
Uitgave : Kamer van Koophandel en Fabrieken

Adres : Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971

Website : www.surinamechamber.com

Facebook              : www.facebook.com/kkf.suriname

Twitter               : KKF Suriname

E-mail : chamber@sr.net

Redactie : Secretariaat Kamer van Koophandel en 

Fabrieken

Opmaak : Kamer van Koophandel en Fabrieken

ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 08 Mei  2017 Nr. 795

Logische stappen

voor regionale 

integratie

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

42605

42653

42661

42725

42757

42805

42812

42823

42846

42862

42931

42967

42978

43022

43027

43065

43071

43120

43122

43134

46970

46972

46980

46983

46990

HANDELSNAAM

CLYSA IMPORT EXPORT

NJOEN LIBI LAS - EN CONSTRUC-

TIEBEDRIJF

SAMIPERSAD KHOENKHOEN

LAS - EN CONSTRUCTIEBEDRIJF

AMAR

RN FOOD

G.M. GROT

CARMEN R. SEWSAHAI

SEDJO NGAWIKROMO

NEVILL CONSULTANCY

CREATIVE KITCHEN

PATE'S PROSPECT AND EXPLO-

RATION (PPE)

KAMTA AMBIKAPERSAD

BENNY'S IMPEX

CLYDE KARTODIKROMO

VUILOPHAALDIENST- EN TRANS-

PORTBEDRIJF L.A. BHIKHIE

PATRICIA THOLEL

PLUIMVEETEELTBEDRIJF DEIRA

K.A.S. PAUJALI

VUILOPHAAL- EN TRANSPORT-

BEDRIJF SHARMILA KHOESIAL

ADAM'S EETHUIS

PITCHAN AUTOVERHUUR

SURANI WOOD

EWALD'S TAXIBEDRIJF

AUTOVERHUURBEDRIJF RARA'S

XIUFENG JIN

ADRES

Tamarindelaan 6

Oost-westverbinding BR. 42

Havenlaan Zuid (Nieuwe

Havencomplex)

Oost-westverbinding BR. 54

Mr. P. Chandie Shawweg 406

Kashmirstraat 150

Op het erf van de Shri

Vasudevschool

Brokopondolaan hoek Franchepanestraat

(voor winkel Zin Luan Cheng)

Toscastraat 21

Steenbakkerijstraat 27 (in ##n der units

van het C.K.C. WARENHUIS N.V.)

Akirastraat 13

Ramadhienweg 17

Welgedacht B Weg BR. 58

Javaweg 350

Dageraadweg BR. 97

Giselalaan 21

Schotelweg 22

Gokoelweg 28

Khusialweg 15

Waterkant Centrale Markt stand no.

3.i - 505

Soemeerweg 29

Kweeklustweg 151

Costerstraat 62

Indira Gandhiweg 165

Tablastraat perceel 262

ACTIVITEIT

Importeur, Exporteur

Lasserij, Constructiebdrijf

Taxibedrijf

Lasserij, Constructiebedrijf

Exporteur

Importeur

Standhouder

Standhouder

Servicebureau

Eet- En Drankinrichting

Adviesbureau

Importeur, Exporteur

Importeur, Exporteur

Importeur

Servicebureau, Transportbedrijf

Winkelier

Veeteeltbedrijf

Taxibedrijf

Servicebureau, Transportbedrijf

Standhouder

Verhuurbedrijf

Importeur, Exporteur

Taxibedrijf

Verhuurbedrijf

Importeur

 KKF  I NFO

Beki jkt  u onze programma, KKF Info,

elke dag op SCC -  TV channel  20-2

Ti jd:  17.30 pm

CITAAT

“ Perhaps there is more sense in our
nonsense and more nonsense in our

“sense” than we would care to believe.
The ability to perceive and think differen-
tly is more important than the knowledge

gained.”  (David Bohm)

Managen van tegenstellingen en daaruit voortkomende veranderingen 

De presocratische filosoof Heraclitus zei het al eeuwen voor Christus: ‘Panta rhei’ alles
stroomt, alles verandert, niets is blijvend. Elk moment is anders ook al lijkt er continuїteit.
En de natuurkundige David Bohm, bekend om zijn theorie over ‘het heelal als een vloeien-
de en ongebroken heelheid’ zegt: “Er is een waarneembare werkelijkheid, de geӫxpliceer-
de orde, naast de geїmpliceerde orde. Deze laatste is een creatief proces die de onder-
stroom en bron is van de waarneembare vormen.”

Ook ondernemingen / organisaties zijn voortdurend in beweging, ook al lijkt
het ogenschijnlijk niet zo. De steeds veranderende omgeving veroorzaakt
problemen in  organisaties vooral als die er niet van doordrongen zijn dat
‘omgevingsbewustzijn’ van essentieel belang is om veranderingen  te kunnen
begrijpen. De omgeving heeft invloed op de organisatie, maar de eigenheid
van de organisatie die zich hiervan bewust is, bepaalt intern, hoe men zal
reageren op de omgeving. Zij zal zich aanpassen en veranderingen doorvoe-
ren met behoud van eigen identiteit. Hegel en Marx hebben de tegenstellin-
gen in de maatschappij geanalyseerd volgens de dialectische methode van
these, antithese en synthese. Ieder verandering komt voort uit de spanning
tussen tegenstellingen. Iedere beweging roept een tegenbeweging op. De
dialectische opvatting leert ons om te gaan met de tegenstellingen tussen
kapitaal en arbeid, tussen autochtoon en allochtoon, tussen mannen en vrou-
wen, tussen productieafdeling en afdeling research etc. Omdat spanningen
en tegenstelling altijd aanwezig zijn, gaat het erom deze tegenstellingen en
dus de daaruit voortkomende veranderingen te managen. De Panta rhei
metafoor geeft ons inzicht in de aard en herkomst van verandering. We gaan
de logica onderkennen van die voortdurende beweging en hopelijk kunnen
we daardoor greep krijgen op die veranderingen, op de logica van systemen.
En wanneer organisaties oog hebben gekregen voor de diepere werkelijk-
heid, die impliciet aanwezig is en de onderstroom voelbaar is geworden,
onderkennen ze hun zelfscheppend vermogen. Ze houden ermee op tegen
de stroom te vechten maar gaan met de beweging mee. Dit meegaan met die
beweging van voortdurende veranderingen corrigeren en sturen organisaties
dan bij door negatieve feedback. De dialectische analyse geeft inzicht in de
tegenstellingen en probeert ze vruchtbaar te maken. Morgan Stanley van
Global financial services firm stelt: “Er is geen heil in egocentrisch en frag-
mentarisch denken waarin organisaties zich isoleren van hun omgeving
omdat ze problemen niet kunnen oplossen. Veel eigentijdse problemen ver-
tonen een zelfgenererend aspect, dat we alleen kunnen aanpakken door de
logica die deze problemen veroorzaakt, te veranderen.”    RMD

Made in Suriname beurs 2017

KKF Communiqué 

De Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt
overstelpt met vragen omtrent het innemen van
een standpunt met  betrekking tot de huidige
economische situatie. Als bedrijfsleven organi-
satie die op 1 mei jongslede haar   107 jarig
bestaan in soberheid herdacht,  willen wij onze
visie publiekelijk delen.     

De Kamer bestaat ongeacht de juridische relatie met het
Ministerie van Handel en Industrie, uit democratisch gekozen
Kamerleden met uiteenlopende persoonlijke politieke  kleu-
ren. De KKF wordt daarom ten onrechte verweten de rege-
ring in bescherming te nemen. De Kamer heeft een formele
relatie met elke regering en elk  regeerbeleid wordt op  z’n
merites beschouwd.  
De KKF blijft constructief naar elke regering toe, maar acht
het van belang dat ondernemers kunnen blijven rekenen op
onze neutrale positie waarbij het bedrijfsleven centraal staat.
De KKF heeft haar nut en bestaansrecht immers bewezen
door zich op eigen kracht van een stoffig overheidsafhanke-
lijk instituut te ontwikkelen tot een prestigieuze en autonome
organisatie. 
Wij hebben die ontwikkelingsexpertise in het vorig   regeer-
kabinet dan ook ter beschikking gesteld door het voordragen
van prominente Kamerleden in prioriteitsfuncties. Om move-
rende redenen van uiteenlopende politieke aard is onze ont-
wikkelingsvisie in onvoldoende mate geïncorporeerd in het
regeerbeleid. De KKF richt zich onverkort op economisch
perspectief.
De KKF heeft consequent stille diplomatie gehandhaafd aan-
gaande knelpunten van het bedrijfsleven en mogelijke oplos-
singen. Het is echter des regering om invulling te geven aan
deze notities en wij stellen vast dat de regering vooralsnog
geen uitgebalanceerde ontwikkeling materialiseert. 

De KKF is van mening dat er acute aandachtspunten zijn
waar de regering zonder uitstel een ommekeer in dient te
brengen. Wij constateren dat de omslag van red tape naar
red carpet voor het bedrijfsleven onvoldoende tot uiting komt.
Economische centralisatie heeft voor het bedrijfsleven in het
bijzonder en de samenleving in totaliteit,  desastreuze
gevolgen. Wij brengen in herinnering dat overheidsbeleid in
een gezonde en economie voornamelijk gefinancierd wordt
door belastingmiddelen vanuit het bedrijfsleven. Het bedrijfs-
leven biedt daarbij werkgelegenheid aan een groot deel van
de samenleving en daarmede de zorg voor een significant
deel van de huishoudens en gezinnen. 

Wij blijven mede daarom de belangen van alle ondernemin-
gen behartigen, klein, middelgroot en grote ondernemingen,
in elke sector. De KKF bewaakt het integraal belang van
individuele sectoren en van sectoren in relatie tot elkaar. Het
is ook daarom dat de KKF niet deelneemt in het zogeheten
bedrijfsleven platform. Als overkoepelende bedrijfsleven
organisatie heeft de KKF niet de ruimte actoren uit te sluiten
en zich te beperken tot enge belangen van minderheidsacto-
ren. 

De KKF staat voor kernbenadering en meetbare bijdragen.
Onze werkarmen zijn daarbij onze uitvoeringsorganen die de
ondernemer moeten schragen hun zelfredzaamheid   te  ver-
groten. Wij hebben eveneens het traject ingezet om alle
belangenorganisaties (stichtingen, verenigingen en coöpera-
ties) die per sector een rol vervullen, te identificeren en te
verenigen. Te midden van de crisis behoren wij zelf met ver-
eende krachten het roer te keren door concrete branche
specifieke en tegelijkertijd integrale actieplannen  te  ontwik-
kelen om de verdiencapaciteit van het bedrijfsleven en daar-
mede van het land te vergroten. 

Wij gaan niet voorbij aan het aandringen van onze leden op
een assertievere houding van de KKF naar het regeerbeleid.
U wordt binnenkort op de hoogte gesteld van de datum van
de Openbare Kamer Vergadering.


