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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

43930

46747

46769

46777

46781

46792

46793

46804

46807

46815

46832

46837

46856

46860

46861

46880

46884

46886

46893

46896

46901

46909

46915

46925

46930

HANDELSNAAM

L.E. KONING

HAGISA SECURITY

CHEN HAN NI

WANG YINLIAN

ORICHIDEE BEMIDDELINGSBU-

REAU

SUPERMARKET ASKING FOR

YOU

XIN LU RESTAURANT

ADMINISTRATIE & ADVIESBU-

REAU DE OPENBARING

AMACOMP

CROWN MINING SUPPLIES

LUCRETIA JACOBUSSEN

AUTOVERHUURBEDRIJF KOMOE-

SE

SWADESHI

RADJOE ART PRODUCTIONS

LEENDERT RIEDEWALD

TENCO'S ADVENTURE TOURS

ZHAI MUSHU

FRESH FOOD

ADANG LEO

M.E. DOKKO

EDDY'S EXPORT BUSINESS

PROGRESSIVE PUBLISHING

M.G. BINTORI

INKLAARDERSBEDRIJF DE MUS-

KETIER

GLORY TRADING

ADRES

Welgedacht A Weg BR. 392

Pawon Singoredjostraat 9

Frederik Derbystraat 202 beneden

Pandit Tilakdharieweg 489

Benaresstraat 21

Hk Prinsen-/a.l. Waaldijkstraat 47

Prins Hendrikstraat 10

Christoph Kerstenstraat 79A

Dr. S.h. Axwijkstraat 80

Livorno Beekhuizenweg 118

Rakarakastraat 27

Afi Jabastraat 16

Magnesiumstraat 16

Kroonenburgweg 89 (zijstraat v/d

Nieuw Weergevondenweg)

Leeuwensteinstraat 83

Willem Anthonielaan 12

Oostkanaalstraat hoek G.G.

Maynardstraat 

Washingtonstraat 43

Fajadjanstraat 25

Waterkant Nabij Sms-steiger 

Menckendam 56

Kristalstraat hoek Goudstraat no. 33

Waterkant Nabij Sms-steiger 

Manjanstraat 12

Klipstenenstraat 14

ACTIVITEIT

Transportbedrijf

Bewakingsdienst

Winkelier

Importeur

Bemiddelingsbureau

Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Adviesbureau, Administratiebureau

Servicebureau

Exporteur

Taxibedrijf, Transportbedrijf

Verhuurbedrijf

Importeur

Servicebureau, Promotion Bureau,

Importeur

Meubelmaker

Touroperator

Eet- En Drankinrichting

Winkelier

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Exporteur

Uitgeverij

Taxibedrijf

Inklaarder

Importeur, Exporteur

KKF  I NFO

Dagelijks op SCC TV, 

Channel 20-2 rond 17.30 uur.

CITAAT

“ Het denken bepaalt hoe je leven zal verlopen. De kwaliteit van je leven wordt

bepaald door de manier waarop je de wereld in je gedachten verwerkt en niet door 

wat er op deze wereld is.” (Ralph Waldo Emerson)

JAARBEURS 2017
29 november - 5 december
KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Doe mee aan Suriname’s grootste

business promotion evenement

Voor info: KKF-Beurssecretariaat, tel.no. 530311 tst. 110, 111
of 112 

VANAF HEDEN T/M VRIJDAG 30 JUNI KUNNEN DE DEELNEMERS VAN VORIG JAAR ZICH

OPGEVEN VOOR HUN OUDE LOCATIE.

15 % Early bird korting voor registratie in de periode van 3 juli

t/m 29 september 2017.
15

%
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Omstreeks het einde van 400 v.Chr. stichtte de Griekse filosoof

Zeno de stoïcijnse school. Hij stelde dat alleen morele slechtheid

slecht is en alleen morele goedheid goed is. Zeno: ”Morele goed-

heid, (plicht of deugd) is het hoogste goed en geluk is niet gelegen

in genot of individueel belang maar in het streven naar het goede

dat het individu overstijgt. De mens verkeert echter volgens Zeno

in de tragische situatie dat hij door het lot wordt geconditioneerd.

Het hangt immers niet van ons af of we mooi, knap, sterk en

gezond, rijk zijn, genot ervaren of aan lijden ontsnappen maar van

oorzaken die niets met ons te maken hebben, het lot. We zijn vol-

gens de filosoof hulpeloos overgeleverd aan de toevalligheden

van het leven. Het enige wat van ons zou afhangen is de wil om

goed te doen en volgens de rede te handelen. Zeno stelt dat de wil

om goed te doen een onneembare innerlijke burcht is die ieder in

zichzelf kan bouwen. In die burcht vindt de mens vrijheid, onaf-

hankelijkheid, onkwetsbaarheid en verbondenheid met zichzelf. De

levenskeuze van de stoïcijn bestaat uit de verbondenheid met

zichzelf. Verstandig leven is het onderwerpen van jezelf aan deze

harmonische leefregel. Anders leef je in verwarring en ben je

ongelukkig. Verbondenheid met jezelf betekent leven volgens de

universele rede, de logos. De stoïcijnse levenskeuze postuleert

dat het heelal rationeel is. Ons verstand wil logische en dialecti-

sche verbondenheid met zichzelf; het bepaalt onze moraal en zou

zich moeten baseren op de universele rede, de logos, waarvan het

slechts een deeltje is. In de kosmos vloeit alles noodzakelijkerwijs

uit elkaar voort conform het causaliteits beginsel. Er is geen bewe-

ging zonder oorzaak en zelfs de kleinste gebeurtenis impliceert

een hele reeks van oorzaken. En of de mens het wil of niet, de din-

gen gaan noodzakelijkerwijs zoals ze gaan. Daarom stelt de stoï-

cijn:”Kijk niet of dat wat gebeurt, gebeurt zoals jij het wilt, maar

wil dat wat gebeurt gebeurt zoals het gebeurt, dan zal je gelukkig

zijn.

De KKF bevordert een cultuur van onderne-

merschap en daardoor economische groei in

Suriname door het zakenleven te dienen, te

vertegenwoordigen en te versterken.

Communicatie wonderlijk en fascinerend

Spreken en luisteren, schrijven en lezen, tonen en kijken,
tasten en laten voelen, kortom wanneer wij uitdrukken en
waarnemen voltrekt zich een proces dat wij communicatie
noemen. Het is een wonderlijk gebeuren dat boeit en fasci-
neert omdat het vitaal is voor mens en samenleving.
Communicatie is vaak raadselachtig en ingewikkeld in zijn
procesmatig verloop en soms ontgoochelend in zijn kans op
slagen.

Het communicatiegedrag van dieren is wonderlijk maar dat van men-
sen is zoveel wonderlijker. Theoretische analyse van communicatie-
processen en de observatie van het dierlijk gedrag kan ons echter die-
per inzicht verschaffen in eigen communicatiemogelijkheden. Hier vol-
gen beknopt enkele terminologische stellingen inzake communicatie en
informatie.1) Communicatie is per definitie een proces waarbij min-
stens twee instanties betrokken zijn. Deze instanties kunnen in één en
dezelfde persoon verenigd zijn want als ik met of in mezelf praat is
er communicatie en wel van intrapersonele aard. 2) Bij het onderken-
nen van een communicatieproces is het van weinig belang of de ont-
vanger daadwerkelijk ontvangen heeft. Essentieel is dat dit ontvangen
wel bedoeld is. Het gericht zijn op ‘ontvangen’ is van wezenlijk belang.
3) Dit  sluit een dubbele intentie van zender in: a) de boodschap doen
ontvangen en b) de boodschap zo doen ontvangen dat door de zender
bedoelde betekenis bij een of meerdere ontvangers opgeroepen
wordt. 4) De zender moet daadwerkelijk een bewustzijnsinhoud uit-
drukken. 5) Als ontvanger kan ik uit alle tekens informatie halen als ik
deze tekens maar weet te interpreteren. Een  Glimlach, grijns, het
hoofd buigen zijn niet noodzakelijk communicatieve tekens maar ze
kunnen het wel zijn. Daarom weet de ontvanger niet altijd wanneer een
non-verbaal gedrag al dan niet communicatief is. Communicatie wordt
dus communicatief door toedoen van de zender, die zijn boodschap wil
doen percipiëren door anderen en daartoe waarneembare tekens
gebruikt. 6) Gegevens (data) worden slechts informatief door toedoen
van de ontvanger. Feiten, opinies, gebeurtenissen worden voor hem
slechts informatief als zij toegevoegd worden aan zijn bestaande ken-
nis of bewustzijn. 7) Alle informatie die wij opslaan uit de perceptie
en interpretatie van bijvoorbeeld geconditioneerde reflexen, straat-
scenes e.d. maken deel uit van het studieveld van de communicatie-
theorie. 8) De ontvanger is niet passief bij het proces betrokken. Hij
kent immers betekenis toe aan zijn omgeving en de tekens die hierin
voorkomen en die al dan niet door zenders beschikbaar werden
gesteld. Zijn actieve inbreng bepaalt mede het resultaat van het com-
municatieproces. 9) Per definitie zijn communicatieprocessen gericht
op een ontvangst en zelfs op een geslaagde ontvangst. Maar zelfs als
ze niet slagen (ontvanger percipieert niet of interpreteert verkeert,
etc) verliezen zij niet het karakter van een communicatieproces. 10)
In systemen van massacommunicatie verlopen communicatieprocessen
meestal lineair, in groepscommunicatie circulair. Maar een circulair
proces kan opgevat worden als een aaneenschakeling van lineaire pro-
cessen waarbij zender en ontvanger van rol verwisselen. Communicatie
in welk systeem ook, kan men per definitie dus lineair noemen.  Tot
slot: “In een algemeen communicatietheoretisch perspectief is men-
selijke of sociale communicatie een proces waarbij een zender door
middel van een kanaal, tekens en signalen, en gegevens tracht ter
beschikking te stellen van een ontvanger, met de intentie deze door
hem te laten verwerken tot informatie met een door de zender
bedoelde betekenis.   RMD 

uWist dat ?


