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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:

De Stichting Dora Enterprise gaat in Saramacca een school voor
praktijkonderwijs opzetten om jongeren tussen 12 en 18 jaar die
moeite hebben met het volgen van regulieronderwijs na de basisschool een gelegenheid te bieden hun dromen waar te maken.
Mevrouw Elisabeth Dalen presenteerde in verband hiermede op onze
ondernemersavond het thema "Dare to Dream, praktijkonderwijs in
Suriname - een 2e kans”.
De stichting houdt zich
bezig met de economische ontwikkeling en economische zelfstandigheid
van jongeren en vrouwen,
maar focust vooralsnog
eerst op jongeren. Er is
gekozen voor Saramacca
omdat in dat district geen
instituut voor praktijkonderwijs is en vanwege een
speciale band met het district. Het project is bij
MINOV ingediend en het
wachten is op groenlicht
waarna het in de bedoeling ligt nog dit jaar bij de
aanvang van het nieuwe
schooljaar van start te
gaan. Het praktijkonderwijs houdt in dat jongeren
begeleid worden om hun
talenten te ontdekken en
hun vaardigheden om te
zetten in een vak. Het
betekent werken en leren
met je handen. Leren door

te doen en pas daarna de
theorie van 'hoe heb je het
gedaan en gemaakt en
wat had je daarbij allemaal
nodig?'
Vanuit
Nederland is er al een
container gevuld met alle
benodigdheden w.o. computers om les te kunnen
geven. Het team dat hiervoor verantwoordelijk zal
zijn bestaat uit oud docenten praktijkonderwijs.

Arbeidsmarkt
Er wordt opgeleid richting
arbeidsmarkt. Praktijkonderwijs is immers beroepsonderwijs en in het
3e/4e leerjaar zullen de
leerlingen stage lopen bij
bedrijven waar zij net als
op school een vaste begeleider zullen hebben. Er
zal voorts ook een nauwe
samenwerking zijn met de
ouders. Wat de richtingen
betreft waarin opgeleid zal

worden heeft de stichting
gedacht aan welzijn en
verzorging. Dit betekent
richting horeca, koken,
werken in cafetaria, persoonlijke verzorging, planten en groenonderhoud,
techniek
(algemeen),
hout- en metaalbewerking
en fietstechniek. Voorts
ook economie (handel en
verkoop) en sociale vaardigheden (waarden en
normen). De bedoeling is
dat als de leerlingen zo
omstreeks hun 18e jaar
de school verlaten, zij dat
doen met een arbeidscontract of dat zij besloten
hebben een eigen bedrijf
te starten.
Voor meer informatie:
E-mail: elisabeth@dareto
dream.nl
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ADRES

ACTIVITEIT

27667

AGILEVENTURES

Kanhaiweg 178

Servicebureau

29565

SOERISH SOEBDHAN

Kwattaweg BR. 882

Transportbedrijf

31021

TRAFFIC TOWING SERVICE

Kwattaweg 762

Sleepdienst

32100

ROMEO RAMDIN

Nieuw Weergevondenweg 59

Taxibedrijf

32111

UITZENDBUREAU ORBI

Sekrepatoestraat 5

Uitzendbureau

33817

M. RAGHOENATH

Kwattaweg 822

Autobusdienst

33851

WINSTON J. GUMMELS

Kwattaweg 250E

Importeur

34043

ROY NELOM

Sagoewenkestraat 8

Importeur

34267

H.W. YORKS

Krapestraat 9

Importeur

34534

Kwattaweg 711

Importeur

35124

MOHAMMED MAHMUD
ASHIM
A. KOPRO

Menkendam 136

Exporteur

35128

JOS TAXI

Kwattaweg 353A

Taxibedrijf

35622

Kwattaweg 347

36078

UNIVERSAL FREIGHT
FORWARDING
KENNET JUSTUS BANKET

Lachmin Doebeweg 13

Importeur, Exporteur,
Inklaarder
Autobusdienst

36381

NEW AJONG RESTAURANT

Kwattaweg BR. 504

Eet- En Drankinrichting

36871

Adviesbureau, Opleidingsinstituut,
Computerbedrijf

37028

XCIT COMPUTER INFORMA- Poemastraat 13
TION TECHNOLOGY
SCHOONMAAKBEDRIJF
Anansistraat 6
CHERALI
XINQIN TRADING
Nieuw Weergevondenweg 113

37404

SRANAN TELECOM PLUS

Nieuw Weergevondenweg 72

Bemiddelingsbureau

37405

SRANAN TAXI

Nieuw Weergevondenweg 72

Taxibedrijf

37458

JERREL BLACK

Pikinstonstraat 9

Taxibedrijf

37725

HOUTMARKT R. RATTAN

Kwattaweg 841

Winkelier

38426

N. DIAS DE OLIVEIRA

Anamoestraat 42

Importeur

38587

HUMMY TAXI

Pikinstonstraat 1

Taxibedrijf

38651

GILLIMPEX

Kibritikistraat 20

Importeur, Exporteur

36942
RMD

Protocol van samenwerking tussen de Kamer
van Koophandel en
Fabrieken en de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname werd tijdens de openingsceremonie van het
kinderboekenfestival
getekend door de heren
H. Naarendorp en S.
Proeve, respectievelijk
voorzitter van de KKF en
de Nationale Stichting
Ondertekening van het protocol van
Kinderboeken-festival
samenwerking tussen KKF en de Nationale
Suriname. De KKF is als
Stichting Kinderboekenfestival Suriname
bedrijfslevenorganisatie
bereid om het derde Meerjarenprogramma Kinderboekenfestival 2014-2016 van de
Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname mede te helpen organiseren
middels het beschikbaar stellen van haar beurscomplex.

CITAAT

" Om hun creatieve energie vrij te maken moet je de werknemer achter de toonbank op dezelfde manier behandelen als
de klant vóór de toonbank”. (Colin Turner)

u

DOSSIER

Tel.: 7584029

KKF en KBF protocol

Wist
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Praktijkonderwijs
in Saramacca
School

Opmaak

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

dat ?

"Er zijn tien vitale ingrediënten in het recept voor het ontwikkelen van leiderschap”.
Aan het woord is Colin Turner, een internationale autoriteit op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, die trainingen geeft aan bedrijven over de hele wereld. Wij
putten uit zijn bestseller 'Het eureka principe'. Deze 10 ingrediënten zijn: 1)
Integriteit en ethiek: komen voort uit het afgestemd zijn op principes, duidelijke
waarden en normen en doorlopende persoonlijke en professionele ontwikkeling; 2)
Doelen en doelgerichtheid: komen voort uit een persoonlijke missieverklaring voor
je leven en het hierop afstemmen van wat je doet; 3) Energie en enthousiasme:
komen voort uit het doen van dat waarvan je houdt en in gelooft; 4) Moed en nuchterheid: komen voort uit het besef dat vooruitgang betekent dat je fouten maakt; 5)
Inzet en bewustzijn van prioriteiten: komen voort uit het besef dat je niet doodgaat
van hard werken in een baan waarvan je houdt, maar wel van hard werken in een
baan waaraan je een hekel hebt; 6) Non-conformisme en onafhankelijkheid: komen
voort uit zelfkennis, jezelf begrijpen, op jezelf vertrouwen en trouw zijn aan jezelf. Je
maakt je geen zorgen over wat anderen over je zeggen, want je bent je eigen persoon; 7) Inzicht en geduld: komen voort uit de wetenschap dat wat jij waarneemt niet
altijd wordt waargenomen door anderen en dat dat alleen kan veranderen met
geduld, wederzijds bewustzijn en begrip; 8) Waardering en empathie: komen voort
uit de wetenschap dat het 'ik' alleen echt tot ontwikkeling kan komen via anderen.Waardering hebben voor de standpunten van anderen en met hen meeleven
geven langetermijnrelaties substantie en diepgang; 9) Overtuiging en toewijding:
komen voort uit de wetenschap dat overtuiging een krachtiger hulpmiddel is dan
welke methode dan ook en dat toewijding een maatstaf is voor de mate waarin je
betrokken bent bij dat waarin je gelooft. Je handelingen moeten overeenkomen met
de kracht van je overtuigingen; 10) Liefde en aandacht: komen voort uit de wetenschap dat liefde voor anderen en aandacht voor hun behoeften de krachtigste energie is die er bestaat. De echte leider is eerlljk, oprecht, recht door zee en behartigt
werkelijk de belangen van zijn mensen. Hij/zij is iemand die je kan vertrouwen.

Schoonmaakbedrijf
Importeur

KKFacts

DOE MEE
aan de beurs voor de
volgende sectoren:

Ondernemersavond
Onderwerp:“Utilising
Suriname’s resources natural resources to underpin
a sustainable economy”
Inleider: Angela van der
Kooye van Surimep Suriname
Datum: di. 11 maart 2014
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en
bijenteelt. Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en
verwerkingsbedrijven.
Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, chemisch,
metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking,
bedrijfsgerichte dienstverlening (financieel, ICT, transport, onroerend goed, trainingen, etc.), constructie, kunst, huisvlijt en -nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties,
equipment, instrumenten, etc.).

Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

30 april - 4 mei 2014
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net
Website : www.surinamechamber.com

De KKF bevordert een
cultuur van
ondernemerschap en
daardoor economische
groei in Suriname door
het zakenleven
te dienen,
te vertegenwoordigen
en te versterken.

Douanekoersen
M.i.v. 04/03/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,61
Pound sterling
5,60
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
330,61
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,40
Brazil real
1,44

