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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Dinsdag 26 mei 2020 Nr. 951

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei

in Suriname door het zaken leven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

KKF Vestigingen

Hoofdkantoor                   Gravenberchstraat 33 (597) 530311 / (597) 530313

Paramaribo Noord            J.B.S. Rebostraat 74          (597) 530311 # 143 

Wanica Kwatta Kwattaweg Br. 664 (597) 530311 # 146 / 149

Wanica Vierkinderenweg #2/  Hk. Indira Ghandiweg   (597) 530311 # 145 

Commewijne                   Oost-westverbinding # 251    (597) 530311 # 144 

Marowijne Granpasieweg 1 (597) 530311 # 148 

Saramacca                     Groningen (DC gebouw)        (597) 530311 # 147 

Brokopondo Klaaskreekweg 30 (597) 530311 # 127 

Brokopondo                    Brownsweg, Wakibasoe I       (597) 530311 # 128 

Nickerie G.G. Maynardstraat 34           (597) 0210485 # 140

Sipaliwini Atjoni (597) 8806760

Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het Handels- en Stichtingenregister

kunt u ook  terecht aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Voor inschrijvingen, mutaties en betalingen kunt u

wezen aan de Gravenberchstraat 33 en ook bij onze filialen.

Dienstverlening van de KKF:

- Bufes Business Fairs & Events 532300 / 8769895 info@bufes.sr

- STS Tourism Knowlegde Center 532373 / 8770793 info@surinametourism.sr 

- Croft Nature & Environment 433456 / 8769921 info@croft.sr

- BPDS Drafting & Implementation 437973 / 8769862 info@bpd.sr 

- SCC Multimedia (TV 20-2) 426392 / 8770781 info@communitychoice.sr 

- MTSS Engineering Advancements 493611 / 8770527 info@mtss.sr

- Nivesh Administration & Finance 437989 / 8770552 info@nivesh.sr

- SBIC Business Knowlegde 434055 / 8770615 info@sbic.sr

- SVS Utility Solutions 437974 / 8770802 info@svs.sr

- GLOTSS Trade Blocks Services 439779 / 8769973 info@glotss.sr 

- SIA Business Education 426388 / 8410443 info@innovationacademy.sr 

- SecFeSur Interconnections 532370 / 8770786 info@federaties.sr

- Fablab Fabrication Technologies 439090 / 8769926 info@fablab.sr

- I-Park Industry facilitation 437986 / 8769982 info@i-park.sr

- B-Inno Improvement Services 437982 / 8769852 info@businessinnovation.sr 

UW KKF-JAARBIJDRAGE OP TIJD

VOLDOEN IS EEN VOORTREFFELIJK VOORNEMEN VOOR 2020

BUFES, Fairs & Events Unit at KKF

Evenementsfaciliteiten 

Voor het huren van zalen, alsook voor het organiseren van uw events en het huren van onze Reclameborden
(rondom het KKFBeursterrein).
Noot:
Reserveringen zijn slechts van kracht wanneer u daartoe een   schriftelijke (elektronische) aanvraag hebt gedaan
en de reservering schriftelijk is bevestigd, e.a. in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden. Bufes is
derhalve niet aansprakelijk voor derden afspraken inzake evenementen, zonder dat met haar daartoe formele
arrangementen zijn gemaakt. 

Concentratie van exporteurs van levensmiddelen in 

Paramaribo - Rainville

Concentratie van exporteurs van levensmiddelen in 

Paramaribo - Blauwgrond

Concentratie van exporteurs van levensmiddelen in 

Paramaribo - Centrum

Concentratie van exporteurs van levensmiddelen in 

Paramaribo - Livorno

Concentratie van exporteurs van levensmiddelen in 

Paramaribo - Munder

Paradigma’s die op de schop moeten

Politieke partijen, trachten veelal via overreding, het bespelen van sentimenten en minder

door overtuiging, de gunst van kiezers te verwerven. Anderzijds heb je de kiezers, van wie

velen meer traditiegetrouw stemmen, dan vanuit het bestudeerd hebben van partijprogram-

ma’s. Zo in de trant van: ik kraak voor paars, oranje, geel, groen of ‘whatever’ color politieke

macht nastreeft. 

Paradigma shift

Kennelijk moeten wij die de volgende machthebbers zullen aanwijzen bewuster worden van

de noodzaak van een paradigmashift, willen wij niet uit favoritisme en voorbijgaand aan ‘com-

mon sense’, onze keuzen bepalen.  Paradigma’s doen ons aannemen dat ‘the way we see

things is the way they really are or the way they should be’. En uiteraard komen onze attitu-

des en gedragingen hieruit voort. De bron van onze mannier van denken en ageren is

immers onze perceptie van de werkelijkheid. Er gaat een krachtige conditionerend effect uit

van onze percepties, onze paradigma’s. Zij zijn de bron van onze attitudes en gedragingen.

Wij zien de wereld niet zoals die is maar zoals wij geconditioneerd zijn om haar te zien. En

om ‘politics wise’ uit een vicieuze cirkel te geraken is het verstandig om de paradigma’s die

ons besturen regelmatig en kritisch ter discussie te stellen en eerlijk vast te stellen of we niet

toe zijn aan  een ‘paradigma shift’.  De term ‘paradigma shift’ komt van Thomas Kuhn auteur

van het invloedrijke boek ‘The structure of scientific revolutions’. Hierin toont hij aan dat elke

significante doorbraak plaatsvindt na het breken met tradities, een oude manier van denken,

kortom met oude paradigma’s. Als wij, het kiezersvolk, in Suriname significante ‘quantum

change’  willen bewerkstelligen, zullen wij moeten werken aan onze ‘basic paradigms’. Wij

moeten ervan bewust worden dat paradigma’s ‘powerful’ zijn aangezien zij de lens creëren

waardoor we onze wereld, onze natie bekijken. Paradigma’s zijn onafscheidelijk van karak-

ter. En karakter ethiek is gebaseerd op het fundamentele idee dat er universele principes zijn

die onze effectiviteit bepalen. Principes zoals rechtvaardigheid, integriteit en eerlijkheid, men-

selijke waardigheid, kwaliteit en uitmuntendheid, potentialiteit, groei, geduld, opvoe-

den/koesteren en bemoedigen. Universele Principes zijn richtlijnen voor menselijk handelen

die overal gelden en waarvan bewezen is dat ze duurzame en en permanente waarde heb-

ben. Ze zijn fundamenteel, essentieel ,onweerlegbaar en vanzelfsprekend.   RMD


