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Nadenken over onze gedachten 

 
Gedachten zijn subtiele en creatieve krachten die doorlopend ons leven vorm 

geven. Meestal is onze ‘mind’ bezig met nadenken over wat we zouden moeten 

doen of met ons schuldig voelen over wat we hadden moeten doen. Er zijn vier 

niveaus waarop we kunnen functioneren: fysiek, gevoelens en ver 

langens,  mentaal (het denken) en spiritueel.   

 

Op het spirituele niveau treffen we de intuïtie aan die nooit fouten maakt. Als je dit 

hoogste van de vier niveaus activeert zal je geest automatisch positief denken, zul-

len je emoties goed zijn en zal je fysieke lichaam juist handelen. Je blijft onder de 

maat van je mogelijkheden als je niet op alle vier niveaus functioneert. Veel men-

sen of misschien wel de meeste mensen functioneren slechts op het fysieke en 

emotionele niveau. Slechts de fysieke behoeften (eten, drinken, slapen en materië-

le bezittingen en rijkdom) alsook  emotionele behoeften interesseren hen. Ze ver-

langen naar voldoening en willen macht en controle hebben over anderen. Het is 

jammer dat slechts weinigen ervoor kiezen op alle vier lichaamsniveaus te functio-

neren. Elk niveau heeft invloed op het onderliggende niveau. Als je de mogelijkhe-

den van spritituele niveau, de bron van intuïtie gebruikt, kun je de effectiviteit van 

je leven aanzienlijk verbeteren. De sleutel tot succes is het harmonieus laten 

samenwerken van de vier niveaus. Daartoe moeten ze in de juiste volgorde: van 

binnenuit naar buiten oftewel ‘Inside-out’ werken. Je begint dus bij het binnenste, 

spirituele niveau, de bron van intuïtieve ideeën. Vervolgens ga je naar het mentale 

niveau waar je je een voorstelling kunt maken van je idee. Dan voeg je gevoelens 

toe op het emotionele niveau en raak je enthousiast en opgewonden. Uiteidelijk 

treedt dan het fysieke niveau in werking en wordt het idee omgezet in actie. De 

kracht van onze creatieve geest is het krachtigste medium in ons leven. We trekken 

doorlopend omstandigheden aan die bij onze gedachten passen. En zo worden 

onze overheersende gedachten onze realiteit.  Weet dat intellectuele trots, voor-

oordelen, vooropgezette meningen, en overtuigingen de bouwstenen zijn van een 

muur van eigenzinnige dialoog die de weg naar wijsheid blokkeert. RMD                                                                                      

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economi-
sche groei  in Suriname door het zaken leven te dienen, te vertegenwoordi-

gen en te versterken.

 

KKF Vestigingen 
 

Hoofdkantoor                   Gravenberchstraat 33        (597) 530311 / (597) 530313 

Paramaribo Noord            J.B.S. Rebostraat 74           (597) 530311 # 143  

Wanica Kwatta          Kwattaweg Br. 664        (597) 530311 # 146 / 149 

Wanica                        Vierkinderenweg #2/  Hk. Indira Ghandiweg   (597) 530311 # 139 / 145  

Commewijne                   Oost-westverbinding # 251     (597) 530311 # 144  

Marowijne          Granpasieweg 1         (597) 530311 # 148  

Saramacca                     Groningen (DC gebouw)         (597) 530311 # 147  

Brokopondo          Klaaskreekweg 30         (597) 530311 # 127  

Brokopondo                    Brownsweg, Wakibasoe I        (597) 530311 # 128  

Nickerie                      G.G. Maynardstraat 34            (597) 0210485 # 140 

Sipaliwini                        Atjoni                      (597) 8806760 

  

Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het Handels- en Stichtingenregister  

kunt u ook  terecht aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Voor inschrijvingen, mutaties en betalingen kunt u 

wezen aan de Gravenberchstraat 33 en ook bij onze filialen.

 

Dienstverlening van de KKF: 
 

- Bufes Business Fairs & Events 532300 / 8769895 info@bufes.sr 

- STS Tourism Knowlegde Center 532373 / 8770793 info@surinametourism.sr  

- Croft Nature & Environment 433456 / 8769921 info@croft.sr 

- BPDS Drafting & Implementation 437973 / 8769862 info@bpd.sr  

- SCC Multimedia (TV 20-2) 426392 / 8770781 info@communitychoice.sr  

- MTSS Engineering Advancements 493611 / 8770527 info@mtss.sr 

- Nivesh Administration & Finance 437989 / 8770552 info@nivesh.sr 

- SBIC Business Knowlegde 434055 / 8770615 info@sbic.sr 

- SVS Utility Solutions 437974 / 8770802 info@svs.sr 

- GLOTSS Trade Blocks Services 439779 / 8769973 info@glotss.sr  

- SIA Business Education 437963 / 8410443 info@innovationacademy.sr  

- SecFeSur Interconnections 532370 / 8770786 info@federaties.sr 

- Fablab Fabrication Technologies 439090 / 8769926 info@fablab.sr 

- I-Park Industry facilitation 437986 / 8769982 info@i-park.sr 

- B-Inno Improvement Services 437982 / 8769852 info@businessinnovation.sr  

Administreer, begroot, 

 evalueer en beheers uw kosten 
 

SME support; Micro en Kleine ondernemers kunnen voor assistentie in administratieve en 
financiële aangelegenheden bij ons terecht. 
 

Beleggen 

Ondernemers die overwegen te investeren in kleinere ondernemingen zijn zeer welkom.  

Beleggen, een zinnige vorm van sparen! 

    Nivesh, Administration & Finance Unit at KKF   

 
Actie en reflectie en bereflecteerd handelen  

Bij dialogeren of samenspreken moet volgens de Braziliaanse filosoof en hoogleraar in 

geschiedenis en pedagogie, Paulo Freire (+), aan handelen het primaat toegekend worden. 

Dus practijk vóór theorie en inductie vóór deductie. Het woord mag niet van het handelen 

worden afgesneden. Er zijn twee dimensies in termen van sociale actie: ‘actie & reflectie’.   
Woorden die niet met actie gepaard gaan zijn verbalismen en daden zonder verbale uitingen zijn 

activismen. Freire: “wanneer een woord van zijn actie-dimensie wordt beroofd lijdt de reflectie daar 

automatisch onder. Dan verandert het woord in hol gezwets, in verbalisme en in een vervreemdend 

blabla en in een woord zonder inhoud waarmee geen kritiek op de wereld kan worden uitgeoefend.” 

Hij stelt dat verandering zonder actie niet bestaat. Voor de hoogleraar betekent menselijke exis-

tentie de wereld benoemen met de juiste woorden en haar aldus doende veranderen. Als een 

woord vervuld is van de dimensies ‘actie & reflectie’ werkt het en leidt het tot constructief en door-

dacht handelen, wat Freire ‘praxis’ noemt. Hij benadrukt het recht van spreken! Wat niet voortkomt 

uit vrije keuze van de mens en slechts het resultaat is van opgelegd onderricht en begeleiding zal 

volgens de pedagoog nimmer deel uitmaken van het wezen van de mens. Het zal vreemd blijven 

aan zijn natuur en hij vervult het niet met ware menselijke energie maar hooguit met mechanische 

precisie. De dialoog is daarom niet een daad waarbij één persoon zijn ideeën in anderen deponeert 

maar een uitwisseling. Dialogeren betreft spraak en tegenspraak waarbij de taal voertuig is van 

gedachten maar tevens landingsvaartuig waaruit de praxis, het bereflecteerd handelen, voortkomt. 

De zorg van Freire om niet van de praxis te vervreemden blijkt uit het volgende citaat: “Wanneer ik 

problemen uit het concrete licht haal om ze te bestuderen mag ik nooit toegeven aan de neiging ze 

tot abstracte vaagheden te laten worden. Anders raak ik los van mijn practijk en ben ik niet meer 

de matrix van mijn eigen reflectie, die dan niet meer zal zijn dan een intellectualistisch woorden-

spel.” RMD 

 
Promote uw toeristisch product 

 

In deze down periode is het ideaal te evalueren en voor te bereiden op de herleving van de 

sector. Bedrijven in de toerisme branche hebben de ruimte hun beeldmateriaal kosteloos te 

doen opnemen in www.surinametourism.sr 

  

Voor onze boot bij de aankomsthal te Zanderij, kunt u flyers aanleveren.  
 

STS, Suriname Tourism Board at KKF

 
Duurzaam ondernemen  

• Info omtrent natuur & milieu consoliderend ondernemen 

• Optimale benutting van natuurlijke hulpbronnen 

• Arbitrage bij conflicten aangaande natuur en milieu aspecten 
 

Croft, Nature & Environment Unit at KKF

 
UW KKF-JAARBIJDRAGE OP TIJD 

 
VOLDOEN IS EEN VOORTREFFELIJK VOORNEMEN VOOR  2020

    
                                     Communicatie definiëren  
De communicatiewetenschap wordt een jonge discipline genoemd maar op de keper 

beschouwd steunt zij gedeeltelijk op premissen (vooronderstellingen) en  nieuwe weten-

schappelijke disciplines en wetenschappelijke inzichten die in de klassieke oudheid werden 

ontwikkeld. Uit die periode vóór onze jaartelling maar ook daarna zijn opvattingen en tek-

sten bekend die diepgaand de techniek en de waarde van het taalgebruik analyseren en  

beschrijven.  
 

De studie en van de geschreven en vooral van de gesproken communicatie, de retoriek, boogt dus 

op een zeer lange traditie. De retoriek raakte aan het einde van de 19e eeuw echter in diskrediet 

maar kent sinds de vorige eeuw een opleving en hernieuwde belangstelling onde de naam ‘argu-

mentatieleer’ of, in een ruimer context ‘speech communication’ of ‘communicatiewetenschap’. 

Evenals andere multidisciplinaire wetenschapsgebieden is de communicatietheorie een moeilijk 

vakgebied. Zelfs als men het studiedomein beperkt tot menselijke of sociale communicatie blijft het 

enigzins onoverzichtelijk. Dit komt omdat het steunt op een aantal deelspecialismen die zich niet 

makkelijk laten integreren in een interdisciplinaire benadering. Een goede en heldere profilering van 

de communicatietheorie wordt ook zeer bemoeilijkt door de veelheid van communicatiesystemen, 

maatschappelijke studiegebieden, de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke disciplines en 

wetenschaps- opvattingen. Er bestaan tientallen definities van communicatie. K. Merten, een des-

kundige ter zake, bracht 160 bij elkaar. Wij kunnen dus stellen: *Dé definitie van communicatie 

bestaat niet; * Een definitie is waarschijnlijk goed wanneer zij: -binnen een bepaalde wetenschap-

pelijke visie bruikbaar is, -logisch coherent is, - niet tegengesproken wordt door de waarneemba-

rer werkelijkheid, - toelaat het gedefinieerde nauwkeurig te onderscheiden van andere  mqaat-

schappelijke verschijnselen. Enkele hoofdtypen van definities: 1) nadruk op ontvanger, 2) nadruk 

op zender, 3) verbinding, 4) het vergemeenschappelijken, 5) transmissie, 6 symboolgebruik. Vaak 

wordt communicatie gedefinieerd vanuit een procesmatige beschrijving wat logisch is. Men komt 

immers vaak tot de duidelijkste omschrijving van een maatschappelijk fenomeen door het in zijn 

interne structuur en eventuele verloop te beschrijven. RMD

 Exportbevordering  
Bedrijven / Producenten van Surinaamse producten kunnen hun product afbeelding en infor-

matie digitaal aanleveren voor promoting via onze webpagina www.glotss.sr en andere appli-

caties. 
 

De pagina is in ontwikkeling en wij nemen u graag vanaf het prille begin mee. 

 
Glotss, Trade Blocks unit at KKF 

 

DOE MEE AAN  
DE BUFES ONLINE TRADE FAIR (KKF Jaarbeurs) 

 
 

Wij laten ons niet overwinnen door Covid-19 en bereiden ons voor op nor-

malisatie van het (bedrijfs) leven onder aangepaste omstandigheden.  

 

Voor deelname kunt u contact maken met het beurssecretariaat. 
 

 
BUFES, Fairs & Events Unit at KKF

 
Covid-19 Compensatie 

 

In afwachting van de ter beschikking stelling van de compensatiemiddelen door de regering, kun-

nen noodlijdende bedrijven zich nog altijd registreren via de sms: 

 
Telesur (597) 8422162 / Digicel (597) 7666417 

 
De KKF Crisis unit   

Hoewel de reguliere dienstverlening van de KKF en haar werkarmen ook de monitoring en 
beheersing van calamiteiten betreffende het bedrijfsleven omvat, is er meer in het kader van 
de Covid-19 pandemie, een crisis unit ingesteld. Deze Unit biedt o.a. support aan onderne-
mingen betreffende:  
 

-informatie over toepasselijke maatregelen 

-bedrijfsconsequenties en mogelijke alternatieven m.b.t. de lock down 

-registratie voor bedrijfsondersteuning www.federaties.sr/smsportal 

-bemiddeling bij dreigend faillissement 

-melding van mogelijke company spread van het ‘corona virus’ 

-vragen omtrent opschorten en dis continueren van Arbeidsovereenkomsten 

-de SecFeSur vacaturebank www.federaties.sr/jobportal 

-een neutraal luisterend oor  

Kernkampweg # 37 

-Secfesur : 532370 / 434055 / WA 8770786 / 8770615 

-BOG               : 178 / 8836643 

-NCCR             : 520840 / 426416  

-Covid-19 Team: 471511 

-Crisis Hulplijn : 114 

-Uw bedrijfsarts  

 
Technische Expertise voor Kleine en Middelgrote bedrijven 

 
Voor assistentie bij de opstart en bijsturing van uw bedrijfsactiviteit bestaat de mogelijkheid 

een expert uit Nederland of Canada te krijgen voor assistentie. Uw eigen inbreng is minimaal, 

meer in de zin van lokaal transport en werk materiaal. 

  

De expert begeleid u gedurende gemiddeld 3 maanden. Indien nodig kan er een beroep wor-

den gedaan op vervolg expertise en andere ondersteunende diensten. 
     

B-Inno, Improvement Unit at KKF   


