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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 5 maart 2018 Nr. 837

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

51577
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51631

51656
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51660

51681

51698
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51714
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HANDELSNAAM

JIN WENGUANG

SHAILENDERKUMAR GOERDIN

SUSHI PAPIERFABRIEK

LIFE CONNECTIONS INTERNATIONAL

PRAYER NETWORK LIMITED

D. JOELOEMSING - FATINGAN

PARMANANDSHARMA JAGGES-

SAR

JADE CONSULTANCY & SERVI-

CES

ANTHONY SEERAJ

H.S. EQUIPMENT

XIE ZONGZHI

KORTE KLEP

QJ SCRAP EXPORT

MEDISOL

ANWORTH COMPANY

ZIT-AXI

MONIQUE S. KALAY-KHAN

HUSSAIN KHAN

INNO DESIGN

T'S MEDIA CONSULTANCY

SCHOONMAAKBEDRIJF SAMPI

SURINAME_FLORIDA_IMPEX

ZHAO JI SENG SUPERMARKET

FU ZHOU TRADING

LIOMAR DE OLIVEIRA

BHAGALI EXPORT

ADRES

Leendertsteeg hoek Dr.Samuel

Kafiluddistraat 51

Tamatweg 38

Ds. Martin Luther Kingweg 337

Wagenwegstraat 52

B. Maystraat hoek Celinastraat

Soekramsinghstraat 474

Blauwvinkstraat 7

F.o. Lashleystraat 53

Gobajolaan 109A

Klaaskreek 

Eduard Prachtstraat 47

Uraniumstraat 38-40

Uraniumstraat 60

Naarstraat 3a

Welgedacht A-weg 9

Virolastraat 52

Bolletriestraat 30 A

Fredericistraat 26

Afobaka 

Rutgersweg 137

Kankawastraat 19

Middenweg 8

Antino/Lawa

Geetastraat 14

ACTIVITEIT

Winkelier

Importeur, Grossier

Fabrikant, Grossier

Servicebureau

Winkelier

Transportbedrijf

Adviesbureau, Fotograaf,

Administratiebureau

Importeur, Exporteur

Importeur

Winkelier

Exporteur

Exporteur

Adviesbureau,

Bemiddelingsbureau

Taxateur

Winkelier

Importeur

Aannemer

Grafisch Ontwerpbureau

Adviesbureau

Schoonmaakbedrijf

Importeur

Winkelier, Importeur

Importeur

Mijnbouwbedrijf

Exporteur

Feedback geen synoniem van terugkoppeling

Feedback wordt algemeen gedefinieerd als een middel om
afwijkingen van een gesteld doel te corrigeren. De basis ervan is het
cybernetisch principe. De kunst om mensen te besturen of als de
wetenschap van het besturen in het algemeen. Feedback leidt niet
noodzakelijkerwijs tot herstellend of corrigerend optreden
(Negatieve feedback)

Negatieve feedback is informatie die leidt tot vermindering van de
afwijking t.o.v. een bepaalde norm. Positieve feedback leidt tot
vergroting van de afwijking. Feedback is geen terugkoppeling
maar dank zij feedback kan men overgaan tot terugkoppeling. Dit
artikel gaat over feedback in communicatieprocessen. Met betrek-
king tot communicatiesystenmen kan men aan dit beginsel een
ruimere betekenis toekennen. Bij lineaire stapsgewijze voort-
schrijdende ketens van causaliteit kan je over begin en einde
spreken. Deze termen zijn echter zonder betekenis in systemen
met feedback kringen; een cirkel heeft immers begin noch einde.
Feedback veronderstelt teleologisch denken en impliceert het
doelgericht karakter van het communicatieproces, bekeken vanuit
de hoek van de zender. Teleologie is een filosofische term voor
het betrokken zijn bij een doel van een mens, de natuur, een voor-
werp e.d. Feedback beoogt communicatie te doen slagen. Ze
levert informatie waardoor de zender van een boodschap kan stu-
ren, regelen, controleren en eventueel kan corrigeren. De hypo-
these is dat feedback moet leiden tot een juister en sneller begrip
van de communicatieboodschap. Aan feedback wordt een grote rol
toegemeten als beheers- en vormingsinstrument in resp. organi-
saties en kleine groepen.  RMD

Made in Suriname, Agro en ICT
(3 in 1) Beurs 2018

Buy Local, Brand Global 

voor de volgende sectoren:
Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en bijen-

teelt. Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport, onroe-

rend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en verwerkingsbe-

drijven.Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, metaal, kle-

ding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking, constructie, kunst,

huisvlijt en nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend mate-

rieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten, etc.).

Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

3 - 6 mei 2018
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 

Voor meer info: Stichting BUSOS
Tel.: 530311, tst. 111/112     Fax: 437971, E-mail: info@busos.sr

website: www.busos.sr

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor econo-

mische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoor-

digen en te versterken.

uWist dat ?

CASTE is een model dat cyklies is: de ene fase grijpt steeds vooruit en

terug op de andere. Het model is genoemd naar de 5 achtereenvol-

gende beginletters van de achtereenvolgende activiteiten of stappen.

CASTE staat voor conceptie, analyse, strategie, tactiek en evaluatie.

Conceptie betreft de beginmotivatie. Deze begin drijfveer met haar

maatschappelijke achtergrond noemen we iemands conceptie. Daar

begint elk proces mee. Analyse betreft het zo objectief mogelijk onder-

zoeken/analyseren van: wat is er precies aan de hand, waar gaat het

over, hoe ziet de omgeving eruit, de instelling of de onderne-

ming/fabriek? Dit onderzoek staat uiteraard in functie van het hande-

len. Daarom wordt deze fase noodzakelijkerwijs afgesloten met het

'problematiseren' het opsporen van tegenstrijdigheden, spanningen,

botsingen, leemtes, waarmee iets gebeuren moet. Strategie. Het start-

punt hiervan is de problematisering waarmee de analyse eindigt. Nu

gaat het er om de probleemstellingen om te zetten in opdrachten, doel-

stellingen en om deze doelstellingen in nuttige volgorde te leggen. De

hierarchie van doelstellingen formuleren, het leer- of actieplan maken

is de inzet van deze activiteit. Tactiek betreft o.m. het programmeren

van de leer- of actiemiddelen om de in de strategie gevonden doelen te

verwerkelijken. Concreet gaat het om het vinden van literatuur, trainin-

gen, videobanden/dvd's, lessen en actietechnieken. Natuurlijk val tac-

tiek binnen strategie wat dat is het toetsingskader. Uitvoering geschiedt

conform het onder tactiek te formuleren leer- of actieprogramma.

Evaluatie. Hieronder valt de toetsing van de effecten van leren en wer-

ken aan de bedoelingenen (Strategie). Evaluatie leidt vaak tot aller-

hande bijstellingen en maakt het CASTE model tot een cyclisch model

en een dynamische methode. Elke fase of activiteit werkt vooruit naar

de volgende en elke volgende grijpt terug naar de voorgaande.

Allemaak activiteiten die op elkaar inspelen, elkaar tegenspelen en zo

samen leiden tot een bewegende, zich ontwikkelende werkwijze.

CITAAT 

"Geen woorden maar daden was, voordat het de voetbalclub Feyenoord tot

meer goals aanzette, een nationaal-socialistische strijdlied dat de haat van

het facisme tegen het denken aanwakkerde."   (Marcuse)

KKF - Business Promotion Event

Op 27 Februari j.l. werd te KKF de Business promotion event georganiseerd.

Aan alle nieuwe ingeschrevenen in het Handelsregister werd op deze avond

de gelegenheid geboden om hun producten en diensten aan het publiek te

tonen. Het bood  gelegenheid tot  netwerken en kennismaking met nieuwe

ondernemers en hun producten en of diensten.

Dhr.J. Van den Berg, direkteur profes-

sional Courtesy Company N.V.  Dit

bedrijf heeft 6 doelstellingen w.o. het

beheer van Lodging facilities, Food en

Beverages,event planning etc. Voor

meer informatie: 8572485/

imro.smith@hotmail.com

N.V. Amoro, dhr. H. Mijnals, direkteur

biedt diverse sapconcentraten. Voor

meer informatie : 8735187/ hubertmij-

nals@gmail.com

NCP Studio, dhr. Vaisil Yard, direkteur. 

NCP Studios, is belast met het faciliteren

van diverse geluidsinstallaties etc. Voor

meer informatie: 8632406/ ncpstu-

dio@sr.net


