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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Dinsdag 22 Oktober  2018 Nr. 870

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

onderstaande bedrijven:

DOSSIER

29719

30789

32836

36115

38762

39186

39949

41057

43041

43125

43622

43789

43863

43888

43890

43893

43928

43991

44041

44090

55280

57852

57991

58212

58238

HANDELSNAAM

ONTWERPBUREAU DE STIJL

TAXIBEDRIJF FANY'S 

A.A. IMPEX

MUNDIAL'S TAXIBEDRIJF

E. FONTIE

WIRAKASTA

JUAN'S IMPORT

RAGHOENATH MOEKESWAR

AMI'S TAXI

ALFONSUS BAJA MODOMAN

D.S. ORI

ANANDKOEMAR RAMLAL

IMPORT EN EXPORT

THEMEN - SLIGGERS CONSULTANCY,

ADVICE & SERVICE

VEERDIENST ANOESKA

TANMIA IMPORTS

ALGOE PARWIN

WALKING TO WELLNESS

BLINKER LUCIEN R.

M.R.J. HOOGHART

SOEKIROEN RAKIO

M. LINDVELD

R. VIJAY IMPORT

HAENEN FIRE PREVENTION

REWIETA'S BEAUTY SALON

TRANSPORTBEDRIJF KEAS-

HA

ADRES

Plutostraat 178

Awinistraat 30

Gemenelandsweg 56

Ds. Martin Luther Kingweg 159b

Meerzorg Nabij De Veerbrug 

Koewarasan Serie A no. 2

Gebroeders Penardstraat 19

Stalweide I no. 88

Panchamweg 10

Granpasie 

Wanicaweg 1

Fredericiweg 74

Indira Gandhiweg BR. 1295

Meerzorg Veersteiger

Librastraat 4

De Hulp km. 25,5 no. 5

Steenbokweg perceel 117

Peter Filemonstraat 70

Mangrasistraat 26

Ritsweg perceel 455

Vredenburgweg 55

Kwattaweg 588

H.j. Benjaminstraat 34

Leiding 9a Hoek Pandit Sitaldienweg

no. 1

Beatrixweg 60

ACTIVITEIT

Ontwerpbureau

Taxibedrijf

Importeur, Exporteur

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Winkelier

Importeur

Importeur

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Transportbedrijf

Importeur, Exporteur,

Winkelier

Adviesbureau,

Opleidingsinstituut,Bemiddelingsbureau

Veerdienst

Importeur

Transportbedrijf

Bemiddelingsbureau

Servicebureau

Servicebureau

Transportbedrijf

Schoonmaakbedrijf, Importeur

Importeur, Grossier

Adviesbureau

Servicebureau, Schoonheidsspecialiste,

Pedicure, Manicure

Transportbedrijf

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor

economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te

vertegenwoordigen en te versterken.

Voordat biologie en natuurkunde, ‘natuurwetenschappen’ werden

genoemd, voordat de studie van de ziel ‘psychologie’ heette en de stu-

die van de politiek ‘politicologie’, werden al deze afzonderlijke discipli-

nes beoefend en in zekere zin ontwikkeld door filosofen. Maar meer nog

dan de beoefening van deze disciplines is filosofie  een poging om te

komen tot een allesomvattende universele visie op het wezen van de

mens en de grenzen van de mensenlijke mogelijkheden

Filosofie ontwikkelde zich vanuit het verlangen om het wezen der dingen te ont-

sluieren. Ze ontstond als een specifieke methode om door te dringen in de mys-

teries van de wereld. Daarbij werd gebruik gemaakt van logische argumentatie

om de waarheid van bepaalde uitspraken over de werkelijkheid te bepalen.

Filosofen wilden de essentie der dingen ontdekken. Filosofie verschilt van gods-

dienst omdat zij haar uitspraken over de werkelijkheid verifieert aan de hand van

de logica terwijl godsdienst zijn principes uiteenzet in beschrijvingen en verha-

len. De filosoof geeft uitleg of voert bewijzen aan voor de uitspraken die hij doet.

Is filosofie van belang? Dat is de hamvraag! Het antwoord is dat filosofie ons

geleerd heeft om te denken en hoe we moeten denken. Ons modern gebruik van

empirische gegevens en experimenten alsook het aanwenden van de logica om

schuld of onschuld te bewijzen, zijn allemaal de vrucht van het zaad dat de filo-

sofie in de loop der eeuwen heeft gezaaid. Er zijn verschillende groepen filoso-

fen die zich richten op specifieke aspecten van de filosofie. Sommigen behande-

len voornamelijk ethische of politieke vraagstukken terwijl anderen zich wijden

aan de studie van de epistemologie of kennisleer en metafysica. De filosofie is

een allesomvattende discipline en met de veranderingen die zich voordoen in de

wereld, de maatschappij en de politiek verandert ook de filosofie. Zo maken filo-

sofen van nu gebruik van relevante wetenschappelijke ontwikkelingen van dit

moment die zij in hun filosofie inpassen. Voorts houden zij zich ook noodzakelij-

kerwijs bezig met de vraagstukken en problemen van hun eigen tijd. De heden-

daagse filosoof moet in zijn reactie op de wereld om hem heen ook een antwoord

geven op filosofische argumenten en beweringen uit het verleden en op de fun-

damentele problemen van de filosofie; problemen die sinds de oude Grieken, alle

filosofen van alle tijden hebben beziggehouden en geinspireerd.   RMD

Het wat en waarom van Filosofie

OPROEP

Afhandeling  

Vergunningen KKF 

De KKF heeft samen met het
Ministerie van Handel en
Industrie, de afgelopen week
haar bestand wat betreft  een
groot deel van de
vergunningaanvragen afge-
handeld. Een ieder die zijn/
haar bedrijfsvergunning nog
niet heeft opgehaald, wordt
gevraagd deze op te halen bij
de KKF   aan de Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37.

WIST U DAT ??

Zie je in je favoriete dagblad een omkaderd artikel, soms met een foto van de schrij-

ver of alleen maar met vermelding van zijn naam dan heb je te maken met een

‘column en een columnist’. In een column mag elk literair middel worden aangewend

om goden in onze samenleving onderuit te halen. Een column is tot vermaak van de

lezers. De strenge journalistieke regels van hoor en wederhoor en feiten in de juiste

context plaatsen zijn op dit genre van de journalistiek niet van toepassing. Smalend

wordt de columnist daarom weleens getypeerd als een ‘bijvoegsel filosoof, een testi-

monium paupertatis van het intellectuele niveau’. Vaak heeft de column ook een soci-

aal-politiek-kritische taak en niet zelden is zij een vrijplaats voor persoonlijke en con-

troversiële meningen. Een column moet kort zijn! Niet langer dan 1 kolom in lengte en

elke zin moet iets betekenen en de persoonlijkheid van de schrijver moet erin tot uit-

drukking komen. Er moet een mening zijn, er moet nieuws in zitten, er moet polemiek

zijn of iets bizars, een krankzinnige wending. Een columnist faalt nooit en dus veront-

schuldigt hij zich niet. De Nederlandse columnist Piet Grijs zei het zo: “Je tekst loopt

van de duim die verzint naar de vinger die tikt zonder hart en hersens te passeren. De

enige vereiste is lef!” De grondhouding van een columnist is dwarsliggen zodat er

gestruikeld wordt. Jean Journaille beschrijft de columnist als te zijn: karakterloos, exhi-

bitionistisch, schizofreen, gefrustreerde moralist, extreme individualist, satiricus en

politicus zonder partij, libertijn met anarcho-liberale neigingen. En Jan Blokker, beken-

de Nederlandse columnist stelt dat bestaande machtsverhoudingen er zijn om voort-

durend ondergraven, ondermijnd en tot ontploffing gebracht te worden te worden.

Blokker: “ behandel de wereld als je voetbal en schop hem. Maar wel altijd naar het

doel, de wens dat mensen hun hersens gaan gebruiken. Val reputaties aan politieke

leiders, partijen en instellingen. Blaas je tegenstanders op en laat die vervolgens leeg-

lopen. Maak je vijand groter om meer schietoppervlak te hebben.” Kortom: een colum-

nist reageert op de actualiteit vanuit een ontembare lust tot tegendraadsheid. Cynisme

en non-conformisme staan hoog in zijn vaandel. RMD

Citaat 

“De functie van de ware staat is om de mensen zo weinig mogelijk beperkingen op te leg-

gen en zoveel mogelijk vrijheden te garanderen en hij mag de mens nooit als een ding

beschouwen. Blijf het menselijk individu altijd als doel zien en gebruik het niet als een mid-

del tot uw doel.” 

Mogelijkheden verwerking afval uit

Ornamibo vuilstortplaats

Op onze laatstgehouden ondernemersavond werd gesproken over
de brand te vuilstortplaats Ornamibo, de rookontwikkeling waar-
mee dit gepaard gaat en de methaangassen die vrijkomen. Voorts
raakt de Parakreek vervuild door het afval.

Thoriumreactor

Circa 15 jaar geleden zou vanuit Duitsland zijn voorgesteld het afval te

verwerken maar de toenmalige regering zag daarin geen heil. En 10 jaar

geleden zou een brief aan O.W. zijn gericht om energie op te wekken te

Ornamibo. Nu wordt voorgesteld het afval met zand te bedekken of kui-

len te graven met isolatie bodem voor verbranding. Via een youtube

fimpje werd getoond hoe een Thoriumreactor (nuclear brandstof) zonder

schadelijke stoffen van uranium werkt. Andere verwerkingsmethoden

zouden kostbaarder zijn. India, China en Duitsland maken gebruik van

Thoriumreactoren voor het verwerken van hun afval. Deze wijze van

afvalverwerking zou milieuvriendelijk zijn. De Thoriumreactor wekt ook

energie op door de gassen die vrijkomen. Voorgesteld werd India te

benaderen om ons land  te ondersteunen. Het zou goed zijn om hierover

workshops te organiseren met buitenlandse energiebedrijven.

Aangegeven werd dat de EBS-stappen had ondernomen maar men

beschikte niet over de info hieromtrent en verwees naar een nieuwe

energiewet die hopelijk wel die info zou bevatten. Volgens een aanwezi-

ge is de Thoriumreactor de beste manier, omdat thorium in de natuur

voorkomt en de afval direct wordt verwerkt. Hij pleitte voor samenwer-

king met India en stelde dat het blijven graven van kuilen om het afval in

te dumpen geen duurzame oplossing is. Er is voorgesteld dat er nieuwe

verwerkingsmethoden moeten worden toegepast voor afval. RMD


