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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Een goede leider worden
‘How to become a good leader' was de titel van de presentatie die
werd gegeven door Jan-Willem Kompagne van Spang Makandra
(Mind Sonar) op onze laatstgehouden ondernemersavond. Zijn organisatie is er voor organisatieontwikkeling en veranderingsstrategieën
bij individuen en teams.

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

959

Watermolenstraat no. 36-38

Verhuurbedrijf

2100

B.V. CULTUURMAATSCHAPPIJ WATERLAND
J. ASHRAF - ABDOELKADIR

Zwartenhovenbrugstraat no. 69

Winkelier

4990

ECLIPZ EXCLUSIVE GOODZ

Malebatrumstraat no. 4

5464

Commissaris Roblesweg no. 19

6220

HOUTZAGERIJ MARIENBURG
H. ISHWARDAT RAMSEMOEDJ
DOERGA'S ROTI- EN RUMSHOP
DHURPATIA WEDUWE VAN
PANCHAM LACHMAN
L. SAHATOE

Exporteur, Importeur,
Winkelier
Houtconcessionaris,
Houtmarkt, Houtzagerij
Winkelier

6228

DEBIDIEN BADLOE

Sawmillkreekpolder no. 47

6241

WINKEL KARIMAN

Gotong Rojongweg no. BR. 65

6583

R.A.J. JIBODH

Karang Anjar no. perceel 96

6693

DOMPOE GADRIE

Brownsweg no. Birihoedoematoe

Drankinrichting, Eet- En
Drankinrichting, Winkelier
Winkelier

6830

M. ARJUN - CHHANAI

Emmastraat no. 60

Eet- En Drankinrichting

6939

R.B. FONKEL

Jawjaw no.

Winkelier

7080

SOEKHAN PREMCHAND

Smederij

7098

T. HENZEN

Van Drimmelenpolder Serie B no.
no. 25A
Nickeriestraat no. 14

7253

E.Z.C. JAMES - EPRIL

Van Idsingaweg no. 60

Drankinrichting, Winkelier

7400

J.M. SOELJE

Redi Doti no. Sarakreek

7402

R.N. JABINI

Nieuw Aurora no.

Eet- En Drankinrichting,
Winkelier
Winkelier

7618

M. HUUR

Winkelier

7674
7691

MEUBELBEDRIJF L. CHIU
HUNG
HARINATH RAMCHARAN

Abenaston no. aan de Linkeroever
van de Surinamerivier
Neumanpad no. 42
Groot Henarpolder no. perceel 124

Houtconcessionaris, Padidroger,

8051

E.W. DIENDE

Langatabbetje no.

8121

JAGROEP JAGMOHAN

Hendrikstraat no. BR. 198

8176

JUGANAN KATWAROE

Mind sonar
Na de achtergrond van
'mind sonar' te hebben uitgelegd ging de inleider
ruim in op zaken als: de
dynamiek van een individueel profiel, motiveren,
veranderingsgezindheid,
volgers en toetsers, waarnemen en, een groepsprofiel. Bij de bespreking van
de achtergrond van mind
sonar weidde de spreker
uit over Griekse temperamenten, persoonlijkheidstypen, Language & behaviour (LAB) profile en metaprogramma's. Aan de
hand van grafieken werden de dynamieken van
een individueel en een
groepsprofiel verduidelijkt.

Motiveren
De presentator stelde motiveren gelijk aan bewe-

5834
5875
6174

Jan-Willem Kompagne
gen. Een ergens naar toe
of ergens van af bewegen.
De aard van dit bewegen
kan proactief of reactief
zijn en de referentie intern
of extern. Voorts kan de
keuzemogelijkheid optioneel of procedureel zijn.
Uitgeweid werd vervolgens over veranderingsgezindheid (mammoettan-

ker of surfplank?), volgers
en toetsers (Klopt of klopt
niet), waarnemen (visueel. Auditief, kinesthetisch) en profielen (individueel/groeps). Wie meer
wil weten en benieuwd is
naar zijn/haar profiel of
van medewerkers kan
terecht op: info@spangmakandra.com.
RMD

CITAAT

" Velen die met provocatief geëtaleerd zelfvertrouwen indruk
op hun omgeving maken, voelen zich diep vanbinnen als
een haas in een leeuwenhuid. Ze leven in de constante
angst te worden ontmaskerd”. (Theo Fisher)

Innovatie ondersteunende
ISO standaarden
Innovatie voltrekt zich wereldwijd. Theodore Levitt, voormalig economist en professor aan de Harvard Business school zei eens: ' Net
zoals energie de basis is van het leven zelf en ideeën de bronnen van
innovatie, zo ook is innovatie de vitale vonk van alle menselijke verandering, verbetering en vooruitgang'. Er zijn daarrom ISO standaarden die innovatie ondersteunen.

Innovatie
In elke sector is innovatie
van belang. Zij is essentieel voor de ontwikkeling
van private en publieke
entiteiten en een sleutel
element van economische
performance en sociaal
welzijn die beide grote
zorgpunten zijn van het
bedrijfsleven, de overheid
en civiele gemeenschap.
Deze groepen worden
geconfronteerd met vele
uitdagingen m.b.t. duurzaamheid, klimaatsverandering,
nanotechnologieën, water en energie.
Internationale standaarden brengen innovatie
naar de markten, faciliteren de ontwikkeling van
nieuwe markten en doen
bij de consumenten kennis en zelfvertrouwen toenemen. Standaarden zijn
het solide fundament van
innovaties en zij promoten
het gebruik van innovatieve producten en diensten.

Standaarden

Wist

Volgens de Wereldbank is
een van de economische
voordelen van standaarden dat zij productieve en
innovatieve efficiëntie vergroten. Door haar netwerk
van 164 leden kan ISO
oplossingen aandragen
voor de uitdagingen van
de wereld en innovatie
bevorderen door het identificeren, prioritair stellen
en ontwikkelen van internationale standaarden die
anticiperen en tegemoetkomen aan de behoeften
van zowel markten als
gemeenschappen. ISO
standaarden communiceren relevante 'state-of-the
art' kennis naar gebruikers
en ze zijn breed gericht op
de uitdagingen van deze
eeuw.

Uitdagingen
De evolutie van de technologie, de ontwikkeling
van het internet, websites,
sociale media en online
diensten brengt nieuwe
uitdagingen voor industrie

u

en consumenten. ISO
standaarden
voegen
waarde toe door technologische vooruitgang en het
proces van innovatie te
beïnvloeden. Zij geven de
richting aan van toekomstige performance. Er zijn
vele redenen om innovatie te bevorderen en internationale standaarden te
gebruiken. Beide acties
verbeteren kwaliteit en efficiëntie van het werk, versterken de uitwisseling
van informatie en verbeteren de capaciteit van de
organisatie om te assimileren en nieuwe technologie te gebruiken en nieuw
verworven kennis toe te
passen. De essentie van
innovatie is het transformeren van ideeën in
waardevol bezit, kwaliteit
of vaardigheid. Kort gezegd: 'in valuable assets'
om productie processen
en diensten te verbeteren.

L'hermitageweg no. 26
Van Drimmelenpolder Serie B no.
perceel 41
Paradise Uitbreiding 1 no. no. 237

Drankinrichting, Winkelier
Pelmolenaar, Rijstpelmolen,
Winkelier
Drankinrichting

Exporteur, Importeur

Fabrikant

Drankinrichting, Winkelier

Drankinrichting, Eet- En
Drankinrichting
Groot Henarpolder Serie 23 no. per- Aannemer, Drankinrichting,
ceel 1
Reparatieinrichting,
Winkelier

UITNODIGING
ONDERNEMERSAVOND

CARIFESTA XI

De Carifesta Host Country Management Committee (HCMC) en de Kamer van Koophandel en
Fabrieken (KKF) nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst i.v.m. CARIFESTA XI die van 16 - 25
augustus 2013 in Suriname wordt gehouden.
Onderwerp: CARIFESTA XI in Suriname
Datum
: dinsdag 28 augustus 2012
Tijd
: 19.00 - 20.00 uur
Plaats
: KKF-conferenceroom
Adres
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Hotels, horeca-, transport-, taxi-, decor- en lightingbedrijven, cambio’s e.a. geinteresseerden zijn van
harte welkom. Voor meer info kunt u bellen op tel.no.: 410259, 472339.

KKFacts

Handelsbemiddeling

ICT uurtje

LAND
Indonesië

BEDRIJF

ZOEKT

Narae Lee

Sugar/iron ore supplier

Ida Widyastuti

narael@iadb.org
imp. / geint. in Indonesische snacks
idacika@yahoo.com

Het gemeentebestuur van Los Angelos in de USA, heeft het gebruik van plastic zakken in alle supermarkten van de stad verboden. Het is de grootste stad van de
Verenigde Staten die plastic in de ban heeft gedaan. Het betekent dat de 7500 grootste supermarkten een andere oplossing zullen moeten aanbieden als hun klanten
niet zelf een boodschappentas van huis meenemen. Kleinere winkeliers krijgen 12
maanden de tijd om oplossingen te verzinnen. Dat kan een papieren zak zijn waar
dan 10 cent vergoeding voor moet worden gevraagd. Als dit alles is geregeld zal Los
Angelos voorkomen dat maar liefs 2,3 miljard eenmalig gebruikte plastic zakjes per
jaar wordt verstrekt. Die komen dan niet meer in de zee terecht. Los Angelos zit aan
de kust, aan de kant van de VS waar een enorme 'plastic soup' in de Stille Oceaan
drijft.
Zeegras neemt meer CO2 op dan bos. Niet het Amazonewoud vormt de longen van
de wereld, maar de wouden van zeegras in de oceanen. Zeegras groeit langs de
kusten. Per kilometer neemt het meer co2 uit de atmosfeer op dan bossen. Om precies te zijn 83 duizend ton per vierkante kilometer. Een bos komt niet verder dan 30
duizend ton.

Eet- En Drankinrichting,
Eetinrichting
Pelmolenaar

Pelmolenaar, Rijstpelmolen, Winkelier

RMD

dat ?

Oranje Nassaustraat no. 15

Onderwerp: “Werken in
projecten”
Inleider: dhr. John Blijd
Datum: di. 28 augustus
2012
Tijd: 18.00 - 19.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

Douanekoersen
M.i.v. 22/08/2012 en tot
nader order

ROUTE:
di. 28 aug. 2012
do. 30 aug. 2012

Plaats: Saramacca
(LVV-kantoor La Poule)
Plaats: Saramacca
(DC-kantoor Groningen)

Tijd: 08.00 - 14.00 uur
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
wijzigingen voorbehouden

U.S. dollar
3,35
Euro
4,16
Pound sterling
5,28
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
421,35
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 6,05
Brazil real
1,67

