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Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 08/12/2015 en tot

nader order

U.S. dollar               4,04  

Euro 4,37

Pound sterling         6,08   

Ned. Ant. gld. 2,27   

Yen (10.000)        327,35  

Trin. & Tob. dollar    0,63   

Guyana dollar (100) 1,95  

Indian rupee (100)   6,05 

Brazil real               1,08

Douanekoersen

CITAAT
" De leider die het verlangen kwijtraakt om indrukwekkend en
belangrijk te lijken, gaat niet langer gebukt onder de last van

kunstmatig gedrag". (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

32747

32767

32778

32829

32838

32842

32878

32885

32921

33055

33068

33097

33100

33101

33116

33117

33148

33177

33209

33232

33263

33642

33736

33741

33752

HANDELSNAAM

ORCHIMAN 

VERHUURBEDRIJF

D.M. EDENBURG

HUA LONG CAI

DAVID KOMIS

RAMKISOOR RAMNATH

LACHMIPERSAD GAYADIEN 

IMPORTS

AU REFINE & SERVICES 

LIMITED

TAMANSARI SUPERMARKET

H.R. DE BIES - VORM

IMPORTBEDRIJF TJIN-ATON 

SANDRA

O.A.E. WOLFF

GEWEERMAKER 

BOUTERSE

W.P. DAPALOE

CECILIA ABAAS

WINKEL KOELIE

MARIO J. MENIG

N-COMMUNICATION

MEME PIET

WINKEL ARMITELL

FRISANTO

HIRA ATEMDEW

E.W. LELIENDAL

A.T. SANTARIS

LUC LOU

R.L. BLIJD

ADRES

Letitia Vriesdelaan 7

Oud Pad Van Wanica Noord 41

Jeroen Boschstraat 2760

Quamaboweg 1

Skoerkiweg perceel 389

Mr. Jagernath Lachmonstraat 50

Hofstraat 33

Tamansari km.16,5 no. 53

Rene De Rooystraat 25

Statenweg 32

Demerarastraat 13

Roelstraat 54

Nieuw Zorgweg 20

Lijnweg 236

Sarakreek 

Rambalweg 44

Emmastraat 97B

Bursideweg 169

Granboriweg 10

Catharina Sophiaweg kavel 101

Van Idsingaweg 20

Adhinweg 10

Tawangsarieweg BR. 46

Gaddumstraat 5

Tamansari km. 13,5

ACTIVITEIT

Verhuurbedrijf

Exporteur

Importeur

Exporteur

Drankinrichting, Winkelier

Importeur

Beheersmaatschappij, Overige

Handel en/of tussenpersonen

Winkelier

Winkelier

Importeur

Importeur, Exporteur

Servicebureau, Importeur

Exporteur

Exporteur

Winkelier

Exporteur

Servicebureau

Drankinrichting

Winkelier

Bakker

Drankinrichting, Winkelier

Fabrikant

Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Importeur, Exporteur,

Inklaarder

uWist dat ?

Leiders en managers, maar ook alle anderen, die op welk niveau dan ook moeten oordelen

over anderen, zouden de gewoonte moeten aankweken van regelmatige 'Zelf observatie'.

Een wijze zei eens: 'Je moet jezelf oprecht kunnen beoordelen voordat je de juiste kwalifica-

ties hebt om anderen te beoordelen'. We moeten zelfbeoordeling tot een gewoonte maken.

Om effectief te kunnen zijn is eerlijkheid tegenover onszelf een eerste voorwaarde. Te vaak

proberen we alles te rechtvaardigen en te verklaren met opmerkingen als: het was onvermij-

delijk, het was de fout van die en die, en andere excuses. Observeer je gevoelens als je bij

anderen bent in verschillende omstandigheden. Sta niet toe dat alleen al de aanwezigheid van

anderen je nerveus maken. Je bent niemand iets verschuldigd; je moet jezelf zijn. Alle span-

ning is het resultaat van de pogingen van een individu om te bewijzen dat een illusie werke-

lijkheid is. Permanente ontspanning ontstaat op het moment dat we onze gefantaseerde denk-

beelden over onszelf laten varen. Spanning en uitputting ontstaat wanneer we onszelf en onze

ideeën proberen te verdedigen. De waarheid behoeft geen verdediging of rechtvaardiging. De

waarheid kan je uitleggen maar je hoeft haar nooit te verdedigen. Er is een fundamentele

regel voor zelfevaluatie die stelt, dat je de mate waarin je jezelf begrijpt kunt testen aan de

hand van de mate waarin je je zorgen maakt over jezelf. Hoe groter het inzicht, hoe kleiner

de zorgen. Soms ontdekken we een waarheid over onszelf die een enorme deuk veroorzaakt

aan ons ego; the good news is, dat die waarheid, als wij haar accepteren, ook datgene is wat

ons karakter sterker maakt. Besef dat je uiterlijke wereld een reflectie is van wat er in je inner-

lijke wereld gaande is.

Ondernemersavond 
Onderwerp1:“Kassenbouw

in Suriname”

I n l e i d e r : J a n - W i l l e m

Sutorius van Kant&Klaar

Suriname

Datum: 15 december 2015

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

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

kampweg 37.

Onde rwe rp2 : “Waarom

Open Source in Suriname”

Inleider: Ricardo Ost, mede

oprichter van CareerIT

Tijd: 20.00 - 21.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

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

kampweg 37.

Bezoek de KKF
ondernemersavonden. 

Elke dinsdagavond. 
Actuele onderwerpen. 

Leer elkaar kennen, 
leer van elkanders

werk en problemen en
zoek samen naar

oplossingen!

KKFactsProficiat

Mw. Joyce Sabajo  

herdacht op 

vrijdag 4 december j.l.

haar 20 jarig 

dienstverband met 

de Kamer van Koophandel

en Fabrieken. 

Handelsbemiddeling
LAND BEDRIJF ZOEKT
Brazilië Burani Interfood Brasil Ltda. producenten van vis en garnalen,

grooth., distr. van vlees

office4.br@buraniinterfood.com.br

Brazilië Latina Sul Com., Imp. E Exp. distr. van voedingswaren en 

Ltda. dranken                www.latsul.com

China Tai Hing International (Trading) nylon, polyethylene en polyester

Ltd. netten, touw en vlechten

taihingh@netvigator.com

China Jiaxing Xinan Packing Materials imp. van cast pvc shrink film

Co. Ltd.                                     t.b.v. drankenlabels etc.

www.jxxinan.en.alibaba.com

India Total Export Solutions imp. van auto-onderdelen, twee-

wielers, banden, juwelen, graniet

stenen, handgereedschappen, 

tenten, muskietennetten etc.

www.totalexportsolutions.com

Groene isolatie Cellulose
Steven Kanhai, Ruben Gowrie en Ankoo Heucke van ALLES N.V., pre-
senteerden op onze ondernemersavond het onderwerp 'Groene
Isolatie' (cellulose). Het betreft milieuvriendelijk recycled papier dat
zodanig is bewerkt,dat het bepaalde wenselijke eigenschappen heeft.
Groene isolatie beoogt te isoleren tegen hoge buiten temperaturen
die wij in Suriname ook regelmatig ervaren.

Bijkomstigheden       
De presentatoren wezen

op bijkomende effecten

van de groene isolatie die

als aangenaam worden

ervaren. De eerste bij-

komstigheid is dat hun

groene isolatie, cellulose

genaamd, ook een geluid-

isolerende werking heeft;

het vermindert sterk ge-

luidshinder die van buiten

komt. Een tweede bijkom-

stigheid van de cellulose

is dat het een brandvertra-

gende/wering heeft wat

de veiligheid van woon- of

werkruimte vergroot.

Voorts heeft de groene

isolatie de eigenschap dat

zij houtluizen en andere

kleine ongedierte weert.

Hierbij valt vooral te den-

ken aan ruimten die aan

ons zicht onttrokken zijn

zoals vliering, plafond,

spouwmuren, vloeren en

holle ruimten in de wo-

ning/werkplek.

Structuur                
De groene isolatie (Cellu-

lose) heeft een eenvoudi-

ge structuur waardoor zij

gemakkelijk aan te bren-

gen is bij bestaande of

nieuwbouw woningen/

kantoorruimten. Een er-

kend en gecertificeerd

team van Alles N.V. kan

binnen 1 dag de groene

isolatie volledig aanbren-

gen in een gebouw/kan-

toor van gemiddelde

grootte. Alles N.V. stelt dat

in vergelijking met het tra-

ditionele isolatie materiaal

die men in Suriname kent,

haar groene isolatie een

betaalbaar concept is om

het comfort in woon- en

werkruimte te optimalise-

ren. Voor meer informatie:

Alles N.V., Zwartenhoven-

brugstraat 257, telefoon

420742 en email: 

ankoo.heuche@

allesnv.com  

RMD

Bijlage H, behorende bij Kiesreglement Kamers van Koophandel 1962

Proces-verbaal bedoeld in artikel 60 van de zitting van de verkiezingscommissie gehou-

den voor vaststelling van einduitslag der stemming.

De verkiezingscommissie neemt in het stemlokaal plaats op  10 december

2015 om 09 (negen) uur. 

Zij is samengesteld uit: de heer L. Boksteen (Voorzitter) en de heren I. Kalaykhan en

J. Kemp (Leden) en de heren S. Polanen, A Abas en J. Watkin (Plv leden).

Zij stelt vast dat aan de hand van de processen-verbaal van de stemmingen

gehouden te Paramaribo en distrikt Nickerie zijn uitgebracht 807 om 109 stemmen.

Hier volgen de namen der candidaten en hun plaatsvervangers in de volgorde der can-

didaten, ingedeeld per bedrijfsgroep resp. categorie met daarachter het totaal der op elke

candidaat uitgebrachte stemmen.

BEDRIJFSGROEP  B

Candidaat Candidaat plv. Aantal stemmen

Ahmadali I.P. Amirkhan R. 159

Ang S.H. Atmodimedjo E.E.S. 191

Doekhie R.V. Miranda O.H. 713

Jawalapersad R. Hermelijn A.M.T. 705

Leeflang R.A. Bilkerdijk W.F. 181

Refos K.B. Abaas R. 206

Schuitemaker F.P.L. Huang J. 711

Van Zichem P.F. Habieb M.L. 672

Zij verklaart dat voor de bedrijfsgroep Bedrijfsgroep B (OVERIGE HANDEL EN TUS-

SENPERSONEN) 04 (vier) zetels beschikbaar zijn.

De verkiezingscommissie verklaart de navolgende candidaat/candidaten te zijn gekozen

tot lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo voor de daarbij ver-

melde bedrijfsgroepen resp. categorieën:

Bedrijfsgroep B

Candidaat Candidaat plv.

Doekhie R.V. Miranda O.H.

Jawalapersad R. Hermelijn A.M.T.

Schuitemaker F.P.L. Huang J.

Van Zichem P.F. Habieb M.L.

En is hiervan dit proces-verbaal opgemaakt in tegenwoordigheid van allen, die zich in de

zaal bevonden.


