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Nu de Ramadan op 15 Mei is 
begonnen en de meeste Moslim 
gelovigen deze periode 
aangrijpen om lichaam en geest 
te reinigen, zijn er enkele (naar 
men zegt teruggekeerde radicale 
ISIS strijders) extremisten die 
Surabaya in de greep van angst 
onderdompelen.
Het plegen van 
Bomaanslagen op Kerken 
en Politiebureau’s heeft tot gevolg 
dat diverse scholen, 
overheidsgebouwen en openbare 
gelegenheden uit voorzorg de 
deuren voor publiek hebben 
gesloten. Hoe kan het toch dat 
een in burka geklede moeder 
samen met haar kinderen op één 
brommer zichzelf en daarmee ook 
haar eigen kroost en enkele 
onschuldige burgers opblaast, in 
de overtuiging dat Allah dat van 
haar vraagt! Door de 
geschiedenis heen is er altijd 
geloofsstrijd geweest, echter de 
extreme excessen van de laatste 
tijd staan haaks op de liefde en 
verdraagzaamheid zoals 
beschreven staan in 
Bijbel en Koran
De oplopende spanning zal zeker 
zijn weergave hebben op onze 
handel vanuit Indonesie. Het 
tekort aan legale stammen, het 
inhouden van vergunningen, het 

niet tijdig afgeven van SVLK 
certificaten zal ongetwijfeld 
invloed hebben op productie, 
levertijd en prijs! De Ramadan en 
met daarna het Hari Raya feest 
voor de boeg, zal de effectiviteit 
van het productie niveau niet ten 
goede komen.
Waar op Java de vlam in de pan 
slaat is men in Malaysia de brand 
aan het blussen, er gloort hoop 
aan de horizon. De verkozen 
nieuwe president Mahathir 
Mohamad die ondanks zijn 92 
jaar plechtig heeft beloofd gezag 
en orde te herstellen en corruptie 
zal bestrijden. Hiermee heeft het 
land, naar verluidt, een krachtige 
leider die het klappen van de 
zweep kent want vanaf 1981 t/m 
2003 was hij al eerder premier. 
Stabiliteit zal een positieve 
werking hebben op de Malaysian 
munteenheid.

Even terug naar eigen land.
Privacywet
Zoals een ieder zo 
langzamerhand wel weet 
vervangt per 25 mei 2018 de 
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) de 
huidige Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) en is 
de AVG in de hele Europesche 
Unie van toepassing. Het jaagt 
veel bedrijven schrik aan, levert 

extra werk op en boetes zijn toren 
hoog!
Ook MOCompagnie zal zich 
moeten schikken aan deze 
nieuwe AVG wetgeving. Tot op 
heden hebben sommigen van u al 
meer dan dertig keer, 
Ongevraagd, onze 
nieuwsbrief toe 
gezonden gekregen, 
zijn uw mail gegevens 
gebruikt, opgeslagen 
en bewaard. 
Met als doel deze gegevens te 
gebruiken om u bij een volgende 
MOC Nieuwsbrief niet te 
vergeten! De nieuwe Privacywet 
wil bereiken dat bedrijven 
bewuster met gegevens van 
andere mensen omgaan.
Formeel zouden wij u dan ook 
moeten vragen of u onze MOC-
nieuwsbrief nog langer wenst te 
ontvangen. Wij hebben besloten 
om het andersom te doen.
Mocht u onze nieuwsbrief niet 
meer wensen, laat het ons dan 
weten dan zullen wij uw gegevens 
uit het bestand wissen en u niet 
langer voorzien van onze MOC 
informatie. Voor hen die niet 
reageren zal Nieuwsbrief 32 vast 
niet de laatste zijn.
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