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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Jongeren
Informatiebeurs 2016
Stichting Jongeren Welzijn organiseert van 13 t/m 17 mei 2016 de 8ste
Jongeren Informatiebeurs. In dit grootste educatief evenement in
Suriname verstrekken onderwijsinstellingen, organisaties van de
overheid, ngo's, bedrijven en andere instanties, informatie aan voornamelijk jongeren. De lokatie: het KKF-beurscomplex.

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:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

19172

L.M. OLENSKY

Ganjakondrestraat 6

Eet- En Drankinrichting,
Winkelier

36980

GLOBAL CONNECTION

Ambastraat 1

Bemiddelingsbureau

36996

S. BHATOE TRADING

Hendrikstraat BR. 205

Grossier

36997

ROMARI SNACK

Margrietstraat

Standhouder

37678

JOSH IMPORT- EXPORT

Johan Adolf Pengelstraat 164

Importeur, Exporteur

37679

SICHUAN TRADE

Poseidonstraat 73

Importeur, Exporteur

37681

TIMPEX

Kerkplein 10

Importeur, Exporteur

37692

SADRKHANLOU VAHID

Tawajakoerastraat 2

Importeur

37694

Groenhartweg 57-58

Schoonmaakbedrijf

37695

RIDOFA
SCHOONMAAKBEDRIJF
NAZIM'S IMPORTS

Kletterprojekt 29

Importeur

37719

HOF TAXI

Hofstraat 12

Taxibedrijf

37722

SELKE CAR REPAIR

Frederikastraat 11

Monteur

37723

SANDY KARTOREDJO

Robijnstraat 9

Eet- En Drankinrichting

37739

RENUSHA BARBERSHOP

Leiding 9a BR. 165A

Barbier

37764

OEDAIRADJ RAMDAJAL

De Nieuwe Grondweg 16

Importeur

37777

WINKEL F.F. FIRTOE - KASI

Verlengde Hoogestraat 40A

Winkelier

37782

JOY KINDERHOEKJE

Constan R. Vredestraat 74

Servicebureau

37795

WONG-FAT EXPORT

Mohameddienweg 30

Exporteur

37811

M. TOUNKARA

Aquamarijnstraat 27

Taxibedrijf

37835

BOYZ II MEN TAXI

Hernhutterstraat 78a

Taxibedrijf

Zaterdag 23 juli 2016
16:00 - 20:00 uur in de KKF-Beurshal,
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

37841

LIAO XUECAN

Hoogestraat 35

Importeur

37843

OPO KAWINA

Stolkertsijver km. 50

Importeur, Exporteur

Heeft u een innovatief idée of vindt u uw creatie uniek?
Dan is de innovatie opendag iets voor u!!
Kom met uw mooie, unieke, innovatieve uitvindingen!

37850

ADVIESBUREAU TRUST ME

Lawastraat 48

Adviesbureau

37855

EXOTIC FRUIT &
VEGETABLE EXPORT
PARMA BEWAKINGS- EN
BEVEILIGINGSBEDRIJF

Sabanweg BR. 69

Exporteur

Hertogstraat 12

Bewakingsdienst,
Beveiligingsdienst

De beschikbare informatie
betreft o.a. studiemogelijkheden in en buiten
Suriname, beroepen bij
de overheid en particuliere sector, hulp -en dienstverlening voor jongeren,
culturele en creatieve expressie en jong ondernemerschap. Bewustwording m.b.t. het milieu krijgt
speciale aandacht en er is
een groen edutainment
programma (GreenFormation) opgezet. Behalve

de gebruikelijke interactieve informatiesessies en
workshops van diverse organisaties, zullen dit jaar
voor het eerst inspirerende en bekende personen
uit onze samenleving hun
'road to success' met het
publiek delen. Het programma bevat ook attracties zoals optredens van
artiesten en een fashionshow waar designs van
jonge designers op de catwalk getoond zullen wor-

den. Speciaal voor jongeren wordt een lounge opgezet waar ze diverse verrassingen tegemoet kunnen zien. De Jongeren
Informatiebeurs
maakt
sinds 2001 een bijzondere
groei door en is niet meer
weg te denken in onze
samenleving. Voor meer
info: Vernon Kersout,
coördinator
promotie,
mobiel 8671361, e-mail:
kersout82@yahoo.com
RMD

Creatief denken ontwikkelen
Het is een misvatting te denken dat als je erg intelligent bent, je aan je denken niets
hoeft te doen. Dit is een intelligentieval, je bent dan de gevangene van je eigen
visie. Het is reactief in plaats van proactief denken. Maar het is ook een misvatting
om te menen dat als je niet zo intelligent bent je aan je denken niets kunt doen. Dit
is onderschatting van je eigen creativiteit. Iedereen is namelijk in staat tot creatief
denken. En vooral in deze tijd van crisis is het noodzakelijk dit te ontwikkelen. Vaak
is het nodig om bij onszelf creativiteitsbelemmerende overtuigingen te ontdekken en
weg te werken. Er zijn nogal wat blokkades in ons. Imagineren/verbeelden, is nu
een uitdaging. Het gaat om het vinden van creatieve manieren om te organiseren,
te managen en te bezielen met een geest van verbeeldingskracht; je eigen creatieve mogelijkheden te begrijpen en te ontwikkelen.
RMD

INNOVATIE OPENDAG

Deelname is Gratis

37892

Dit is uw kans om uw creatie te delen met de buitenwereld.
Voor de winnaar hebben wij een leuke prijs!

Caribbean Exporter of the Year Awards
De organisatie van deze awards, the Caribbean Export Development Agency
(CEDA), maakt bekend dat de deadline voor het opgeven van nominaties is verschoven van 30 april naar 10 mei 2016 4:30 p.m. De awards worden dit jaar in juni
uitgereikt als het programma zijn 20ste jaar herdenkt. De rewards die worden uitgereikt betreffen: Emerging exporter of the year, Female exporter of the year, Green
exporter of the year and Caribbean exporter of the year. Voorts een special award
- Excellence in Services Exports en Caribbean Export's Choice Award. Het programma dat exporteurs erkent en beloont, beoogt hiermede een export cultuur in de
regio te bevorderen en bemoedigt ondernemingen die daartoe de potentie hebben
met exporteren te beginnen terwijl ondernemingen die al exporteren worden
bemoedigd tot uitbreiding van hun exporten.
Zie www.carib-export.com/ceya2016.
RMD

Voor info en registratie: Stichting Business Innovation Suriname tel.no.: 530311 tst. 130
E-mail: stichtingbusinessinnovationsur@gmail.com
De innovatie opendag is een initiatief van Stichting Business Innovation Suriname.

Wist

u

dat ?

Lezen en schrijven, spreken en luisteren zijn vormen van communicatie, de belangrijkste vaardigheid in het leven. Het grootste deel van ons wakend bestaan zijn we
daarmee bezig. Goed kunnen communiceren is absoluut noodzakelijk willen wij
effectief zijn. Maar hoe staat het met onze luistervaardigheid, die ons in staat moet
stellen zo te luisteren dat we anderen echt kunnen begrijpen vanuit hun eigen referentiekader? Het gaat om inlevend luisteren oftewel luisteren met empathie. Vele
misverstanden en conflicten worden veroorzaakt door het onvermogen met empathie te luisteren. Een deskundige zei het zo: "If you want to interact effectively with
me -to influence me, your spouse, your child, your neighbor, your boss, your coworker, your friend- you first have to understand me”. Als je degene met wie je communiceert niet begrijpt, zijn unieke situatie en gevoelens, zal je niet in staat zijn te
adviseren of te counselen. Het is dus van belang te trachten eerst te begrijpen door
in de schoenen van de andere te gaan staan, alvorens zelf begrepen te willen worden. Meestal willen we dat de andere ons eerst begrijpt en vaak luisteren wij niet
met de intentie de andere te begrijpen, maar met de intentie hem/haar van repliek
te dienen. Wanneer een andere spreekt luisteren we vaak op één van de vier
niveaus: 1) Negeren (luisteren niet echt), 2) doen alsof we luisteren, 3) selectief luisteren (hebben slechts aandacht voor een deel van de conversatie) en 4) aandachtig luisteren (energie focussen op woorden die gezegd worden). Slechts weinigen
beoefenen het luisteren op het 5e niveau, het 'inlevend luisteren' of 'empathic listening'. Dit is luisteren met de intentie de andere zowel emotioneel als intellectueel te
begrijpen; wat niet betekent dat je met hem of haar eens hoeft te zijn.

ONDERNEMERSAVOND
De ondernemersavond heeft ten doel ondernemers dichter bij elkaar te brengen en
met elkaar van gedachten te laten wisselen. Mede in het kader daarvan is er een
ondernemersavond georganiseerd met als onderwerp:

"Inventarisatie van de knelpunten die de transportsector
ondervindt en komen tot oplossingsvoorstellen"
Datum
Tijd
Lokatie
Inleider

:
:
:
:

dinsdag 10 mei 2016
19.00 uur - 20.00 uur
KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
dhr. J.A. Padarath, voorzitter KKF en
dhr. R. Moeridjan, voorzitter Transport Federatie Suriname (Trafesur)

Indien er van uw zijde opmerkingen zijn, gelieve deze te mailen naar: chamber@sr.net

CITAAT

"Gebrek aan gemoedsrust is de vijand van verstand en
wijsheid. Een rustige geest brengt juiste gedachten voort en
wijsheid welt dan vanzelf op als uit een bron. Kenmerken
van een gezuiverd hart zijn: zuiverheid van
denken, spreken, doen en laten". (Inayat Khan)
De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor
economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen,
te vertegenwoordigen en te versterken.

KKFacts
ADVERTEREN OP
RECLAMEBORDEN
Op de borden (afmeting
1.20 m hoog x 2.45 m
breed) langs het beursterrein aan de Dr. H.D.
Benjamins-/Borretstraat is
ruimte voor uw advertentie. Ook aan de binnenkant is ruimte beschikbaar
om uw onderneming te
promoten. Voor informatie
over prijzen en voorwaarden, kunt u contact opnemen met het beurssecretariaat tel. 530311 tst. 111.

ONE
STOP
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:
KKF OSW - tel. 530311

FOREIGN
EXCHANGE
AUCTION
May 2, 2016
Currency
Total Amount

USD
500.000

average rate

SRD 5,600

