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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 21 september 2020 Nr. 968

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei  

in Suriname door het zaken leven te dienen, te vertegenwoordigen 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   

 
De ONE STOP WINDOW (OSW) 

 

U kunt er o.a. terecht voor het opmaken van vergunningsaanvragen, waardoor u kostbare bedrijfs-

tijd efficiënter kunt inzetten. Het betreft aanvragen van nieuwe vergunningen of van verlengingen 

van eerder verkregen vergunningen. U krijgt van ons ook een tijdige reminder voor het expireren 

van uw vergunningsgeldigheid. 
 

Het verzamelen van de benodigde documenten wordt door de One Stop Window overgenomen, 

waarna de aanvragen bij de diverse instanties w.o. de Districtscommissariaten en de diverse 

Ministeries worden ingediend. Het proces, welke bij deze instanties op gang wordt gebracht, wordt 

ook door deze afdeling gemonitord.  

 

Raadpleeg ook www. surinamechamber.com voor de benodigdheden voor de aanvraag van een 

vergunning.  

 
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

 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 

 
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 

 
Emotionele gewaarwordigen zijn leerervaringen 

 
Zo kort na 25 mei 2020 en de effecten van de Covid pandemie op ons leven wordt er nogal 

wat afgepraat over gevoelens die hierdoor werden gewekt. Het zorgt vaak voor onprettige 

herbeleving van emoties. En toch is volgens psychologen het luisteren naar iemands ver-

haal een van de mooiste geschenken die je iemand kunt geven. Hoezeer wij geneigd zijn te 

praten over bijzondere gebeurtenissen in ons leven blijkt bijvoorbeeld bij een ongeluk.   

Je zit ergens en er valt weinig te beleven tot er plotseling vlak voor je een motorfiets frontaal op een 

auto klapt. Iedereen is dan meteen met iedereen aan de praat, de mobieltjes worden te voorschijn 

gehaald en er wordt druk gebeld naar het thuisfront of elders om door te geven wat er zojuist heeft 

plaatsgevonden. Emoties worden vaak hoogst eigenaardig gedeeld. De mobiele telefoons geven 

ons de mogelijkheid in contact te blijven met mensen aan wie we gehecht zijn en met wie we samen 

een kijk op de wereld hebben opgebouwd. Dit contact is uiteraard van groot belang voor het wel-

bevinden en elk technisch snufje dat hierbij behulpzaam kan zijn omarmen wij maar al te graag. De 

uitdagingen waarvoor de politiek zich gesteld ziet, maatregelen die men treft, de strijd tegen de 

covid pandemie, banenverlies, etcetera, tonen ons de kille realiteit. Emoties die door dit alles wor-

den opgeroepen drukken ons met de neus op de ongemakkelijke feiten en we reageren zeer ontd-

aan.Onze gevoelens vertellen ons dat er gevaar dreigt, dat dingen niet beheersbaar zijn of dat we 

niet kunnen vluchten. Kortom de wereld is onveilig en wij zijn kwetsbaar en hulpeloos of we oorde-

len dat het leven niet eerlijk is. Iemand zei: Die emoties ondermijnen ons symbolisch universum, 

omdat onze visie op de werkelijkheid of op onszelf niet blijkt te kloppen. We reageren hierop door 

contact te zoeken met mensen met wie wij ons wereld- en zelfbeeld hebben opgebouwd om de arti-

ficiële veiligheid weer te herstellen. En ons mobieltje is hierbij een handig hulpmiddel. Uit onderzoek 

blijkt dat de intensiteit van de emotionele beleving geen invloed heeft op de kwaliteit van de herin-

nering van een onprettig voorval. Het is het herhaald praten er over dat de herinnering verankert. 

Erover praten is belangrijk omdat het geheugen vaak moeite heeft om dingen in één keer blijvend 

vast te leggen. Een andere functie van het delen van emoties is dat het bijdraagt aan zelfinzicht. 

We praten niet alleen graag over onze gevoelens maar luisteren ook met belangstelling naar ver-

halen van anderen. Dat geeft ons de kans dingen over het leven te leren zonder ze zelf mee te 

maken. Het grootste deel van de wereldliteratuur heeft ook deze functie. De best verkochte boeken 

gaan bijna zonder uitzondering over de manier waarop de hoofdpersoon het hoofd biedt aan 

zijn/haar ellendig lot. Praten over gevoelens stimuleert het welbevinden en de gezondheid. “Voelen 

is leren” zeggen psychologen. Het Griekse spreekwoord ‘Pathein, mathein’ betekent ‘emotionele 

gewaarwordingen zijn leerervaringen. RMD                                                                                         

Bezoek onze website: 

www.surinamechamber@com

 
KKF kijkt uit naar herstel- en stabiliteitsplan regering 

 
De KKF is de hoeksteen van de economische orde in Suriname en zij werkt in het alge-

meen belang aan het macro en micro economisch positioneren van ons land. De toe-

wijding van de Kamer aan het algemeen belang is verankerd in een wettelijke opdracht. 

In de Landsverordening van 1962 staat namelijk dat de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken als taak heeft: 

a) de belangen van het bedrijfsleven te behartigen;  

b) de werkzaamheid en ontwikkeling van het bedrijfsleven, met in achtneming van het 

algemeen belang, te bevorderen;  

c) het bedrijfsleven te vertegenwoordigen.  

De KKF 

De Kamer besteedt continu aandacht aan het ondernemerschap en behartigt met verant-

woorde inzet de belangen van middelgrote en kleine bedrijven, de MKB’s, in ons land. Dit van-

uit de overtuiging dat als het  bedrijfsleven goed boert de hele samenleving daarvan zal pro-

fiteren. We denken dan aan duurzame werkgelegenheid, versterking van de koopkracht en 

extra inkomsten voor de staat. Bij de Kamer zijn er meer dan 30.000 ondernemingen uit alle 

sectoren aangesloten. Om de 4 jaar worden in 8 branches, via vrije en geheime verkiezingen, 

Kamerleden en Plaatsvervangers gekozen. Dit vergelijkbaar met hoe DNA wordt samenge-

steld. De Kamerleden hebben een gelijke stem in de organisatie en worden consequent 

geconsulteerd voordat standpunten worden ingenomen. De Kamerleden hebben via bran-

cheoverleg, ondernemersavonden en andere communicatiemiddelen, steeds de gelegenheid 

hun opvattingen onbeperkt kenbaar te maken.  

Herstel/stabiliteitsprogramma                                                                                                                                                                           

De Kamer streeft naar een Staat die door een gezonde economie wordt aangedreven en die 

een moderne juridische basis heeft waardoor zij haar mening en positie wanneer nodig 

steeds kenbaar kan maken. Zij is zich bewust van het dilemma van de regering om te komen 

tot een gedegen economische groei waarbij de rol van het bedrijfsleven onmiskenbaar is. 

Volbelangstelling kijkt de Kamer danook uit naar het door de regering Santokhi -  Brunswijk 

aangekondigde herstel- en stabiliteitsplan. Via geëigende kanalen zal dan met de bij de KKF 

aangesloten bedrijven in discussie worden getreden waarna de Kamer haar mening kenbaar 

zal maken aan de regering van Suriname. Deze bedrijven roepen wij op om berichtgevingen 

m.b.t. het herstel- en stabiliteitsprogramma aandachtig te volgen. Hierdoor zal het bestuur van 

de Kamer in staat zijn een breed gedragen en gedegen onderbouwde mening over dit pro-

gramma kenbaar te maken. Binnenkort zal de Kamer de bij haar aangesloten bedrijven bena-

deren teneinde de effecten van o.a. covid-19 en de koersontwikkeling op hun bedrijfsvoering 

in kaart te brengen.   


