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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   

 
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

 
Vacaturebank 

 
Registreert u zich voor een passende job. 
 

De SecFeSur vacaturebank is onderdeel van de National Human Resource Database. Door 

uw skills te registreren bevordert u de “the right person to the right job” transitie welke wij 

voorstaan. 
 

Ook bedrijven zijn welkom hun vacature voor herstart na de lock down te registreren.  

 
Secfesur, Interconnections Unit at KKF

 
Wijze van lesgeven transformeren  

Ons onderwijssysteem en de wijze van lesgeven zijn aan hervorming toe en vooral in 

deze tijd van crises wordt de noodzaak hiervan ingezien. Dit artikel benadrukt het les-

geven dat zodanig getransformeerd moet worden dat het de dynamische wisselwerking 

tussen mystieke intuïtie en wetenschappelijke analyse omvat.  

De instelling tegenover lesgeven is te ‘mannelijk’ absoluut, rationeel en agressief waardoor er 

meer vrouwelijke intuïtie en subtiliteit nodig is teneinde een ‘teer’ evenwicht te herstellen. Dan 

zullen kinderen ook andere grondbeginselen leren, te weten, de heelheid en eenheid van het 

bestaan. Dit is de kunst om in harmonieus evenwicht met de natuur en met elkaar te leven. 

Leraren die dit beseffen werken vanuit een filosofie die leren op basis van voorbeelden bena-

drukt. Moderne onderwijskundigen geloven dat inzicht voortvloeit uit intuïtie en bepleiten 

respect voor deugden, oprechtheid, liefde, stilte en brede kennis. Inmiddels is hierdoor aan 

het licht gekomen dat bepaalde gedragingen van leraren ongeschikt en zelfs schadelijk zijn 

voor kinderen. Een wijze leraar is zich voortdurend van bewust dat hij als opvoeder een ‘voor-

beeldfiguur’ moet zijn. Deze leraar is empathisch en heeft het vermogen gecultiveerd in de 

schoenen van zijn leerlingen te kunnen staan. Het ontbreekt de wijze leraar niet aan gezag 

maar hij verkiest niet autoritair te zijn. Een opgewonden, geirriteerde leraar kan niet effectief 

zijn. Deze leraar geeft er blijk van niet te weten dat problemen een veelvoud van oorzaken 

kunnen hebben waardoor hij lichtvaardig oordeelt. De rol van ouders is ook bijzonder belang-

rijk en heeft enorme impact op hun kinderen. Ouders moeten beseffen dat zij de eerste voor-

beelden en leraren van hun kinderen zijn. Helaas is dit te vaak niet het geval doordat onvol-

doende of soms helemaal niet wordt stilgestaan bij de verantwoordelijkheden die met het 

ouderschap gepaard gaan.   RMD.                                                                                                                                       
  Wetenschappelijk geluksonderzoek 

  

“We zijn van oudsher erg gericht op problemen, wat begrijpelijk is maar niet erg 

handig” zegt de psycholoog Ruut Veenhoven. Hij is hoofdredacteur van het weten-

schappelijk tijdschrift ‘Journal of Happiness studies’. Geluksonderzoek is betrek-

kelijk nieuw in wetenschappelijke kring.   

Veenhoven: “We moeten ook weten wat de sterke kanten van mensen zijn en in welke 

omstandigheden zij floreren. Volgens de professor zijn in landen waar vrouwen meer 

mogelijkheden hebben mensen gelukkiger, dus ook mannen. Toch steekt zijn optimis-

tisch verhaal schril af bij de vrij algemene bezorgdheid over waar het naartoe moet met 

de maatschappij. Veenhoven: “Als je kijkt naar het emotionele systeem van de mens, 

dan zie je dat negatieve emoties een sterker signaal afgeven en intenser zijn dan posi-

tieve emoties. Mensen letten op wat niet goed gaat en besteden minder aandacht aan 

zaken die wel goed geregeld zijn. Dit is de diepere oorzaak voor wat “de wet van behoud 

van ellende” wordt genoemd. De selectieve gerichtheid op negatieve zaken tekent de 

publieke discussies.”  De boodschap die overgebracht en benadrukt moet worden is dat 

het geluk van mensen afhankelijk is van de manier waarop ze hun leven inrichten. We 

zijn de smid van ons eigen geluk. Dit idee draagt bij aan een groter welbevinden. 

Mensen moeten leren zelf inhoud te geven aan hun leven, dat gaat niet vanzelf. In SU 

is de huidige situatie onzeker waardoor de vooruitgang niet ondubbelzinnig is. Als tegen-

hanger van onderzoek naar zwakheden moeten we meer aandacht opbrengen voor onze 

sterke kanten, zoals optimisme en hoop. Geluk is immers meer dan de afwezigheid van 

tegenslagen. Natuurlijk wordt een samenleving als leefbaar beschouwd als die aansluit 

op de behoeften van mensen. Er moet voldoende gelegenheid zijn om jezelf te ont-

plooien of actualiseren. Maar de harde realiteit is dat de crises vanwege COVID-19 en 

andere oorzaken het zogeheten ‘Nieuwe normaal’ heeft veroorzaakt. De uitdaging is ons 

hieraan verstandig aan te passen en vindingrijke en creatieve vermogens te cultiveren 

waardoor toch geluk kan worden ervaren, zij het anders dan wij in eerste instantie 

gehoopt en ons voorgesteld hadden. 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 

 
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   

I.s.m. de PUM, FAO en CESO 


