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Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 22/12/2015 en tot

nader order

U.S. dollar               4,04   

Euro 4,39

Pound sterling         6,02   

Ned. Ant. gld. 2,27   

Yen (10.000)        332,86   

Trin. & Tob. dollar    0,63   

Guyana dollar (100) 1,95  

Indian rupee (100)   6,09 

Brazil real               1,02

Douanekoersen

CITAAT

"Besef dat de klant

degene is die 

uiteindelijk jou salaris

betaalt. Jouw 

verantwoordelijkheid

voor zijn behoeften en 

verwachtingen is 

daarom absoluut het 

allerbelangrijkste".

(Colin Turner) 

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

34338

34411

34422

34455

34464

34489

34491

34492

34496

34502

34574

34576

34643

34672

34714

34742

34750

34764

34765

34766

34778

34801

34838

34844

34865

HANDELSNAAM

R. SOIKROMO

C.R ENTERTAINMENT

TAMMY'S CHICK'S

BOMPA'S FASHION

SUBEXCON TRADE 

PROMOTION

R.R. SOERDJBALI

RIJSCHOOL SOPHIE

SNEL-SNEL PROMOTION

T. JAIPAL

EDESSE

S.D. KAMTA - MALHOE-

MISHRE

GLOBAL CONSULTANCY

AND TRAINING afgekort G.C.T.

SAILESH A. HARNAM

HASNUDIN SALARBUX

P.C. HARDWARE SUPPORT

L.J.E. DRELIN

R.A. PANCHU

VIROMA BEMIDDELINGS-,

ADVIES- EN INCASSOBUREAU

JEFFREY PAIRIN TAMDJID

IMPORTBEDRIJF OMROWSINGH

SHENG LIN

SURINAM SPARE PARTS

CHANGUR PARASNATH

SANTIEPERKAS CHEDI

GLENN MOHAN

ADRES

Taman Redjo Serie E perceel 17

Amethiststraat 70

Weg Naar Peperpot BR. 270

Frederikshoopweg 227

Kleine Saramaccastraat 10

Khairaliweg 6

Dr. Sophie Redmondstraat 161

Colerusstraat 8

Anniestraat 97 boven

Wagenwegstraat 41

Antroewastraat 7

Nieuwe Charlesburgweg 32

Sitalweg 2

Bhikhieweg 6

Hofstraat 17

Jan Van Eyckstraat 11

Welgedacht C Weg 188

Moengostraat 61

Heiligenweg 

Flamingostraat 56

Leeuwensteinstraat 34

Mr. Jagernath Lachmonstraat 9A

Adjoebastraat 19

Baidjoestraat 23

Koffielaan 42

ACTIVITEIT

Importeur

Promotion Bureau

Leverancier, Kwekerij

Winkelier

Adviesbureau

Importeur

Rijschool

Uitgeverij

Bemiddelingsbureau,

Exporteur

Importeur, Exporteur

Winkelier

Adviesbureau,

Opleidingsinstituut

Winkelier

Importeur

Computerbedrijf

Importeur, Exporteur

Exporteur

Adviesbureau, Incassobureau,

Bemiddelingsbureau

Taxibedrijf

Importeur

Winkelier

Importeur

Exporteur

Autobusdienst

Exporteur

uWist dat ?

In 'The 7 habits of highly effective people' toont de auteur Stephen R. Covey ons

een traject dat gaat van afhankelijkheid, naar onafhankelijkheid en onderlinge

afhankelijkheid. In de eerste fase van afhankelijkheid, 'dependence' naar onafhan-

kelijkheid, 'independence' wordt  persoonlijke overwinning oftewel 'Private victory'

bereikt. Drie essentiële gewoonten of habits gaan het karakter kenmerken. Deze

habits zijn: proactiviteit, beginnen met een duidelijke visie, en het stellen van juiste

prioriteiten. Covey  zegt het zo: 'Be proactive, begin with the end in mind and put

First things first'. Het volgend traject leid naar Interdependence of onderlinge afhan-

kelijkheid en schenkt  'Public Victory'. De gewoonten of habits die in dit traject wor-

den ontwikkeld zijn achtereenvolgend 'Think win/win, seek First to understand and

then to be understood en synergy. Bij de zeer effectieve mens manifesteren deze

habits zich in zijn karakter. Ze zijn z'n natuur geworden van waaruit gedacht en

gehandeld wordt. Maar er is nog een 7e habit die beslist aangeleerd moet worden

om de voorgaande habits in stand te kunnen houden. Deze habit staat bekend als

'Sharpen the saw' of de zaag scherp slijpen. Covey symboliseert hiermede de nood-

zaak om regelmatig de vier dimensies van onze natuur te vernieuwen. Deze dimen-

sies betreffen: het fysieke, het spirituele, het mentale en het sociaal/emotionele. De

fysieke dimensie vraagt om oefening/beweging, goede voeding en stress manage-

ment. De spirituele dimensie betreft heldere waarden en toewijding/commitment,

studie en meditatie. Bij de mentale dimensie gaat het om lezen, visualiseren, plan-

nen en schrijven. De sociaal/emotionele dimensie omvat service, empathie  en

intrinsieke geborgenheid. Stephen R. Covey: 'Sharpen the saw basically means

expressing all  4 dimensions of our nature regularly and consistently in wise and

balanced ways'. Er ontstaat peace of mind doordat je leeft in harmonie met geïnter-

naliseerde universele principes en waarden. Je leeft dan inside-out, je bent proac-

tief, je energie is positief en haar effect is verruimend en verheffend. Hiertegenover

staat de reactieve mens, die outside-in leeft, negatieve energie genereert en die

geleefd wordt door externe prikkels. 

Geen
Ondernemersavond 

deze week 
i.v.m. de feestdagen

KKFacts

Persoonlijke missieverklaring   
Het jaar loopt ten einde. We zijn weer in de periode van zelfevalua-
tie en het formuleren van wensen voor het komend jaar. Het zou
daarom verstandig zijn onze gedachten te laten gaan over een per-
soonlijke missieverklaring. Slechts weinigen hebben een persoon-
lijke missieverklaring. Voor bedrijven vinden we dat normaal, maar
niet voor onszelf als individuele personen. In dat geval helpt het
wellicht jezelf te zien als een bedrijf onder de naam 'IK & Co'. Wie
niet weet waar hij/zij voor staat, loopt het gevaar voor iets wille-
keurigs door de knieën te gaan of erger nog, te leven naar de agen-
da van anderen. Het hebben van een persoonlijke missieverklaring
helpt je te blijven op het juiste spoor dat jezelf hebt uitgezet. Je
missie is dan de essentie van waarom je doet wat je doet.
Natuurlijk moet je eerst een visie hebben m.b.t. jezelf en je toe-
komst. En je normen en waarden moeten kristalhelder voor je zijn.
Neem er dus tijd voor om vast te stellen wat belangrijk is in je
leven. Het loont de moeite.                                                       RMD

Voor registratie: Kamer van Koophandel en Fabrieken

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

Deze training wordt verzorgd in 5 modules van 2 dagen per
module.

module 1: Ondernemerskwaliteiten
module 2: Concretiseren van het idee
module 3: Markt en marketing
module 4: Productie en organisatiemanagement
module 5: Financieel plan   

BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?  

Schrijf u nu in voor de training:

Handelsbemiddeling

LAND BEDRIJF ZOEKT
China YK Instrument Co. Ltd. geint. in water/steam flow meter, 

level gauge, pressure transmitter, 

thermal couple, RTD

jsykyb@163.com

India Bengal Syndicate imp. van long grain rice

bengalsyndicate11001@gmail.com

India Laxmi Raj geint. in web design

laxmiraj.triveni0025@hotmail.com

De Kamer van Koophandel

en Fabrieken wenst aan allen

een goede jaarwisseling toe

alsook gezondheid,

vrede en voorspoed in

Ik heb een business plan, maar

* geen financiële middelen

* geen investeerders

* afgekeurd door de bank

Wat nu?!

GO
IDEE verkopen NETWERK creëren MIDDELEN genereren?!

Coming soon......January 2016

It’s KKF doing it again!

4 BUSINESS


