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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

KKF Jaarbeurs nog in full swing

JAARBEURS 2016

De KKF Jaarbeurs 2016 die op vrijdag 25 november j.l. officieel werd
geopend, kan nog tot en met donderdag 1 december a.s. worden
bezocht. In de beurs participeren bedrijven uit haast alle sectoren van
ons bedrijfsleven met 123 stands. KKF- voorzitter Anil Padarath verklaarde deze Jaarbeurs 2016 voor geopend. Hieronder een greep uit
zijn toespraak en van de KKF-voorzitter.
Na de aanwezigen welkom te hebben geheten
gaf de voorzitter Anil
Padarath aan dat het bijzondere inspanning heeft
gekost om bedrijven te
motiveren zich ondanks
de economische situatie
toch te profileren door in
de beurs te participeren.
Hij zei verheugd te zijn
om desondanks de beurs
met 125 enthousiaste
deelnemers
temogen
openen.
Deze ondernemers hebben getoond niet alleen
durf en moed te hebben,
maar vooral waarachtige
ondernemers te zijn en
zich niet laten tegenhouden door economische
omstandigheden in het
land.
De economie
wordt tenslotte gedragen
door het bedrijfsleven,
dus opgeven is geen
optie.
Als
overkoepelende
bedrijfsleven organisatie
is het de taak van de
Kamer om bedrijven aan
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te moedigen zich staande te
houden en de kansen die
deze uitdagende periode
bidet aan te grijpen en die
te ontwikkelen.
Padarath benadrukte dat
down perioden ook evaluatie momenten zijn. De KKF
heft zich daarom beraden
overde opzet van de beurs,
het beoogde doel en het
rendement voor de deelnemende bedrijven. Debeurs
blijkt haar bestaansrecht te
hebben behouden. De verschillende bedrijven hebben
da nook hun uiterste best
gedaan om het u aangenaam te maken en te benadrukken waar zij voor staan.
Behalve onze jaarlijkse
beurs heeft de Kamer haar
reguliere taakstelling. Het
Kamer bestuur dat in januari dit jaar is aangetreden,
heft het bedrijfsleven een
aantal zaken toegezegd
waarbij is ingezet end at het
bedrijfsleven
daar
de
komende
perioden het
nodige van zal merken.
De KKF werkarmen zijn

ingezet om het bedrijfsleven
op specifieke gebieden te
kunnen
ondersteunen.
Voorzitter Padarath noemde
daarvan het volgende 6- tal
gebieden :
1.
Stichting Business
Support
Organization
Suriname ( BUSOS)
2.
Stichting Suriname
Business Information Center
(SBIC)
3.
Stichting Caricom
Awareness Building Unit
(Cabu)
4.
Stichting
Fablab
Suriname
5.
Stichting Business
Innovation Suriname (BIS)
6.
Stichting Suriname
Community Choice (SCC)
Hij nodigde de aanwezigen
uit de KKF Booth op de beurs
te bezoeken waar informatie
over de KKF werkarmen verkregen kan worden

vrijdag 25 november t/m donderdag 01 december
ingang Benjaminstraat van 17.00 - 23.00 uur
VOORVERKOOP VAN KAARTEN :
vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur,
maandag t/ donderdag van 10.00 - 17.00 uur in het gebouw van de KKF aan de
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop u ze koopt en ze verschaffen
uitsluitend tussen 17.00 - 19.00 uur via de ingang aan de
prof. W.J.A. Kernkampweg toegang tot het beursterrein.
N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten
.
TOEGANGSPRIJZEN :
Volwassenen: SRD 7,50 p.p.
Kinderen 2 t/m 10 jaar en 60+ : SRD 5,- p.p.
STALLING:
bromfietsen en fietsen op het terrein van het Surinaams Padvindsters Gilde,
allernaast de KKF aan de Prow.W.J.A. Kernkampweg.

DE JAARBEURS, HET GROOTSTE SURINAAMS EVENEMENT!
ALTIJD DE MOEITE WAARD!
MET MEER DAN 110 BEDRIJVEN

Don’t miss this fair! It’s KKF doing it again!

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

(VG)

KKF Suriname

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:
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43836

J.R. ENGELHART

Coprastraat 22

Taxibedrijf

43860

KELECTRIC COMPANY LIMITED

Scorpiostraat 9

Importeur, Adviesbureau

43863
43883

THEMEN - SLIGGERS CONSUL- Indira Gandhiweg BR. 1295
TANCY, ADVICE & SERVICE
CHENGSHENG QIU
Lalla Rookhweg 44

43887

KRISTEL'S BELHUIS

Ijzerhartstraat 24

Bemiddelingsbureau

43899

ZHIZHAN HU

Molenpad 22B

Importeur

43907

R.A.B. TAXI SERVICE

Dr. Sophie Redmondstraat 81

Taxibedrijf

43913

HONG SUINAI

Neptunesstraat 10

Importeur

43920

INFOTEL

Bechaniestraat 27

Servicebureau

43934

Wij besparen u het hele loopwerk en kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers het proces van
aanvraag tot verkrijging van de vergunning.

AARDVRUCHTEN - EN FRUITVER- San Martinstraat 61
WERKINGSBEDRIJF A.D.R.

43935

ATELIER FLEXY STYLE

43936

Voor meer info: OSW
KKF - tel. 530311 # 119

43956

ISHANA PUBLISHING & PRODUC- A.l. Waaldijkstraat 8
TIONS
MAYA'S ART OF BEAUTY
Albertlaan 13

STOP
ONE

Heeft U een
vergunning Nodig?
Moet uw vergunning verlengd worden?

WINDOW

43984

Wist

u

dat ?

Hoewel de meeste mensen er niet bij stilstaan is het toch belangrijk te weten
welke waarden en normen in ons leven centraal staan. Er zijn universele, culturele en individuele waarden. Universele waarden zijn onafhankelijk van tijd,
plaats, taal en culturele barrières. Het zijn tijdloze consonanten over de mens
die genoemd worden in de grote werken van wijsheid: Bijbel, Upanishads,
Baghavad-gita, Talmud, Koran etc. Tegenwoordig zijn waarden als eenheid,
opoffering, vrede, dienstbaarheid, God, liefde en broederschap echter ondergeschikt geraakt aan materiële en economische zaken. Culturele waarden beogen
een samenleving op orde te stellen en deze orde te bewaren. Je vindt ze terug
in bestuur en wetgeving, filosofie en onderwijs, statussystemen en sociale conventies. Een cultuur is een manifestatie van het denken en voelen van mensen;
van sociale normen, van wat wel en niet acceptabel is. Cultuur botsingen, conflicten en zelfs oorlogen ontstaan wanneer culturele normen en waarden worden aangezien voor universele waarden en normen en dus als de enige acceptabele voor het gehele menselijke ras. Individuele waarden worden weerspiegeld door onze persoonlijke doelen. Onze doelen spelen een rol in onze relatie
met anderen. Ze zijn het resultaat van onze conditionering en ervaring. Tenzij
we bewust de tijd nemen om vast te stellen wat belangrijk is in ons leven,
gehoorzamen we automatisch aan een programma dat het resultaat is van onze
ervaringen in het verleden.

Citaat
“Entrepreneurship is living a few years of your life like most people
won’t, so that you can spend the rest of your life like most people
can’t. Do something today that your future self will thank you for.”
(Sam Walton)

A.l. Waaldijkstraat 49

Adviesbureau, Opleidingsinstituut,
Bemiddelingsbureau

Importeur

Fabrikant
Servicebureau, Promotion
Bureau
Uitgeverij, Bemiddelingsbureau,
Opleidingsinstituut,
Computerbedrijf, Importeur,
Servicebureau
Adviesbureau,
Opleidingsinstituut
Servicebureau

43988

AMSTERDAM LOGISTICS GROUP Van't Hoogerhuysstraat
(A.L.G.) SURINAME B.V.
A.T. RAMSODIT
Derde Rijweg BR. 50

44017

RENE K. RAMDAS

Pakoesiweg 2

Exporteur

44018

AARTIE S. RAMDAS-BALDEW

Pakoesiweg 2

Autobusbedrijf, Transportbedrijf

44036

SABIETRIE DEWIE OEMRAW

Hamburgstraat 18

44047

ANNECLAIRE

Autobusbedrijf, Verhuurbedrijf
Transportbedrijf
Maagdenstraat 2 (UN MALL unit 30) Importeur

44058

NEBEL ADVIES

Kerkplein 10

44070

KENNETH L. KROMOWINANGOEN Sastrodisoemoweg 116

44073

WINKEL LIANGKIE

Grankreek km. 41

Winkelier, Importeur

44074

J.W. HOEPEL

Geertruidaweg 22

Servicebureau

44092

SHAQUILLE'S TAXIBEDRIJF

Coesewijnestraat 5

Taxibedrijf

44095

IMPORT & EXPORTBEDRIJF GUO Emmastraat 7
XIANG

KKF INFO

Adviesbureau
Leverancier, Transportbedrijf

Importeur, Exporteur

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in

Bekijkt u onze programma, KKF Info,

Suriname door het zakenleven te dienen, te
elke dag op SCC - TV channel 20.2

vertegenwoordigen en te versterken.
Ti j d : 1 7 . 3 0 p m

