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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Jaarbeurs 2015
26 nov. - 2 dec.

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

29041

K. AMATTARMOEDJI

Soemberredjo 26

Pelmolenaar, Rijstpelmolen

29113

DHARAMRAADJ GULRAJ

Zeedijk langs de berm

Eet- En Drankinrichting

29170

WOOD CENTER

Duisburglaan 9

Leverancier

29228

Mr. J. Van Pettenpolder perceel 463 Winkelier

29328

BHARATKOEMAR
THAKOERDIEN
ELLA'S VIDEO & GIFTSHOP

29331

CHANDERPAL M. BHOEWAR De Nieuwe Grondweg 186

Servicebureau

29435

Santopolderweg 180

Autobusdienst

29581

BIDJAIKOEMAR
SOEKHRADJ
SUNAYNA

Cocobiacoweg 53

Winkelier

29585

MOHAMED R. AHMADKHAN

Karachiweg bouwkavel 24

Winkelier

29604

E.C. EMANUELSON - LIGHT

Wies-wiesieweg 5

Bakker

Johan L. Herbert presenteerde op onze ondernemers avond het
onderwerp 'facilitaire dienstverlening, kostenbesparing voor de
onderneming'. De presentatie moest: "een spiegel zijn voor iedereen
die in een bedrijf werkt. Een ieder moet en is verplicht hetzelfde doel
na te streven om zodoende de core business gestalte te geven. De
onderneming staat en valt met haar missie/visie. Het bewustwordingsproces moet aan de basis aangepakt worden”.

29609

WINKEL ARUNA

Walther Hewittstraat 20

Winkelier

29613

SHALIN

Wanestraat 138

Autobusdienst

29715

R.I. PAWIROREDJO

Accaribo perceel 31

Scheepsleverancier

29745

CH. EVA

Goejaba aan de Lawarivier

Winkelier

'Door facilitaire dienstverlening, in beroepsbegeleidende
onderwijsvorm,
aan te bieden aan het
Surinaamse bedrijfsleven,
willen wij het facilitair inzicht en bewustzijn bij
startende ondernemingen
en het MKB ontwikkelen,
stimuleren en professionaliseren. De producten
zullen herkenbaar en
transparant zijn en aansluiten op de behoefte van
het onderwijs binnen Surinaamse ondernemingen
m.b.t.
betaalbaarheid,
flexibiliteit en personeelsontwikkeling. IFDS wil de

29746

BAKKERIJ EVA

Goejaba aan de Lawarivier

Bakkerij, Bakker

29756

TAWAJARIE POOL

Tawajarieweg 63

Eet- En Drankinrichting

29805

Welgelegenstraat 3

Taxibedrijf

29867

WELGELEGEN TAXI
SERVICE
M. SAMJHAWAN

Pandiet Paltantewarieweg 123

Grossier

29992

SOERIN INTERNATIONAL

Okrodam 129

Grossier

29998

UNIEK VIDEO

Lijnweg 44

Verhuurbedrijf

30247

SATNARAIN NARAINE

Heiligenweg

Taxibedrijf

30249

HENDRIK L. SIMOES

Meerzorg Nabij De Veersteiger

Taxibedrijf

30286

KODAN NAUSHADALI

Meerzorg Nabij De Veersteiger

Taxibedrijf

30346

HOTEL SCORPION

Mahonylaan 51

Eet- En Drankinrichting, Hotel

30366

TALKA'S EXPORT

Gotong Rojongweg 14

Exporteur

Inschrijving voor deelname
vanaf 13 juli
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311 tst. 110, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net
Website : www.surinamechamber.com

Instituut Facilitaire
dienstverlening Suriname (IFDS)

onmisbare partner zijn in
het bijdragen aan erkenning en herkenbaar maken van facilitaire dienstverlening binnen het bedrijf en professionalisering
van het toekomstig personeel'. De sectoren in het
werkgebied van IFDS zijn:
toerisme, horeca, algemene en huishoudelijke diensten, veiligheidsdiensten,
terreinbeheer en onderhoud, gebouwenbeheer
en onderhoud. Kenmerkend voor IFDS is: het
oplettend volgen en meeleven met marktbehoefte;
het afstemmen van wen-

sen en verwachtingen van
partners en het klantgericht handelen; het voortdurend vernieuwend bezig
zijn om zo het product te
ontwikkelen; het aanbieden van facilitaire werkvormen die overal toepasbaar zijn; het slaan van
een brug tussen het bedrijfsleven en beroepsgericht onderwijs; en feedback, evaluatie, correspondentie en open communicatie binnen het vakgebied.
Voor meer informatie:
srananfacilty@gmail.com
RMD

Kennismakingsbezoek aan KKF
De nieuwe directeur van
het Surinaams Standaarden Bureau, mw. mr.
Ingrid de Bel - Simson,
bracht op 3 juli j.l. een kennismakingsbezoek aan de
Kamer van Koophandel
en Fabrieken. Gesproken
is over de samenwerking
tussen beide organisaties
en hoe de bedrijven benaderd kunnen worden over
het aannemen, ontwikkelen en het implementeren van staarden. Zij werd ontvangen
door bestuursleden van de Kamer.

30th Trade Expo Indonesia

Plein 1951 no. 5

Verhuurbedrijf

CITAAT
"Bij innovatie verlaat je bestaande patronen en sla je wegen in die niet eerder werden betreden.
Dit gebeurt zelden in harmonie: de ene vreest het onbekende, de ander heeft juist hang naar iets nieuws.
De ene wil stap voor stap gaan, de ander wil in één klap innoveren. Het proces van strategische keuzes
maken verloopt zelden conflictloos. Conflict is de motor van vernieuwing". (Ralph Dahrendorf)

ONDERWERPEN ONDERNEMERSAVONDEN
Waarover zou u als ondernemer graag geïnformeerd willen
worden op onze ondernemersavonden?
Uw suggesties, ideeen, voorstellen, waarnaar wij met
belangstelling uitkijken, kunt u persoonlijk, telefonisch of per
e-mail aan ons doen toekomen.
Contact: afdeling Communications tel.no. 530311 tst. 112, e-mail: chamber@sr.net

21 - 25 oktober 2015
Locatie: Jakarta International Expo, Kemayoran - Jakarta
Voor meer info: Indonesische Ambassade in Suriname, Van Brussellaan 3,
tel.no.: 431230 (Armin Rachmat of mw. Atmani Kromosetiko),
e-mail: indonemb@sr.net

Wist

u

dat ?

Het werk van leiders verandert. Moderne leiders coachen, vertrouwen en verbinden
en scheppen voorwaarden zodat hun medewerkers optimaal kunnen presteren. In
het boek '21 geboden van modern leiderschap' wordt een overzicht gegeven van
bestaande inzichten over leiderschap. Het gaat om de volgende geboden: 1) Gij zult
een bezielende visie hebben; 2) Gij zult daden bij uw dromen voegen; 3) Gij zult
omgaan met weerstand; 4) Gij zult de toekomst naast het heden plaatsen; 5) Gij zult
uw medewerkers dienen; 6) Gij zult mensen werven, beter dan uzelve; 7) Gij weet
wanneer de tijd is gekomen; 8) Gij zult verbinden; 9) Gij zult luisteren; 10) Gij zult
leren, leren en nog eens leren; 11) Gij zult vertrouwen; 12) Gij zult inspireren; 13)
Gij zult een lichtend voorbeeld zijn; 14) Gij zult uw plaats kennen; 15) Gij zult vol zijn
van uw werk; 16) Gij zult uw hart volgen en uw hoofd niet verliezen; 17) Gij zult eenzaamheid verdragen; 18) Gij zult het andere geslacht in uzelve liefhebben; 19) Gij
zult integer zijn; 20) Gij zult uzelve kennen; 21) Gij zult geen geboden gehoorzamen. Het zijn geen absolute waarheden want uiteindelijk kiest de ware leider
zijn/haar eigen pad. Het boek is geschreven door Twan van der Kerkhof oprichter/directeur van European Leadership Platform (EPL) die diverse publicaties over
leiderschap op zijn naam heeft staan en Harry Starren, historicus, politicoloog/
bestuurskundige. Hij is algemeen directeur van Management Centrum VNO-NCW.

Alles verandert niets is blijvend
De veelheid en snelheid van veranderingen manifesteert zich in onze
tijd zowel bij organisaties als bij de individuele mens. Dit heeft gevolgen voor opleidingen die mensen gevolgd hebben. Wat gisteren nog
geleerd werd, wordt nu van een vraagteken voorzien. En we beseffen
steeds meer dat we zelf moeten gaan sturen willen we niet door de
dingen om ons heen gestuurd worden.

Nonchalant
Toch worden we in het
privéleven en in het publieke bestel van organisaties en maatschappij
nog geconfronteerd met
het 'blijven zitten waar je
zit en verroer je niet' syndroom. Gelukkig gaan we
uit
overlevingsdrang
steeds meer beseffen dat
fundamentalistisch denken ideologieën verstart
en dat de waarheid situationeel is bepaald. Veranderingen zijn meer regel dan uitzondering. We
moeten met de stroom
meegaan en niet tegen de
stroom in zwemmen. Topdown gevormde structuren en strategieën wanke-

len in de stroomversnelling van veranderingen
waarin zij zich staande
proberen te houden. We
leven in een andere tijd
die vraagt om een andere
manier van denken. Organisaties kunnen zich niet
permitteren om nonchalant de stroom van veranderingen aan zich voorbij
te laten trekken. Doen ze
dat wel dan zijn ze vaak te
laat om het stuur om te
gooien. Er is dan sprake
van mismanagement.

Opleiden
Om veranderingen te kunnen begrijpen en er positief op in te kunnen spelen
zijn opleidingen nodig.

Kennis veroudert snel en
geeft dan geen antwoord
meer op nieuwe vragen.
Opleiden is tegenwoordig
een steeds terugkerende
noodzaak (education permanente). We zijn nooit
meer echt klaar. Opleiden
is een 'a tool of management' een instrument om
bij de tijd te blijven. Onze
moeizaam verworven kennis, onze trots behaalde
diploma of certificaat betekenen slechts een moment opname. Ze devalueren snel en het is dus
zaak om op die opgedane
kennis voort te bouwen.
Permanente educatie is
tegenwoordig een 'must'.
RMD

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Perspectief
op assemblage en ontmantelingsindustrie, een
uitdaging voor ondernemers in Suriname”
Inleider: H. Raghoebar
M.Sc.,
deeltijdsdocent
aan de AdeK, Faculteit
der Humaniora
Datum: di. 14 juli 2015
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Bezoek de KKF-ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen,
leer van elkanders
werk en problemen en
zoek samen naar
oplossingen!

Douanekoersen
M.i.v. 07/07/2015 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
3,69
Pound sterling
5,21
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
272,94
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,28
Brazil real
1,06

