel ten kantore van

de Kamer van Koophandel en Fabrieken aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

(Beursterrein) en aan de G.G. Maynardstraat 34-36 te Nieuw Nickerie, alsook op

alle Districtscommissariaten.

Iedere eigenaar, vennoot, beherende vennoot, directeur of beheerder van een in

het Handelsregister ingeschreven zaak, waarvan het uitgeoefend bedrijf valt onder

enige bedrijfsgroep, resp. categorie, kan de Kamer tot en met vrijdag 14 augustus

2015 naderen met het verzoek verbeteringen aan te brengen in de voorlopig vast-

gestelde kiezerslijst op grond van verkeerdelijk of in het geheel niet te zijn onder-

gebracht in bedoelde bedrijfsgroep, resp. categorie.

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN

Drs. Joanne Pancham - Secretaris


