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Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 01/09/2015 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 3,76

Pound sterling         5,16   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        276,11   

Trin. & Tob. dollar    0,53    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,05 

Brazil real               0,92

Douanekoersen

CITAAT
Management is about doing things right (efficient) and leadership is about doing

the right things (Effective). Efficient management without effective leadership is like
straightening deck chairs on the Titanic. No management success can compensate

for failure in leadership.   (Stephen R. Covey)

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

31610

31623

31648

31724

31725

31736

31740

31742

31743

31750

31752

31772

31775

31817

31834

31852

31868

31904

31909

31911

31919

31932

31938

32200

32236

HANDELSNAAM

W. KASMO - WIRJADI

WINKEL SEOPERSHAD 

VEDANAND

SUNWHEEL PRODUCTS & 

SERVICES

KISHAN'S IMPORT

SERVICE STATION 

KWAKOEGRON

GIAANWATIE KALLOE

KLEIN JUDITH

ADMINISTRATIEKANTOOR 

F.J.O. VIANEN

TRANSPORTBEDRIJF R. 

DWARKA

WINKEL LIN YONGE

SERVICE STATION R.

DWARKA

MUNDIAL TRADING

PROF PET SURINAME

CARIB IMPORTS

R. KEWALDAR - 

THAKOERSING

SEWLAL SAHADEW

A. MAULABUX

NO LIMIT

WINKEL BISWAN

M.R. BHOLAI

M. PAWIRODIMEDJO

BROTHERHOOD 

HAIRFASHION

BAR - RESTAURANT NOJO

KARA'S 

BEMIDDELINGSBURO

ARNOLD ASAITIE

ADRES

Commissaris Thurkowweg BR. 384

Groot Henarpolder Serie 7 no. 3

Thealaan 2

Verl. Tout Lui Fautweg 202

Kwakoegron 

Eerste Stalweide kavel 317

Dr. Sophie Redmondstraat 144a

Ds. Martin Luther Kingweg BR. 278

Ds. Martin Luther Kingweg BR. 165

Ds. Martin Luther Kingweg hoek 

Tjemaralaan BR. 335

Ds. Martin Luther Kingweg 296

Brokopondolaan 18

Aurorastraat 1

De Nieuwe Grondweg BR. 59A

Ramdayalstraat BR. 17

Toscastraat BR. 35 perceel 848

Neumanpad 13a

Bigi Poika 

Jagdeiweg 3

De Hulp km. 28 no. 42

Tafelbergstraat 35

Boskamp 

Santa Koemarieweg 4

Nason 

ACTIVITEIT

Standhouder, Drankinrichting,

Eetinrichting

Winkelier

Leverancier, Servicebureau

Importeur

Servicestation

Winkelier

Venter

Administratiebureau

Transportbedrijf

Winkelier

Winkelier

Winkelier

Importeur, Grossier

Importeur

Eet- En Drankinrichting

Autobusdienst

Autobusdienst

Winkelier

Winkelier

Autobusdienst

Autobusdienst

Barbier

Eet- En Drankinrichting

Bemiddelingsbureau

Winkelier, Drankinrichting

Ondernemersavond 

Onderwerp: “Single Elec-

tronic Window voor be-

drijfsvergunningen”

Inleider: Anil Padarath,

ondervoozitter KKF

Datum: 8 september 2015

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

zaal, Prof. W.J.A. Kern-

kampweg 37.

Bezoek de 

KKF-ondernemers

avonden. 

Elke dinsdagavond.

Actuele onderwerpen. 

Leer elkaar kennen, leer

van elkanders werk en

problemen en zoek

samen naar oplossingen!

KKFacts

uWist dat ?

Een individu, bedrijf of organisatie kun je niet sterker en beter maken door aan

zwakke punten te sleutelen en toch is dat wel wat meestal wordt geprobeerd. Deze

praktijk leidt tot middelmatigheid en is niet in overeenstemming met principes die tot

uitmuntendheid leiden. Het principe is: 'Probeer er achter te komen waar je goed in

bent en ga daar meer aan doen'. De filosofie van de Chinezen is dat als je je ster-

ke punten volledig ontwikkelt, je zwakke punten niet langer van belang zijn. Ze

bewijzen dit bv. met hun prestaties in tafeltennis. De backhand is hun zwakke punt

en die gebruiken zij dus niet. Ze besteden uren aan het trainen van hun forehand

die daardoor onverslaanbaar is geworden. De westerse manier van denken is er

echter op gericht zwakke punten in onszelf en anderen uit te roeien. En we zijn

daarin zo goed geworden dat we meteen het zwakke punt in de presentatie of het

voorstel van anderen zien. Zelfs als we naar anderen luisteren doen we dat met een

kritisch oor op zoek naar punten waarmee we het niet eens zijn. We letten vooral op

zwakke punten van een betoog. En niet zelden gooien we het kind met het badwa-

ter weg omdat we niet op zoek zijn naar de sterke kanten van een voorstel en ze

daarom ook niet zien. Hier wordt niet gezegd dat we helemaal geen aandacht beste-

den aan de goede punten, maar dat onze aandacht eerder getrokken wordt door

wat gecorrigeerd moet worden dan wat ontwikkeld moet worden. Als we leren onze

eigen verborgen sterke punten op te merken, weten we waarnaar we in onszelf

moeten zoeken en wat we moeten ontwikkelen. Maar ook in anderen.

Handelsbemiddeling

LAND BEDRIJF ZOEKT

China ShangKun Co. Ltd. imp. van vloertegels 

cnshangkun03@126.com

China Jiaxing Xinan Packing geint. in pvc shrink film

Materials Co. Ltd.                               www.jxxinan.en.alibaba.com

China Shaanxi Zhu Jin exp. van Surinaamse prod.

Materials Co. Ltd.                                   sxzhujinwn_98@188.com

India Troika geint. in solvent extraction plants, vegeta-

ble oil refining plants, cattle feed plants en

oil mining plants        www.troikaindia.com

Bedrijfsbeveiliging 

in Suriname
Directeur Marselo Luitjes van Safety consultant en uitzendbureau
Solid Safe Solutions hield op onze ondernemersavond een presenta-
tie over bedrijfsbeveiligheid in het algemeen en specifiek in Suri-
name. Hij werd daarbij bijgestaan door assistent directeur Cherida
Belfor.

Solid Safe Solutions is er

voor certificeren, trainen,

werven, selecteren, uit-

zenden, inventariseren en

rapporteren. Uitgelegd

werd hoe het bedrijf kan

bijdragen aan het veiliger

maken van bedrijven. Het

gehoor kreeg inzicht in de

verschillende risicobe-

heersmaatregelen en inci-

dentenonderzoekingen.

Luitjes vertelde hoe be-

langrijk het is voor een be-

drijf om te voldoen aan

standaarden van veilig-

heid, milieu en kwaliteit.

Bedrijven kunnen zich via

de website www.solid-

safesolution.com inschrij-

ven voor reguliere be-

drijfsinspecties, audits of

observaties. Het uitzend-

bureau dat verbonden is

aan dit bedrijf biedt na het

tekenen van een overeen-

komst arbeiders van di-

verse disciplines voor alle

bedrijven. Ook dit kan via

de website of een tele-

foontje. Vragen uit het

publiek werden deskundig

en naar tevredenheid

beantwoord. Solid Safe

Solutions is gevestigd aan

de Carolinastraat 31 en

verder nog te bereiken via

telno. 401385 en

8 7 2 2 0 9 2 , e - m a i l :

info@solidsafesolution.

com.

RMD

3de KKF Business Promotion Event
Op onze speciale ondernemersavond van dinsdag 25 augustus
jongstleden werd de maandelijkse KKF Business Promotion Event
voor de 3e keer gehouden. Van de ondernemers die zich in juli 2015
in het Handelsregister (HR) hebben ingeschreven, hebben negen
gebruik gemaakt van deze unieke gelegenheid om hun produc-
ten/diensten te presenteren, te netwerken en kennis te maken met
andere ondernemers. Op de volgende B2B meeting krijgen in augus-
tus 2015 ingeschrevenen in het HR de gelegenheid zich te profileren.

Selectie                  
De deelnemers worden

door de Kamer geselec-

teerd uit de vele inschrij-

vingen en op de derde

B2B waren dat de volgen-

de negen in juli 2015 inge-

schreven ondernemingen:

1) Job Solution Netwerk

Held; 2) Zefania’s Tours;

3) Queen Vans Hair & Nail

Salon; 4) Vrelle Art in

Furniture; 5) Clean-Point;

6) Lino’s Gardening &

more; 7) Ambitious

Talents; 8) Shama &

Shaja Glourious Products

en 9) Vereniging van

Sociaalwerkers in Suri-

name.  De deelnemende

ondernemingen hielden

elk een presentatie van 7 -

8 minuten over hun orga-

nisatie. Er is enthousiast

gereageerd op dit

geslaagd KKF initiatief.

Informatie              
Voor wie meer wil weten

over de genoemde onder-

nemingen vermelden wij

hieronder hoe u met hen

in contact kunt treden: 1)

jsnheld15@hotmail.com;

2)fai thparbo@hotmai l .

com; 3) queenvanessa@

gmail.com; 4) ivano_che-

v i j @ h o t m a i l . c o m ; 5 )

y e s u a _ 6 @ l i v e . n l ; 6 )

8733483; 7) 8649856;    8)

8674736; en 9) 8529932.

Op de volgende Business

Promotion Event (B2B

meeting) worden de inge-

schreven van de maand

augustus in de gelegen-

heid gesteld hun produc-

ten en/of diensten te pre-

senteren.                  

RMD

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE

BEKENDMAKING

Bestemd voor: ondernemers en aanvragers van bedrijfsvergunningen

Het Ministerie van Handel en Industrie maakt hierbij bekend dat met ingang van 7

september 2015, het aanvragen en afhalen van bedrijfsvergunningen Conform het

Decreet E-24 dient te worden gedaan bij de One Stop Window loket van de Kamer

van Koophandel en Fabrieken (KKF) aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

De indiening van bedrijfsvergunningen bij de Afdeling Bedrijfsvergunningen op het

Hoofdkantoor van het Ministerie van Handel en Industrie aan de Havenlaan Noord

zal op 7 september 2015 worden stopgezet.

Aan de ondernemers en aanvragers van bedrijfsvergunningen wordt gevraagd hier-

mee rekening te houden.

Ministerie van Handel en Industrie

Afdeling Voorlichting


