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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

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 KKF wenst aan de Surinaamse gemeenschap en
in het bijzonder aan het bedrijfsleven en de organisaties en instituten die zijn belangen behartigen een
vredig en zeer voorspoedig 2015 toe. Moge vooral de
inspanningen van het Suriname Business Forum
(SBF) en van het Tripartiet Overleg (TO) in het nieuwe
jaar leiden tot aanzienlijke verbetering van het business klimaat opdat met name het MKB zijn rol van ruggengraat van de economie optimaal kan vervullen.

CITAAT

"Heb jezelf lief want God heeft zich in jou verstopt als Bron
van liefde. Aanvaard jezelf in volle liefde want dan
transformeer je tot wat je in essentie bent.
Wie zichzelf onvoorwaardelijk lief heeft, stopt met worden.
Hij/zij heeft zijn ware zelf, verwezenlijkt en kan daardoor zijn
naaste liefhebben als zichzelf”. (Inayat Khan)

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

26737

LINK RICE TRADING N.V.

Kerkplein 11-12

Adviesbureau

27022

R.J. HEERENVEEN

Abdoelstraat 18

Importeur, Exporteur

27030

F. DINMOHAMED - ADHIEN

Sophia'slustweg 3

Winkelier

27046

G.M. MACLEAN

Geraniumstraat

Taxibedrijf

27068

A.R. PLET

Prinsenstraat 75

Reparatieinrichting

27096

A. CLEMENS

Lawatabiki

Winkelier

27104

RIHER'SAH

Hk Schotel-/indira Gandhiweg

Winkelier

27132

APONSI BAR

Magda Ville

Drankinrichting

27143

TRANSPO INTERNATIONAL

Kwattaweg 227

Importeur

27164

Ojamastraat 17

Importeur

27176

IMPORTBEDRIJF J.A.L.
SABAJO
K.F. KROMOTAROENO

Waterkant Centrale Markt

Taxibedrijf

27193

R.R. RECHARDS

Kalicharanstraat 61

Importeur, Exporteur

27215

Adviesbureau

27290

KOTI KETI KONSULT afgekort Marinus Van Doornstraat 56
K.K.K.
J.A. WONG CHUNG
Limesgracht 3

27294

L. NAPO

Bigiston 1

Exporteur

27319

EXPORTBEDRIJF JACKSON

Santigron

Exporteur

27321

RASI EXPORTS

Victoriapark 303

Exporteur

27330

Y.J.T. TJOE-A-ON

Anamoestraat 45

Taxibedrijf

27335

J.W. FOE-AMAN

Standhouder

27336

WINKEL OLAN

Dr. J.f. Nassylaan (omgeving
Theater Star)
Balingsoela

27349

BLANDA

Constan R. Vredestraat 42

Adviesbureau, Bemiddelingsbureau,

27350

TAXIBEDRIJF H.E. HELD

Waterkant Centrale Markt

Taxibedrijf

27362

Rembrandstraat 31

Adviesbureau

27374

G.S. RAMGOELAM
ADVIESBUREAU
D.G. KING

Gemberstraat 1

Taxibedrijf

37812

RODNEY BREINBURG

Dr. J.f. Nassylaan 14

Taxibedrijf

Importeur

Winkelier

Administratiebureau

OPROEP
Het vastleggen van bedrijfsgegevens in het Handelsregister (HR) is zo
belangrijk dat dit register ook wel de "Burgerlijke Stand" van het bedrijfsleven wordt genoemd. Aangezien het Handelsregister dagelijks wordt
geraadpleegd door het bedrijfsleven, dienen de gegevens correct en
actueel te zijn.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) roept daarom:
- personen en bedrijven die economisch actief zijn en nog niet zijn
ingeschreven in het Handelsregister van de KKF, op zich alsnog te
registreren.
- personen en bedrijven die in het Handelsregister voorkomen op om de
huidige zaak- en persoonsgegevens door te geven, indien wijzigingen zijn opgetreden.
- personen en bedrijven die staan ingeschreven en niet meer economisch actief zijn, op om zich te komen uitschrijven dit in eigen belang.
- personen en bedrijven op om de KKF jaarbijdrage te voldoen.
Gelieve rekening te houden met het feit dat nieuwe inschrijvingen uitsluitend op afspraak geschieden. Voor meer info of voor een afspraak
kunt u bellen op de telefoonnummers: 530311 of 530313.

KKFacts
Ondernemersavond
O n d e r w e r p : “ Te a c h - i n
Handelsmissie Guyana”
Inleider: Cie. Handelsmissie Guyana
Datum: di. 6 januari 2015
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Openingstijden KKF: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.

Wist

u

Een vaardigheid die zelden wordt onderwezen en die de meeste mensen daardoor
missen is ontegenzeglijk 'luisteren'. Jammer want luisteren is de sleutel tot de waarheid. Maar hoe gebruik je deze sleutel? Als de sleutel onder roest zit past hij niet op
het slot. De meeste misverstanden die leiden tot soms zeer betreurenswaardige
situaties, berusten op ons onvermogen om te luisteren. Wie niet kan luisteren is
horende doof. Luisteren naar een verlichte spreker die zich op een totaal ander
niveau van bewustzijn bevindt kan een vlam van inzicht teweegbrengen en een
mens lichten uit het bewustzijnsniveau waarin hij al jaren gevangen zit. Wat blokkeert dan ons luisteren? We luisteren vanuit onze godsdienstige of partijpolitieke of
andere conditionering waardoor we voortdurend innerlijk in strijd zijn. Vooral als de
spreker iets zegt dat haaks staat op onze bestaande conditioneringen. Het is niet
gemakkelijk maar probeer eens te luisteren zonder innerlijk goed of af te keuren.
Kritiekloos luisteren zoals je luistert naar het geluid van de wind of naar muziek. Dat
remt de neiging tot innerlijk debat, tot vergelijken, innerlijk nee- of jaknikken.
Effectief luisteren is alleen mogelijk als we innerlijk stil zijn. Vermijd iedere vorm van
concentratie bij het luisteren. Luister met een lege maar alerte geest. Dat is intuïtief
luisteren waarbij alle zelfpreoccupatie is opgegeven. Je luistert dan onbevangen,
onbevooroordeeld, en bent volkomen open-minded. We hebben allemaal diep in
ons een gebied dat nooit door denken werd gecorrumpeerd en dat waarheid kan
herkennen. In dit gebied kan waarheid indien gehoord niet anders dan begrepen
worden. Er is plots inzicht, dat niets te maken heeft met het optasten van kennis en
het vergaren van nieuwe ideeën. Inzicht is namelijk een sprong in het bewustzijn die
geen tijd vergt.

Follow us on:
www.facebook.com/kkf.suriname
KKF Suriname

STOP

dat ?

ONE

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), in samenwerking met haar werkarm Stichting Suriname
Business Information Center, is voornemens de eerste

innovatie dag in februari te organiseren. De essentie
van de innovatie opendag is om ontwikkeling opgang te
brengen voor en door de Surinaamse gemeenschap.

INNOVATIE OPENDAG
Heeft u een INNOVATIEF IDEE of
vindt u uw CREATIE UNIEK?
Dan moet u deze OPENDAG niet missen!
Voor registratie of meer info kunt u contact opnemen met mw. Premiela Rajaram
op het nummer 530311 of per e-mail: chamber@sr.net

WINDOW

Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het hele
loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers
het proces van
aanvraag tot
verkrijging van de
vergunning.
Voor meer info: OSW
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 23/12/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,11
Pound sterling
5,23
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
279,26
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 5,30
Brazil real
1,27

