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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 5 november 2012 Nr. 565

M.i.v. 30/10/2012 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,32

Pound sterling         5,37    

Ned. Ant. gld. 1,88    

Yen (10.000)        420,76   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   6,19  

Brazil real               1,65

Douanekoersen

ROUTE:     
di. 6 nov.  2012          Plaats: Nw. A’Dam - Commewijne        Tijd: 08.00 - 14.00 uur     

do. 8 nov. 2012          Plaats: Districts Commissariaat Para   Tijd: 08.00 - 14.00 uur     

(wijzigingen voorbehouden)

Kanker
Kanker is een van de

meest gevreesde ziekten

en de wetenschap spant

zich enorm in om te ont-

dekken welke factoren

haar veroorzaken. Ellen

G. White en andere lei-

ders van de Health

Reform Movement in de

USA zeggen dat de be-

langrijkste van deze facto-

ren een slecht dieet is.

Gezonde eetgewoonten

zijn derhalve van vitaal

belang in de preventie van

kanker. Maar ook al is er

al kanker ontstaan, dan

nog zijn gezonde eetge-

woonten, een gezond

dieet, van vitaal belang.

De inleider ging in op eet-

gewoonten die de poten-

tie hebben ons ziek te

maken en voedingsstoffen

die kankerontwikkeling

kunnen voorkomen. Hij

weidde voorts uit over

'Foods in the treatment of

cancer'. Wie meer hier-

over wil weten kan in con-

tact treden met New

Lifestyle in de Lalla Rookh

mall aan de Lalla Rookh-

weg 44,  tel: 531184,

8709226, 8426115,

7529199 en nlsifcd@

gmail.com. 

RMD

Geen

Ondernemersavond

deze week i.v.m. 

voorbereidingen

EU/ACP conferentie

KKFacts

Logische stappen

voor regionale 

integratie

Laurice S. Northe, directeur van  New Lifestyle Intervention Institute,
cooking class and lectures and herbal store, gaf op onze laatstge-
houden ondernemersavond een presentatie over 'Foods as a cause
of cancer. Aan de orde kwamen ook voedsel ter voorkoming of ter
behandeling van kanker.

Voedsel kan kanker veroorzaken

Momenteel bepleit en pro-

moot een kleine maar

groeiende groep leiders

een betere weg die  zij als

'servant leadership' aan-

duiden. Leiders die niet

zuiver op de graad zijn, de

'toxic leaders' zullen vol-

gens de guru's, hun

macht altijd misbruiken

voor eigengewin. Wat

nodig is, zijn meer 'ser-

vant' leiders, mannen en

vrouwen, die zich dienst-

baar opstellen. Hun ken-

merken zijn: zuivere

macht, ongeveinste

authenticiteit en de duur-

zaamheid waarmee ser-

vant leadership gepaard

gaat. Dit leiderschap

tracht niet in de eerste

plaats te leiden, maar te

dienen en weet dat de

grootste invloed die van

zijn dienende instelling

uitgaat, leiding is. Nooit

misbruikt dit leiderschap

anderen  en het maakt

niemand tot instrument

van eigengewin. Het

streeft integendeel hun

voordeel na en dat van

hun gemeenschap. En

toch is de servant leader

beslist geen doetje, want

ook in een 'demanding

environment, een milieu

waar krachtig leiderschap

is vereist, is deze principe

georiënteerde leider effec-

tief en succesvol. Verge-

leken met de toxic leader

loopt hij in een andere

race. De toxic leader rent

de 100m sprint en de ser-

vant leader de marathon.

Hij/zij gelooft in transpa-

rantie en openheid en uni-

versele principes waarvan

zijn/haar  waarden, mo-

raal en ethiek zijn afge-

leid. 

RMD

Er zijn management guru's die attenderen op een leiderschapscrisis
alsgevolg van wat zij 'Toxic Leadership' noemen. Dit leiderschap zou
heersen in ondernemingen, universiteiten, kerken, ngo's en bij de
overheid. Het verwerpelijk toxic leiderschap ontstaat wanneer leiders
het dienen van stakeholders/ belanghebbenden niet prioritair stellen,
maar een daarvan afwijkende agenda. 

Dienend leiderschap

Welzijn
Paul Zane Pilzer eco-

noom en auteur van 'The

new wellness revolution:

how to make a fortune in

the next trillion dollar

industry' zegt hierover het

volgende: "De welzijnsin-

dustrie biedt proactief

producten en diensten

aan, aan gezonde men-

sen waardoor zij zich nog

gezonder gaan voelen en

aan al 'good looking peo-

ple' die zich daardoor nog

aantrekkelijker gaan voe-

len. Verder biedt zij het

gevoel van vertraging van

het proces van ouder wor-

den en het voorkomen

van de ontwikkeling van

ziekte”. En inderdaad is

de groeipotentie van de

Health & Wellness indus-

trie erg hoog vanwege de

snelle progressie in de

publieke belangstelling

voor welzijn. Recent inge-

stelde  commissies en

ISO standaarden ter zake

bevestigen dit.

Cosmetica
Een voorbeeld vinden we

op het gebied van de cos-

metica. Cosmetische pro-

ducten vormen al vele

jaren een belangrijk deel

van ons dagelijks leven.

We kunnen ons geen

wereld meer voorstellen

zonder zeep, tandpasta,

haarproducten, deodorant

of decoratieve cosmeti-

sche producten. Het zijn

Internationale standaar-

den die ervoor hebben

gezorgd dat de kwaliteit

van deze producten/dien-

sten verbeterde en daar-

mee de gezondheid en

welzijn van miljarden

mensen. De standaarden

schiepen een 'level pla-

ying field' waardoor de

wereld attractiever werd.

Tegenwoordig wordt ook

gekeken naar  het idee

van "Gross National Hap-

piness (GNH)' dat een

unieke filosofie is en een

enorme verschuiving van

de conventionele consu-

mer-based ontwikkeling

naar een evenwicht tus-

sen materiële en spirituele

groei  waarbij het mense-

lijk geluk als een 'core' cri-

terium geldt.             RMD

De hedendaagse consument wil er beter uitzien, zich beter voelen,
energieker en gezonder zijn en zijn performance in dagelijkse activi-
teiten en sport verbeteren. Hij/zij wil zich in het proces van ouder wor-
den prettig voelen en ziekte voorkomen. En hierin is het dat de zoge-
heten 'Health & Wellness' industrie zich presenteert als bevredigers
van de behoefte en het verlangen van de mens om in vorm te blijven
vanuit het adagium dat een gram voorkoming beter is dat een pond
genezing.

Gezondheid en welzijn

uWist dat ?

Lachen kalmeert en geneest.  Vanuit psychologisch standpunt bekeken doet lachen

het volgende: het bevrijdt overspannen mensen van hun neerslachtigheid; het kal-

meert hen en stemt hen tot vreugde; het vergroot de longinhoud en verlaagt de

bloeddruk; het masseert de ingewanden waardoor hun werking en die van de lever

verbeteren en de spieren  ontspannen. Sommigen die bekend zijn met de heilzame

werking van het lachen organiseren lachbijeenkomsten en lachmeditatieworkshops.

Een dag waarop u niet gelachen heeft is een dag waarop u zichzelf te serieus hebt

genomen en dus een verloren dag. Durf om uzelf te lachen. Onbewust hangen we

met ons doen en laten toch regelmatig de clown uit en dus produceren we voldoen-

de materiaal voor zelfspot. Lachen, gieren, brullen om jezelf werkt helend. Hoe heb-

ben we niet gelachen om de humoristische sketches van WESJE (+). En wat heeft

zijn humor ons niet verkwikt. Humor doet je lachen, maakt je blij en het werkt ont-

spannend. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat kijken naar grappige video's

stress-verlagend werkt terwijl een voorliefde voor drama's, horror het stress niveau

verhoogd. Wees ook bewust van de kracht van een glimlach. Glimlachen kost u

niets maar het geeft veel!  Een glimlach verrijkt degene die haar ontvangt zonder

degene die haar schenkt te verarmen. De glimlach kan je niet kopen, niet stelen, niet

afsmeken want zij heeft alleen waarde wanneer zij aangeboden wordt. Een glimlach

is besmettelijk. Als iemand je een welgemeende glimlach schenk begin je automa-

tisch ook te glimlachen. Wij zijn dus in staat een glimlachepidemie te veroorzaken

en Suriname ermee besmetten.

CITAAT
"Als je vreugde wilt vermenigvuldigen moet je haar delen, zegt

Pythagoras". En van Mme de Pressensé is de spreuk: 
"Als de hemel betrokken is, moet het goede humeur de zon vervangen”.

STAY

TUNED
FOR THE

8 - 14 december

DOSSIER

12010

12011

12013

12038

12131

12306

12344

13663

13664

13682

13684

13718

13719

13729

13737

13743

13780

13824

13841

13901

13905

13912

13922

13949

13983

HANDELSNAAM

ONS ARBEID

BANHOEWARIE HITAI 1168/W

R. MATABADAL - 

GANGADIEN

J. BLACK

F.K. SIMON

S. SOEKHA

R. SOEKHRADJ

Z. RAHMAN

P.C.T. VAN DER KAMP

L.D. MISIDJANG

DRUKKERIJ L.J. HEIDANUS

ONS BELANG BAIDJOE

C. SABAJO

E.E. BARRON

JOMAR BAR RESTAURANT

M.A. KAMILI-ATJODE

BAKKERIJ G.J. HUUR

HANDELS-, INGENIEURS-

EN ADVIESBUREAU

"REMASON"

M.J. HASRAT

MERHAI GOBARDHAN

A.S. KRAK

CH.W. GROOTFAAM

G.G. ROEMER

L.H.E. PIERAU

MOVING SPECIAL

ADRES

Commissaris Simonspolder Serie C

perceel 18

H. Djojopawiroweg kavel 6

Nieuw Jacobkondre 

Het Vertrouwen 20c

Van Brussellaan 29

Livorno Beekhuizenweg perceel 1

beneden

Rijweg Naar Afobaka km. 106

De Twee Kinderenweg BR. 30 

perceel 524

Kwattaweg 353

Hoogestraat 103

Kwattaweg 220

Langatabbetje

Pokigron

Nassiefstraat 3

Balatastraat 59

Paradise Uitbreiding 1 perceel 277

Sinabo km. 35 perceel 239

Commewijnerivier Ten Westen

Ferdinand Pierauweg 

Annaweg BR. 18

ACTIVITEIT

Winkelier

Houtconcessionaris

Kleermaker, Winkelier

Winkelier

Autobusdienst

Autobusdienst

Venter

Reparatieinrichting

Eet- En Drankinrichting

Winkelier

Drukkerij

Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Constructiebedrijf, Loodgieter

Eet- En Drankinrichting

Drankinrichting, Eetinrichting,

Goudconcessionaris, 

Winkelier

Bakker, Bakkerij,

Drankinrichting, Winkelier

Adviesbureau,

Commissionair, Exporteur,

Handelsagent, Importeur,

Ingenieursbureau

Autobusdienst, Padidroger,

Pelmolenaar, Rijstpelmolen

Padidroger

Winkelier

Houtconcessionaris

Venter

Drankinrichting, Eet- En

Drankinrichting, Winkelier

Autobusdienst

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:

TEACH-IN
Datum: dinsdag 6 november 2012

Tijd: 18.00 uur      Inloop: 17.30 uur

Plaats: KKF Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

UITNODIGING 
aan participanten / deelnemers van  JAARBEURS 2012

Laurice S. Northe

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei 

in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en  te versterken.


