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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 11 februari 2013 Nr. 579

M.i.v. 5/2/2013 en tot nader

order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,54

Pound sterling         5,27   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        361,37   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   6,29  

Brazil real               1,68

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

CITAAT
"Wat voor waarde 

heeft gezond verstand

als het mij niet te 

hulp snelt vóór ik een

woord uit! Wie zijn

tong niet beheerst

loopt het gevaar 

vertrouwen te 

schenken aan wie hij

het niet wilde geven”. 

(Inayat Khan) 

DOSSIER
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12014
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12337

12346
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HANDELSNAAM

S. FLAWTANTIE

ISAH NANHAY KHAN

KASWENI MAIN

W. KARIJOSEMITO - 

TJOKROKARIO

D.L. BERGMANS

ANNE MARIE STORE

M.M. SATIMAN - MOEKARAM

S. JIAWAN

H.G. DERBY - BELFOR

W.A. PIERRE

RACHIE SAMSOENDER

E.S. JAMES - SIMONS

WINKEL SINTI

JEEWAN JOTI

L.L. WAJACABO

ATEMA AJINTOENA

CH. BHOLA - RAMTJARAN

SWEET HOUSE

I.M. KARWAFODI

CH. LIE HAP PO

R. RAMCHARAN

DIANA JEFFREY

S. NANDPERSAD

RENE TADON

BAI

ADRES

Afobaka 

Groot Henarpolder Wooncentrum

63

Njoenkondre aan de Pikien Rio

Margarita perceel 205

Marijkedorp 

Alfonsdorp 

Accaribo km.32 perceel 127

Samsoeweg I no. 4

Pierre Kondre 

Clarapolder Serie C perceel 21

Apoera 

Moengotapoe 

De Herstelling perceel 66

Washabo 

Negerkreek 

Bombay perceel 450

Klaaskreek 

Alfonsdorp 

Oostkanaalstraat 37

Corantijnpolder Serie A no. 15

Apoera 

Poeketie 

Skientabbetje

ACTIVITEIT

Drankinrichting, Winkelier

Eet- En Drankinrichting, 

Winkelier

Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Winkelier

Autobusdienst

Venter

Drankinrichting, Winkelier

Padidroger

Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Autobusdienst

Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Pelmolenaar, Rijstpelmolen

Drankinrichting, Winkelier

Winkelier

Kleermaker, Winkelier

Autobusdienst

Drankinrichting, Winkelier

Venter, Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Winkelier

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:

Op onze laatstgehouden ondernemersavond heeft Ronald Emanuels
een presentatie gegeven over 'Ondernemerschap en ethiek'. Hiervoor
was er een presentatie van 'Business Network International' (BNI).
Inleider was mw. Sandra Watson. Binnen het bestek van dit artikel is
slechts een greep uit deze veel omvattende presentaties mogelijk.

Ondernemerschap en ethiek en BNI

BNI
De presentatie over BNI

betrof de 7e Jaarlijkse

Internationale Networking

week van deze 'World's

largest referral organiza-

tion'. Verteld werd over

wat BNI is en aan de orde

kwamen verder: BNI

Suriname en statistieken,

waarom BNI zo succesvol

is, de nadruk op trainin-

gen, het hoger leggen van

de meetlat in 2013 en het

profiel van de BNI kandi-

daat. BNI genereert voor

haar leden business door:

het inzetten van elkaars

netwerk, het aangaan van

duurzame zakelijke rela-

ties en het verder ontwik-

kelen ervan. De trainingen

die worden benadrukt

betreffen: het member

success program, presen-

tatievaardigheden, onder-

handelingsvaardigheden,

verkooptechnieken en

meer. In deze tijd van

recessie wordt gericht en

gestructureerd genetwerkt

omdat netwerken effectie-

ver wordt geacht dan

adverteren. Het profiel van

de BNI kandidaat omvat:

het pro actief zijn, givers

gain, walk the talk, gedisci-

plineerd en representatief

zijn en openstaan voor

constructief commentaar.

Kortom: een echte onder-

nemer.

Ethiek
Ronald Emanuels gaf aan

waarom ethiek in het on-

dernemerschap belangrijk

is. Hij besprak het vakge-

bied van de filosofie dat

zich bezighoudt met: wat

goed en slecht is, ge-

dragsregels die mensen

tegenover elkaar en de

natuurlijke omgeving in

acht moeten nemen en

een stelsel van normen en

waarden. Ingegaan werd

op de oorzaken van de

wereldrecessie en de pun-

ten die werden benadrukt

waren: fraude, geflateerde

winstcijfers, vernietiging

van documenten, onkun-

de, zelfverrijking en moed-

willige verdraaiing van fei-

ten. Voorts werd aangege-

ven dat bij ethiek veel

samenhangt met cultuur,

identiteit, opvoeding en

integriteit. De inleider

weidde uit over beroeps-

ethiek en beroepscode en

benadrukte enkele punten

waarom ethiek in het on-

dernemerschap belangrijk

is. Punten als: maatschap-

pelijke verantwoordelijk-

heid en die naar vrienden

en familie toe, continuiteit

en imago en legacy. In het

begin van zijn presentatie

gaf Emanuels zijn inzich-

ten weer over onder an-

dere, wat het ondernemer-

schap inhoudt, de hoeda-

nigheden van onderne-

mers, innoveren in dien-

sten en organisatie en een

definitie van de onderne-

mer.                         RMD

uWist dat ?

Sociale franchise modellen tonen aan dat armen winstgevend kunnen zijn. De 4 mil-

jard mensen in de wereld die het moeten doen met minder dan US$2 per dag wor-

den beschreven als de bodem van de economische pyramide (BOP). In zijn boek

'The Fortune at the Bottom of the Pyramid' beargumenteert de Indiase business con-

sultant en professor, C.K. Prahalad, dat de benadering van 's werelds meerderheid

door de ontwikkelde wereld, radicaal moet veranderen. In plaats van de armen te

zien als een last, die slechts goed zijn voor liefdadigheidsbetoon, zou men opportu-

nities moeten zien en behoeften waarin niet voorzien is en die het zakenleven kan

aanpakken. Kortom: Prahalad stelt dat 'Profits can be married with the goal of era-

dicating poverty'. Hij beweert dat de BOP een markt vormt met een potentiële waar-

de van US$ 13 triljoen (13 met 18 nullen), terwijl de World Resources Institute de

potentiële waarde schat op US$ 5 triljoen. De uitdaging is deze enorme markt te

bereiken. Het bedrijfsleven gebruikt hiervoor steeds meer het instrument van 'Social

franchising'. Het betreft modellen die gehanteerd worden om snelle expansie en

schaalvergroting te realiseren om de grootste markt van 4 miljard armste mensen te

betreden. Social franchising is een model dat in toenemende mate de serieuse

belangstelling geniet van kleine en grote ondernemingen. Een voorbeeld is de Scojo

Foundation (nu VisionSpring) in India die werd opgericht om het algemene probleem

van het wazig zien bij de ouder wordende mens, aan te pakken. Zij telt meer dan 500

ondernemers in rurale dorpen die sinds 2001 meer dan 50 duizend brillen hebben

verkocht. Bij het werk van de Scojo Foundation is sociale verantwoordelijkheid een

belangrijke factor. Voor een gedetailleerde en diepgaande case study van hoe het

model werkt kan de website nextbillion.net/blog/2007/o7/27 worden geraadpleegd.

Een andere interessante site is: se-alliance.org/resourrces.cfm. En over de werken

en ideeën van professor Prahalad kan men meer te weten komen op de website:

en.wikipedia.org/wiki/C.-K.-Prahalad. Verder is er de site van het World Resources

Institute: wri.org. Dit instituut is een wereldmilieu denktank. Het gaat verder dan

slechts onderzoek om ideeën in actie om te zetten.

di. 12 febr. 2013    Plaats: Tamanredjo (oude Shell service       Tijd: 08.00 - 14.00u 

station bij de kruising)

do. 14 febr. 2013     Plaats: Sar’ca Kampong Baroe                    Tijd: 08.00 - 14.00u

(voor OS Kampong Baroe)       (Wijzigingen voorbehouden)

De KKF bevordert een cultuur van

ondernemerschap en daardoor

economische groei in Suriname

door het zakenleven te dienen, te

vertegenwoordigen en 

te versterken.

26 - 30 april
Voor info: Beurssecretariaat tel. 530311 / 530313

Doe mee en toon de kracht van uw ondernemerschap!

Proficiat
Mw. Elia Mangroe -

Amatdanoeri  
(midden) 

herdacht op 
1 febr. j.l. haar 

30 jarig 
dienstverband met 

de KKF. 
Op de foto ziet u
enkele collega’s, 
KKF-voorzitter,

ondervoorzitter en
secretaris

UITNODIGING KKF
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) maakt bekend dat elk bedrijf of

zaak ingeschreven in het Handelsregister wordt uitgenodigd om deel te nemen in

een voor het bedrijfsleven zeer belangrijke meeting.

Onderwerp: “Het minimumloonstelsel, het bedrijfsleven en Suriname”

Datum:        dinsdag 12 februari 2013

Tijd:            19.30 - 21.30 uur

Lokatie:       KKF, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Uw inzichten en commentaren achten wij van groot belang voor het bepalen van

een gedegen werkgeversstandpunt en het doen van aanbevelingen.
Wij rekenen op uw participatie.

Kamer van Koophandel en Fabrieken 
Ir. Henk Naarendorp - Voorzitter

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37

Voor registratie: Entrepreneurship Support Center
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

START TRAINING: woensdag 10 april 2013

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 organisatie & management
module 5: Financieel plan   

BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING

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

Schrijf nu in voor de training:

Marokko
7 - 9 november 2013:

“MAFEX (Maghreb Food

Exhibition)

Locatie: OFEC in Casa-

blanca

Orga: IFW Expo, Interna-

tional Exhibition & Confe-

rence      www.iecgroup.org

KKFacts

ROUTE


