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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 06 januari 2014 Nr. 626

M.i.v. 24/12/2013 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,59

Pound sterling         5,48   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        322,39   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,42  

Brazil real               1,41

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

Habits
De zeven gewoonten of

habits, zijn  kenmerkend

voor succesvolle leiders in

business en op andere

gebieden. Deze leiders

zijn:   proactief, verliezen

hun doelen niet uit het

oog, stellen de juiste prio-

riteiten, denken in termen

van win-win, trachten

anderen eerst te begrijpen

alvorens zelf begrepen te

worden,  gebruiken de

synergie die ontstaat  en

houden de zaag scherp.

Stap 1: Wees proactief en

baseer je keuzes op je

principes. Vermijd de

slachtoffer rol en leg de

schuld van problemen niet

bij anderen. Stap 2: 'begin

with the end in mind' ofte-

wel, weet duidelijk wat je

wil bereiken zodat je met

dat doel voor ogen kunt

werken. Stap 3: 'put first

things first'. Organiseer je

leven rond je eigen priori-

teiten en niet rond die van

anderen. Laat je daarbij

leiden door principes

waaraan je belang hecht.

Deze eerste drie stappen

leiden je van afhankelijk-

heid naar onafhankelijk-

heid.

Interdependent
De volgende stappen

hebben betrekking op het

feit dat we onderling

afhankelijk zijn van elkaar.

Stap 4: Denk win-win.

Streef naar voordeel voor

alle partijen. Heb respect

en denk in termen van

overvloed en mogelijkhe-

den en niet in termen van

schaarste en competitie.

Stap 5: 'Seek First to

understand…then to be

understood. Een leider

moet kunnen luisteren en

eerst trachten de ander te

begrijpen, alvorens zelf

begrepen te willen wor-

den. Door te luisteren ont-

staat inzicht en wordt be-

grepen hoe anderen te-

gen zaken aankijken. Stap

6: synergie. Waardeer en

respecteer verschillen,

focus niet op eventuele

tekortkomingen. Die kun-

nen worden gecompen-

seerd door anderen in het

team. Stap 7: Houdt de

zaag scherp. Hiermee

bedoelt Covey dat ge-

zorgd moet worden voor

groei en vernieuwing op

de vier aspecten van men-

selijk gedrag te weten:

mentaal, sociaal-emotio-

neel, spiritueel en fysiek.

In 2004 publiceerde

Covey  'The 8th habit:

From Effectiveness to

Greatness'. Stap 8 is:

vindt je stem. Achterhaal

wat  je boeit, inspireert en

vervult. Zet je medewer-

kers in als hele persoon,

als human beings  i.p.v.

human resources en niet

alleen hun handen of

hoofd.    

RMD

In zijn beroemde bestseller 'The Seven Habits of Highly Effective
People' pleit auteur, Stephen Covey, voor een principiële levenshou-
ding waarin waarden als rechtvaardigheid, vertrouwen, integriteit en
oprechtheid centraal staan. De zeven principes ogen simpel, maar
doen er wel degelijk toe getuige het feit dat  heel wat toppers, zoals
Anthony Burgmans van Unilever, in Coveys programma  investeer-
den voor hun managers.

Stappen naar spiritueel leiderschap

KKF
KKF is van nature een ini-

tiatiefnemer en trekker in

diverse zaken die het be-

drijfsleven raken. Er zijn

voorbeelden daarvan te

over zoals haar inspan-

ningen die mede geleid

hebben tot de oprichting

van het Suriname Busi-

ness Forum. Momenteel

is de Kamer al enkele

maanden breed en diep

aan het heroriënteren op

haar missie en visie waar-

bij alle relevante actoren

in en buiten de organisatie

worden betrokken. Want

betrokkenheid is funda-

menteel, is essentieel bij

het klaarstomen van de

Kamer voor de complexe

taken en uitdagingen van

de nabije en verder lig-

gende toekomst. Niets

wordt vanuit een ivoren

toren of van achter bu-

reaus gedaan, want het

verlangde resultaat moet

inspireren, motiveren en

sterk aanzetten tot inno-

vatie, creativiteit en be-

drijfsculturen die facilite-

ren in de juiste richting.

Anderen
Ook bij andere organisa-

ties, NGO's en de over-

heid zien wij bewegingen

die duiden op een toene-

mend besef dat transfor-

matie een 'must' is en dat

initiatieven daartoe niet

langer vooruitgeschoven

mogen worden willen wij

in onze snel veranderen-

de wereld overleven en

een rol van betekenis

spelen. Het besef van 'Act

or be acted upon' is mani-

fest , zeer toe te juichen

en geeft hoop en vertrou-

wen in de toekomst van

ons land. We staan er niet

bij stil maar in de loop der

tijd is onze attitude in posi-

tieve zin veranderd  t.o.v.

zaken die wij vroeger eti-

ketteerden als onoverko-

melijke problemen en ob-

stakels. Ze heten nu 'uit-

dagingen' die we moedig

aangaan en overwinnen.

Steeds meer worden oude

denkwijzen die een ver-

lammende en ontmoedi-

gende uitwerking op ons

hadden, vervangen door

innoverende denkpatro-

nen, die onze creatieve

vermogens activeren en

een cultuur doen ontstaan

waarin wij kunnen gedijen

en floreren. Welcome

2014! Year of high expec-

tations!    

RMD

De tekenen zijn er! 2014 wordt het jaar van toenemend innovatief en
creatief denken en handelen en de daarmee gepaard gaande cultuur-
aanpassingen. Overheid en bedrijfsleven vervullen daarbij een voor-
trekkersrol want ook alle andere segmenten van de samenleving
moeten meegenomen worden in een voor onze economie en het wel-
zijn van land en volk noodzakelijke transformatie.

2014 jaar van innovatief en

creatief denken en handelen

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:

CITAAT
"We zijn wat we herhaaldelijk doen. Uitmuntendheid is 

daarom geen toevalstreffer, maar vloeit voort uit  effectieve
op correcte principes gebaseerde  gewoonten."

(Aristoteles)

Ondernemersavond
Onderwerp: “Presentatie

KKF en discussieavond

voor ondernemers”

Inleider: Anil Padarath -

ovz. KKF

Datum: di. 7 januari 2014

Tijd: 19.00 - 20.30 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

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

kampweg 37. 

KKFacts

Volgens artikel 23 van de

LANDSVERORDENING

van 15 juni 1962 regelende

de samenstelling, inrich-

ting, taak en bevoegdheid

der Kamers van Koophan-

del en Fabrieken, kiest de

Kamer telkens om de 2

jaren in de eerste vergade-

ring van het kalenderjaar

en voorts telkens wanneer

de noodzakelijkheid zich

voordoet, uit haar midden een voorzitter en een ondervoorzitter.

Op de eerste Kamervergadering, op donderdag 2 januari j.l. zijn de heren Ir. Henk

Naarendorp en Anil Padarath wederom gekozen als respectievelijk voorzitter en

ondervoorzitter van het KKF-bestuur voor de zittingsperiode 2014 - 2015.

Nieuw Bestuur KKF

CAIC heeft nieuw bestuur
Ramesh Dookhoo, Voorzitter van de Guyana Manufacturers and Service Association (GMSA),
is de nieuwe voorzitter van CAIC. Het bestuur onder zijn leiding werd op 1 november 2013
gekozen tijdens een ALV op Barbados. CAIC staat voor Caribbean Association of Industry
and Commerce.
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HANDELSNAAM

H.A. JONKIE

R. BAHADOERSING

R. NANHEKHAN

P. BAJO

I. KALIE

BANDENREPARATIE-

INRICHTING PATRICIA

EXPORTBEDRIJF FLOBA

MONIEP'S BARBERSHOP

COROMA'S 

EXPORTBEDRIJF

VISSTAND RAMASRE

MOHAMED SAHEED 

JAHANGIR

H. VALIES

T. DJIMBESIE

F. SALAUWMA

PAPATAM IMEX (IMPORT EN

EXPORT)

CAPILESO IMPORT EXPORT

JAWA INTERNATIONAL

BRIAN'S GARDEN

TROPICS TIMBER 

SURINAME

SOKRA IMEX

ClinPro Services

VIRTUAL CREATION

SCHILDERBEDRIJF R. 

APASONG

MADELINE'S IMPORT

JUSAN IMPORT/EXPORT

ADRES

Tapaistraat BR. 7

Wilhelminaweg BR. 52

Pokopawstraat 4

Waterkant Nabij Sms-steiger 

Waterkant Centrale Markt 

Rattanweg 48

Van Balenweg 20

Eridoristraat 22

Rattanweg BR. 26

Kernkampweg tegenover ABO-

gebouw

Jowjowstraat 7

Tapoeripa 

Tibiti (werk exploitatie Kabo)

Abdoelsakoerweg 6

Papatamkondre 

Julianaweg 130

Kastiestraat 31

Klepperstraat 17

Tapaistraat 34

Zaklopenstraat 15

Kastiestraat 20

Abdoelsakoerweg 8

Aliweg 5

Koffiedam 48

Van Balenweg 3

ACTIVITEIT

Autobusdienst

Autobusdienst

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Reparatieinrichting

Exporteur

Barbier

Exporteur

Standhouder

Importeur

Winkelier

Winkelier

Importeur

Importeur, Exporteur,

Winkelier

Importeur, Exporteur

Importeur, Exporteur

Servicebureau,

Schoonmaakbedrijf

Exporteur

Importeur, Exporteur

Adviesbureau,

Managementbureau

Ontwerpbureau

Aannemer

Importeur

Importeur, Exporteur

Bestuursleden
Ons bedrijfsleven wordt in

het nieuwe CAIC bestuur

vertegenwoordigd door

Anil Padarath, als één van

de Vice-Presidenten van

de CAIC. Vermeldens-

waard is dat Suriname

voor het eerst zitting heeft

in het bestuur van CAIC.

Padarath is ondervoorzit-

ter van de KKF en hij ver-

tegenwoordigt in het KKF

bestuur de houtsector. De

overige bestuursleden van

de CAIC zijn: Roland

Bertrand van Trinidad &

Tobago en Nigel John van

Grenada (beiden Vice-

Presidenten), Dave

Kowlessar van Trinidad &

Tobago (Secretaris) en

Bobbi McKay van

Barbados (Penningmees-

ter). De eerst volgende le-

denvergadering van de

CAIC wordt in Suriname

gehouden. De CAIC is

een overkoepelende re-

gionale organisatie die de

belangen behartigt van de

Caribische private sector

bij verschillende interna-

tionale en regionale orga-

nisaties w.o. de CARI-

COM. Het nieuw bestuur

is voor 2 jaar gekozen.RMD

V.l.n.r.: Anil Padarath Ovz. KKF en Vice-President van CAIC en Ramesh
Dookhoo President van CAIC tijdens een ontmoeting op 28 december j.l.

Heeft u een vergunning nodig?

Moet uw vergunning verlengd worden?

Wij besparen u het hele loopwerk en kostbare tijd!!!

Wij monitoren immers het proces van aanvraag tot verkrijging van
de vergunning. Voor meer info: KKF - tel. 530311

STOPONE WINDOW


