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Sleutel

De sleutel tot succes dat
Turner aanreikt kan alsvolgt samengevat worden:
* wordt bewust van de
bron van je denken en
handelen;

* Verhoog je creativiteit
door jezelf te zijn;
* Ontwikkel je persoonlijke
roeping;
* Leer het maximale uit je
leven te halen.
In Het Eureka-principe
laat Turner met voorbeelden uit de privésfeer en
het zakenleven zien hoe
wij ons potentieel kunnen
ontwikkelen en de doelen
die wij voor ogen hebben
kunnen bereiken.

Uitspraken

Hieronder enkele citaten
van Colin Turner:
* Als je een leider wilt zijn
op een bepaald gebied,
moet je herkennen wat er
gaat gebeuren voordat het
werkelijk gebeurt.
* Problemen in ons leven
steken de kop op wanneer
we iets zaaien en verwachten iets heel anders
te kunnen oogsten.
* Een bedrijfscultuur is,
net als een gezinscultuur,
een afspiegeling van de
manier waarop mensen

Proficiat

denken en voelen.
* We hebben een nieuw
denkniveau nodig, een
benadering gebaseerd op
karakter dat gestoeld is op
universele principes.
* Als je blijft doen wat je
altijd hebt gedaan, zul je
ook blijven krijgen wat je
altijd hebt gekregen.
* Alles wat je in je leven
creëert is een proces en
of dat proces harmonieus
of turbulent verloopt,
hangt af van de mate
waarin het in overeenstemming is met het achterliggend principe.
* De ware leider geeft het
goede voorbeeld in plaats
van tegen anderen te preken over hoe ze zouden
moeten zijn.
* Als we onze sterke kanten negeren doen we
vroeg of laat alleen maar
wat anderen vinden dat
goed voor ons is.
Voor meer informatie:
www.awbruna.nl

- 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.

India
24 - 25 februari 2011: “5th
India - Latin American
and Caribbean Conclave:
Catalysing Partnerships”
Locatie: Hotel Maurya
Sheraton
Organisator: The Confederation of Indian Industry (CII)tarun.gupta@di.in

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

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

CITAAT

"Kennis is macht en op ieder kennisniveau wordt je
verantwoordelijk gesteld voor de manier waarop je die
kennis gebruikt”. (Yor Sunitram)

6 - 8 maart 2011: “Indian
Furniture & Accessories
Show (IFAS) - including
home décor”
Locatie: Jodhpur, Rajasthan
Organisator: Export Promotion Council for Handicrafts
ifas@epch.com

Columbia
22 - 25 maart 2011: “II
Textile and Fashion Forum of the Greater Caribbean”
Locatie: Barranquilla
Organisator: Chamber of
Commerce of Barranquilla
www.plataformak.org
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China

Hunan Greenland Plant
Resource Development
Company Ltd.

China

Ningbo A.OK., Ltd.

India

Eastman Industries Ltd.

imp. van extracten van natuurplanten, intermediate materials en
natural food addictive
www.asiaextract.com
imp. van flashlight items en travel
goods
www.hs-aok.com
imp. van banden en batterijen
shobhit@eastmanglobal.com
geint. in div. beveiligingsdiensten
www.bsafeisrael.com
geint. in adviezen op het gebied
van allerhande hijswerktuigen z.a.
takels, motoren, schakelkasten,
bovenloopkranen en portaalkranen
martien@bkrs.nl
imp. van mineraal en drinkbaar
water
h-pivnich@1.ua
distr. van safety matches
www.trinmatch.com

Israël

B. Safe Security Ltd.

Nederland

BKRS Crane Systems N.V.

Oekraïne

Pivnich

Trinidad

Trinidad Match Ltd.

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?

Schrijf nu in voor de training:
BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
Deze training wordt verzorgd in 5
modules van 2 dagen per module
1:
2:
3:
4:
5:

17 - 25 januari 2011: “2nd
WIEF Women Entrepreneurs Workshop”
Locatie: Niew Function
Hall, Level 8
Organisator: WIEF Businesswomen
Network
(WBN)
norazuwa@wief.org

- personen en bedrijven op om de KKF jaarbijdrage te voldoen.

Wist

module
module
module
module
module

Maleisië

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.

Handelsbemiddeling

Joyce Sabajo (3e v. links) herdacht haar 15 jarig
dienstverband met de KKF. Op de foto wordt
zij geflankeerd door voorzitter Narpath
Bissumbhar, secretaris Joanne Pancham en
KKFWO-voorzitter André Koornaar.

KKFacts

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.

Colin Turner is een internationale autoriteit op het gebied van persoonlijke ontwikkelingen die aan bedrijven over de hele wereld trainingen geeft. Enkele jaren geleden publiceerde hij in Engeland 'The
Eureka Principle' dat later door Sandra van de Ven in het Nederlands
werd vertaald en dat werd uitgegeven door A.W. Bruna Uitgevers B.V.
in Utrecht. Het boek is een 'must have read'.
"Succes, privé en op het
werk, ligt voor iedereen
binnen handbereik. Maar
je moet er wel op zoek
naar durven gaan in
jezelf", zegt Turner. Het
beeld dat we van onszelf
en van ons land en de
wereld hebben is volgens
Turner bepalend voor de
kwaliteit van ons leven. In
“Het Eureka Principe" laat
hij zien dat als we bewust
worden van wie we daadwerkelijk zijn - onze sterke
en zwakke kanten, onze
voorkeuren, wat we denken en voelen en waarom
- we zullen ontdekken dat
we veel meer kunnen dan
we voor mogelijk hebben
gehouden.
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Potentieel ontwikkelen
en doelen bereiken

Succes

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamedirectory.biz
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center, KKF-Hoofdkantoor
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

u

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

dat ?

Er is een universele wet die van toepassing is bij zelfbegrip en krachtens welke je
iets wint telkens wanneer je jezelf toestaat om iets kwijt te raken. Als je het verlangen kwijtraakt om indrukwekkend en belangrijk te lijken, ga je niet langer gebukt
onder de last van kunstmatig gedrag. Als je niet naar zekerheden zoekt buiten jezelf,
zullen externe fluctuaties ook geen effect meer op je hebben. Als je het gevoel hebt
dat je anderen moet overheersen of in je macht moet hebben om hun respect af te
dwingen, hebben zij in werkelijkheid jóú in hun macht en zo zullen ze je ook behandelen. Waarom? Omdat iemand van wie je iets wilt in psychologisch opzicht altijd
macht over je heeft. Je handelingen om sterker te lijken zullen opgevat worden als
tekenen van zwakte. Hoe meer je het respect van anderen eist of begeert, hoe
onwaarschijnlijker het is dat je dat respect ook werkelijk krijgt. In relaties met anderen moet je niet zoeken naar macht over anderen, maar naar de beheersing over
jezelf. Op elk moment van je leven heb je of de controle over jezelf, of je wordt door
een ander beheerst. Gedraag je zoals je in werkelijkheid bent, ook al betekent dat
het einde van een relatie. Onderdruk nooit je eigen ik om iemand anders te beïnvloeden, vast te houden of voor je te winnen. Als wij ons onecht opstellen zullen de
beloningen ook onecht zijn. Gedraag je dus nooit zoals je denkt dat een ander wilt
dat je je gedraagt, maar zoals jij vindt dat je moet. Mensen zijn nooit wat ze lijken.
Om anderen te leren zien zoals ze werkelijk zijn moet je eerst je eigen motieven eerlijk onder ogen zien. Zelfkennis is de sleutel voor inzicht in het karakter van een
ander. Je begrip van anderen hangt af van je begrip van jezelf. We kunnen de sterke kanten van een ander pas erkennen als we onze eigen sterke kanten kennen. Ga
met de sterke punten die je van nature hebt aan de slag en verlies geen energie met
het sleutelen aan je zwakke punten. De filosofie van de Chinezen is dat als je je sterke punten volledig ontwikkelt, je zwakke punten niet langer van belang zijn.

VISIT OUR WEB SITE:

www.surinamechamber.com

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

Douanekoersen
M.i.v. 30/11/2010
Geldigheidsduur 13/12/2010

U.S. dollar
2,78
Euro
3,65
Pound sterling
4,33
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
330,04
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,36
Indian rupee (100) 6,05
Brazil real
1,61

