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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 15 Mei  2017 Nr. 796

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

43174

43175

43186

43202

43209

43248

43272

43334

43375

43419

43430

43438

43448

43456

43460

43468

43490

43506

43512

46946

46951

46953

46961

46966

HANDELSNAAM

COMPUTER SOLUTIONS SURINA-

ME

G.A.S. JAIKARAN

MOHAMED RAWINKHAN HOHMA-

ROW

YUBO YANG

RAMDAS CLEANS

D.H.S. SCHOOLBUS

ALWIN'S IMPORT

M.U.R. WINTER

ROY ELKERBOUT

J. HARNAM

VINOJ MOHAN

CHEN, JINZAO

NARO TAXI SERVICE

ALLROUND PROPERTY SECURI-

TY

BRAV BAR

RAMDAS SAFE

SOEKHOE, HARDEW

SOEDESH BANWARIE

RICARDO S. RAMNARAIN

SHERIZEE KIDS FUN

NARVENDRA BUDHAN

SERO ALL IN

PETRUS T. CEDER

BRIAN S. BANDA

ADRES

Pompelmoesstraat 5

Carlhoweg 35

Waterloo Voorland 707

Coropinastraat 17

Pakoesiweg 2

Doewatrastraat 31

Engelbrechtweg BR. 1

Hendrikstraat 66

Koewarasan Serie C no. 31

Hendrikstraat 219

Mijn Geluk km. 19,5 BR. 1

Groot Henarpolder Serie 12 no. 12

Waterkant Nabij Sms-steiger 

Wilhelminastraat 13

Welgedacht A Weg BR. 436

Pakoesiweg 2

Nagesar Narsingweg 95

Corantijnpolder Serie A no. 46

Lindastraat 3

Theodorusweg 89

Frederik Derbystraat 46 boven

Langatabiki 

Rampersadweg 25

ACTIVITEIT

Servicebureau,

Computerbedrijf, Showroom

Importeur

Monteur, Uitdeuk- En

Spuitinrichting

Importeur

Schoonmaakbedrijf

Autobusdienst, Autobusbedrijf

Importeur

Taxibedrijf

Monteur

Transportbedrijf

Autobusbedrijf

Winkelier

Taxibedrijf

Bewakingsdienst,

Beveiligingsdienst

Eet- En Drankinrichting

Bewakingsdienst,

Beveiligingsdienst

Transportbedrijf

Importeur, Exporteur

Taxibedrijf

Servicebureau

Importeur

Ontwerpbureau, Tekenbureau

Grossier

Bewakings- En

Beveiligingsdienst

K K F  I N F O

Dagelijks op SCC TV, Channel 20-2 rond 17.30 uur.

CITAAT

“Parlementariӫr ik heb een vraag: hoe komt het dat wie

er ook aan het bewind is, er niets verandert in mijn

leven?”  Parlementariӫr al weglopend: “ Da’s een goeie

vraag.”  (Brickman)

In zijn best seller ‘Zwemmen met piranhas’ vergelijkt Colin Turner het con-
sumentengedrag van de  mens met de vraatzucht en agressie van piranhas.
Piranhas leven in groepen en zijn in staat binnen de kortste keren het vlees
van zelfs een groot dier tot op de botten af te vreten. Turner zegt het zo:
‘Voordat de moderne mens zijn intrede deed waren de piranhas de vraat-
zuchtigste consumenten ter wereld.’ Geen mooi compliment maar de feiten
bevestigen zijn constatering dat de mensheid zich schuldig maakt aan wat
hij ‘vraatzuchtig consumentisme’ noemt. De mens lijkt onverzadigbaar, hoe-
veel hij ook heeft. Er is altijd honger naar meer! Colin Turner beschrijft het
alsvolgt: ‘Een piranha is pas gelukkig wanneer hij zich in het strijdgewoel
(dyugu-dyugu) bevindt. In rustiger vaarwater voelt hij zich niet op zijn
gemak. Dus zorgt hij voor ruzie met zijn buren, vooral als het erop lijkt dat
die meer heeft dan hijzelf. Dat zou immer niet eerlijk zijn, toch?’ Gelukkig zijn
er volgens Turner mensen die vinden dat het leven niet zo hoeft te zijn. Maar
het probleem is dat niemand lijkt te weten wat genoeg is, want hoe meer din-
gen we hebben, hoe meer we willen hebben en hoe meer we lopen te kla-
gen en te kibbelen. In economisch betere tijden lijken mensen honger te
hebben naar steeds meer. Maar hoe meer de mens tracht te concurreren
met anderen om zijn gezin een comfortabel leven te bieden, hoe minder hij
lijkt te hebben. Was er eens een tijd dat mense alleen consumeerden wat zij
echt nodig hadden? In perioden van crisis worden de meesten daartoe
genoodzaakt. Uiteraard niet van harte. Tot sommigen begint door te dringen,
waarvan allen bewust zouden moeten zijn: “De prijs van iets is het deel van
je leven dat je er nu of op langere termijn voor moet opofferen.”  Gek voor-
beeld: als je uurloon Srd 25 bedraagt en je koopt een pakje sigaretten voor
Srd 25 dan is die prijs een uur van je leven dat je ervoor hebt moeten opof-
feren/werken. De schade aan je gezondheid niet meegerekend. 

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 stabiele economie voornamelijk gefinan-
cierd wordt door belastingmiddelen vanuit het bedrijfsleven.
Het bedrijfsleven 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. 
Alle ondernemers zijn hierbij dan ook uitgenodigd voor
de openbare Kamervergadering op dinsdag 16 mei 2017,
om 19.00 uur.

uWist dat ?

CONVOCATIE

Betreft : Openbare Vergadering der Kamer
Datum : Dinsdag 16 mei  2017
Tijd : 19.00 uur
Plaats : KKF, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37 

AGENDA

1. Opening  
2. Mededelingen
3. Overview KKF verrichtingen
4. Modaliteiten vanuit het bedrijfsleven m.b.t. de economische omstandigheden
5. Wat ter tafel komt
6. Sluiting

Opgemerkt zij dat personen die ingeschreven staan in het Handelsregister, conform arti-
kel 27 van de Wet van Kamers van Koophandel G.B. 1962 no. 85, toegang hebben tot
deze vergadering.

Voor deze personen is opgave ter bijwoning van deze openbare vergadering mogelijk via
registratie bij het Secretariaat van de Kamer van Koophandel en Fabrieken tot en met
dinsdag 16 mei  2017 om 14.00 uur op het nummer 530311 tst. 106 of email
chamber@sr.net. 

Kamer van Koophandel en Fabrieken

Mw. Drs. J. Pancham  
Secretaris


