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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 5 oktober 2015 Nr. 715

Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 29/09/2015 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 3,74

Pound sterling         5,09   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        278,98   

Trin. & Tob. dollar    0,53    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,07 

Brazil real               0,84

Douanekoersen

CITAAT
"De wet van de aantrekkingskracht is een natuurwet. Hij is onpersoonlijk en 

bekommert zich niet om wat jij goed of slecht vindt. Hij ontvangt je gedachten,
reageert erop en spiegelt die terug als je levenservaring”. (Bob Doyle)

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

32089

32102

32110

32124

32195

32234

32240

32264

32270

32274

32275

32278

32287

32290

32317

32318

32341

32353

32361

32765

32990

32992

33008

33013

33016

HANDELSNAAM

S. HANOEMAN FIJN 

SPECERIJEN

SCHOONMAAKBEDRIJF 

R. AMINDIE

HOUTVERWERKINGSBEDRIJF J.J.

BURNET-BRIEKVELD

SCHOONHEIDSSALON 

CASSIOPEIA

BONA'S AUTOMATISERING

CHANDERBHAN 

SOERDJBALI

INDRAJ RADJKOEMAR

RAJARAM RAMKUMAR

ROBBY AKOMJE

GARAGEBEDRIJF YOUANDI

BAHORAN - RAMNARAIN 

DEWMATIE

I.A. FAZAL ALIKHAN - 

BRANDON

BAKKERIJ ENGEDI

RA RA SALES

RAIZ INSTALLATIE BEDRIJF 

afgekort R.I.B.

SATHI TECHNICAL TRADING

D. KIA

MAHINDERSING 

THAKOERSING

RATTANKOEMAR AUTAR

H.C. BURGOS

A.M. JAWAHIR-BISESSAR

J.J. CHIN A HIN

ANGELA JAWAHIR

N. TAKWID

DANNY'S BARBERSHOP

ADRES

Delhiweg 16

Kasikasimanstraat BR. 3

Bakboordlaan 2

Ramphalstraat 6

Onyxstraat 5

Palamoweg 33

Groot Henarpolder Tuinbouwkavel 

121

Clarapolder Serie A no. 4

Gakaba 

Cocobiacoweg 50

Sanicalaan 1

Bikanerweg BR. 12

Ds. Martin Luther Kingweg km. 22 

no. 703

Kashmirstraat 7

Helena Christinaweg 176

Indira Gandhiweg BR. 291

Jozefweg 56

Welgedacht A Weg 

Marowijnestraat 150

Cairolaan 5

Surindre Kanhaiweg 9

Jankilaan 47

Abraham Crijnssenlaan 120A

Meerzorg Nabij De Veerbrug 

Louis Goveiastraat 49

ACTIVITEIT

Fabrikant

Schoonmaakbedrijf

Houtbewerkingsbedrijf

Schoonheidsspecialiste

Servicebureau, Computerbedrijf,

Installatiebedrijf, Importeur

Autobusdienst

Drankinrichting, Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Winkelier

Taxibedrijf

Aannemer

Importeur

Bakker

Grossier, Importeur

Installateur

Winkelier

Winkelier

Taxibedrijf

Importeur

Importeur

Importeur

Importeur

Importeur

Taxibedrijf

Barbier

Handelsbemiddeling

LAND BEDRIJF ZOEKT
China Jiashan Sinotop geint. in gietsels (koper, geelkoper en 

Industry Co. Ltd. brons                 www.sinotopindustry.com 

India EP International imp. van basmati rijst   epintl9@gmail.com

VSA American Changer imp., distr. van money handling 

equipments    www.americanchanger.com

Visionair versus administrateur
De visionair is een charismatische leider, vol vuur, geestdrift, enthou-
siasme en passie, die een organisatie van mensen kan leiden in een
initiële actie. "But the honeymoon will not last forever' zoals de
Amerikanen het uitdrukken: "because it takes a leader with admini-
strative skill and justment to sustain the momentum that vision cre-
ates".                                                                                                  

De keren dat dit niet werd

beseft is menig organisa-

tie gedesintegreerd in een

pijnlijke en jammerlijke

mislukking. Advies: creëer

een milieu/omgeving

waarin taken goed uitge-

voerd kunnen worden en

waarin de talenten en het

potentieel van medewer-

kers ten volle worden

benut. Succesvolle onder-

nemingen hebben leiders

die de twee componenten

van leiderschap in zich

verenigen: 'official and

charismatic'. De begaafde

en kundige persoon in de

officiële rol. Kenmerken

van deze leider zijn: 1) het

kunnen integreren van de

taken van medewerkers

e/o projecten richting ver-

vulling van lange termijn

doelen; 2) een ontwikkeld

gevoel voor toekomstige

behoeften; 3) de vaardig-

heid 'overall' behoeften te

visualiseren en doelen op

lange termijn te verduide-

lijken; 4) het vermogen

individuele employees te

assisteren door hun rol in

de onderneming zo op te

zetten en te ontwerpen

dat zij plezier hebben in

het werk doordat gebruik

gemaakt wordt van hun

individuele talenten, hulp-

bronnen en gaven; 5) de

vaardigheid mensen bijel-

kaar te brengen die sa-

men efficiënte en goed

georganiseerde teams

vormen; en 6) de vaardig-

heid om beschikbare hulp-

bronnen te onderscheiden

en te unificeren gericht op

het vervullen van een

doel. Bij sommige benoe-

mingen merk je helaas dat

het Peter principe van toe-

passing is. Een familielid

of loyalist krijgt dan de

autoriteit en de leiding en

wel 'One step above his or

her level of competence'.

Resultaat: een neerwaart-

se gang en frustraties

alom in de organisatie.  

RMD

4de KKF Business Promotion Event
Op onze speciale ondernemersavond van dinsdag 29 september
jongstleden werd de maandelijkse KKF Business Promotion Event
voor de 4e keer gehouden. Van de ondernemers die zich in augustus
2015 in het Handelsregister (HR) hebben ingeschreven, hebben vijf
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 sep-
tember 2015 ingeschrevenen in het HR de gelegenheid zich te profi-
leren.

Selectie                  
De deelnemers worden

door de Kamer geselec-

teerd uit de vele inschrij-

vingen en op de vierde

B2B waren dat de volgen-

de vijf in augustus 2015

ingeschreven onderne-

mingen: 1) Flexcom; 2)

Erry’s Maai schoonmaak

en klusjes; 3) Aanne-

mingsbedrijf Garib Graci-

ta; 4) Louido Beauty Spa

en 5) Ken Constructie. De

deelnemende onderne-

mingen hielden elk een

presentatie van 10 minu-

ten over hun organisatie.

Er is enthousiast ge-

reageerd 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)

flexcomsuriname@gmail.

com; 2) ervanewijk@

gmail.com; 3) aanne-

mingsbedrijfgg@yahoo.

com; 4) 8881398; 5) ken-

nasneth@live.com. Op de

volgende Business Pro-

motion Event (B2B mee-

ting) worden de inge-

schreven van de maand

september in de gelegen-

heid gesteld hun produc-

ten en/of diensten te pre-

senteren.                         

RMD

uWist dat ?

In je communicatie met anderen kan je slechts meer begrip en betekenis meebren-

gen als je bewust bent van jezelf, je opvattingen en vooroordelen. Effectief commu-

niceren is anders niet mogelijk. Herken je dit ? Tijdens het proces van luisteren eva-

lueer je constant wat je hoort en ziet: Waarom zeggen ze dat? Ben ik het daarmee

eens? Waarom praat hij zo opgewonden? Waarom komt ze niet 'to the point' en zegt

ze niet meteen wat ze bedoelt? Die das past niet bij zijn hemd en staat bovendien

hinderlijk scheef. We voeren letterlijk twee gesprekken en vooral het innerlijk gebab-

bel, die innerlijke dialoog, doet ons belangrijke elementen missen van wat tegen ons

wordt gezegd. Het gehoor bestaat volgens sommige psychologen uit 4 zintuigen die

elk op een ander niveau opereren. We horen dingen op een fysiek, emotioneel,

mentaal en spiritueel niveau. Op het fysieke niveau hoor je woorden, zachte en

harde klanken. Op het emotioneel niveau hoor je het gevoel en het enthousiasme

dat in de woorden besloten ligt. Op het mentale niveau merk je op wat voor jou

belangrijk is en daarvan maak je in gedachten of op papier aantekeningen. Het spi-

ritueel niveau werk bijvoorbeeld zo: iemand zegt iets dat je niet begrijpt, maar dat

wel heel logisch klinkt en van binnen weet je dat het wel zo moet zijn. In feite is iets

gezegd wat je al wist, zij het onbewust. Iets dat latent in je aanwezig was en dat naar

boven is komen drijven in je bewustzijn. Er is immers niets nieuws onder de zon.

Alles bestaat al en je wordt bewust van wat al bekend is, je ontdekt het. Vreemd, je

hebt het niet eerder gehoord en toch voelt het juist aan. Een flits van verlichting als

de waarheid tot je doordringt. Effectief communiceren gaat verder dan vaardig zijn

in het luisteren. Intuïtie komt erbij kijken om te kunnen interpreteren wat 'niet'

gezegd wordt en wat er overgebracht wordt in de stille en lege momenten tijdens de

communicatie. Kortom we moeten leren luisteren met oren, ogen en hart. Als je

vaardig bent in het luisteren met empathie, verplaats je jezelf in de schoenen, het

hoofd en hart van de anderen om te zien hoe de wereld vanuit hun standpunt uit-

ziet.

Heeft uw onderneming een Mission Statement ontwikkeld? Ja ! Wat is uw antwoord

op de volgende belangrijke vragen die Stephen Covey, auteur van de 'Seven Habits

of Highly Effective People' stelt? "How many of your employees know that you have

a mission statement? How many of your co-workers know what it contains? How

many were involved in creating it? How many really buy into it and use it as your

frame of reference in making decisions?"  Covey benadrukt: "Without involvement

there is no commitment. Mark it down, asterisk it, circle it underline it. No involve-

ment, no commitment!".  RMD

Ondernemersavond 

Onderwerp: “Increasing

productivity in a healthy

way”

Inleiders: Tariq Sadiek,

M.Sc., Erika van der Mark

en drs. Rinoe Lachman 

Datum: 6 oktober 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

ADVERTEREN OP RECLAMEBORDEN

Op de borden (afmeting 1.20 m hoog x 2.45 m breed) langs het beursterrein aan de

Dr. H.D. Benjamin-/Borretstraat is ruimte voor uw advertentie. Ook aan de binnen-

kant is ruimte beschikbaar om uw onderneming te promoten. Voor informatie over

prijzen en voorwaarden, kunt u contact opnemen met het beurssecretariaat tel.

530311 tst. 111.


