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NIEUWSBRIEF
Beste SBF relatie,
In deze derde editie van de Suriname Business
Forum (SBF) nieuwsbrief 2016 zal er aandacht
geschonken worden aan de PUM missie in het
kader van het Export Readiness Programma, het
seminar over Renewable Energy tevens brengen
s
wij u op de hoogte van de stand van zaken
binnen het SBF/SBC.

INHOUDSOPGAVE:
 PUM missie
 Seminar Renewable Energy
 Bedrijfssluiting

Namens het SBF/SBC wensen wij u veel
leesplezier toe!

PUM missie

Seminar

In het kader van het Export Readiness Programma
als extra ondersteuning naar de bedrijven toe is er
een aanvraag gedaan naar assistentie van ‘’PUM
experts’’ , welke is nu in uitvoering is. De aanvraag is
verdeeld naar verschillende categorieën en
inmiddels zijn er een twee experts beschikbaar voor
Business & Marketing Plan Development en Cost
Pricing and Break Even Analysis. PUM expert dhr.
Hans van Beek, heeft in de periode van 3 t/m 15
december 2016 sessies onderhouden met enkele
bedrijven uit het programma in Suriname, deze op
het gebied van Business & Marketing Plan
Development. In de peridode van 5 t/m 17
december 2016 heeft PUM expert dhr. Jacques
Aalders ook sessies onderhouden en wel op gebied
van Cost Pricing & Break Even Analysis.

Op maandag 12 december 2016 hield de Inter
– American Institute for Cooperation on
Agriculture (IICA), het ministerie van Natuurlijke
Hulpbronnen, de United Nations Development
Programme (UNDP) in samenwerking met het
Suriname Business Forum (SBF) een seminar:
“Renewable energy; towards a broader
approach for a viable industry”, als laatste
activiteit van een tweejarig project getiteld:
‘’Feasibility Study for the Production of

Biofuel from Mined-Out Bauxite Lands in
Moengo, Suriname. Het doel was om te
onderzoeken of commercieel ontwikkeling
van deze sector in Suriname mogelijk is.
De volgende organisaties hebben tijdens dit
seminar tenvolle geparticipeerd: IICA, UNDP,
SBF/SBC, Inter – American Development Bank,
Energie Bedrijven Suriname, het ministerie van
Natuurlijke Hulpbronnen, LVV, NIMOS, CBvS, de
Anton de Kom Universiteit van Suriname, het
ministerie van Handel en Industrie, Kamer van
Koophandel en Fabrieken, Staatsolie Mij
Suriname, Consumentkring Suriname, het
Bauxiet Instituut Suriname en andere relevante
bedrijven en organisaties.

De bedrijven die meededen aan de PUM missie
Business & Marketing Plan Development zijn:







Gom Food Industries N.V.
Willemsberg N.V.
Heartfilled Sweets
Varross N.V.
SAPPCO N.V.
Tropical Trade & Industries N.V.

Voor de PUM sessie Cost Pricing & Break even
analysis hebben de volgende bedrijven meegedaan:





VARROSS N.V.
Willemsberg N.V.
Marthiland
Heartfilled Sweets.

Deze
bedrijven
hebben
op verschillende
data
Nu
wordt
de missie
van elk
de volgende
Pummer
werk sessies
onderhouden
metdesign
de expert.
Mevr.
Yoothong
Dekker plant
expert
voorbereidt welke eind januari zal plaats vinden.
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Bedrijfssluiting in verband met de feestdagen
In verband met de feestdagen zal het kantoor
van het SBC gesloten zijn van 24 december
2016 tot en met 2 januari 2017. Vanaf dinsdag
3 januari is het kantoor weer normaal
geopend.
Wij vragen u hiermee rekening te houden en
namens het bestuur van de SBF, de directeur
en personeel van het Suriname Business
Development Center wensen u een Vrolijke
Kerst en een voorspoedig 2017 toe.

