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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ondernemerschap en mentale kracht
Het ondernemerschap is een prachtige carrière optie maar vereist wel dat wie het
ambieert mentaal sterk in de schoenen staat. Mentale kracht blijkt vaak meer uit
wat men nalaat dan uit wat men doet. Het ontwikkelen van mentale kracht komt
neer op het beheersen van gedachten, emoties en gedrag. De bekende 3 G's:
Gedachten wekken Gevoelens op en Gevoelens bepalen ons Gedrag.

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

34512

AANNEMINGSBEDRIJF R. KEHRI Vijfde Rijweg BR. 151

34528

ANANDKUMAR JARBANDHAN

Hendrikstraat 251

Autobusdienst

34532

DHIEREDJKUMAR CHOTKAN

Groningen perceel 129B

Eet- En Drankinrichting

34533

SUPERMARKET D. CHOTKAN

Winkelier

34538

R.R. BABEL

Groningen perceel 129B, in een deel
van het winkelbedrijf
Sabrawistraat BR. 22

34577

J.J.M. HOOPLOT

Soemberredjostraat perceel 6

Importeur

34587

R. MANUKA

Gerritweg 33

Transportbedrijf

34599

HERMAN MISIEDJAN

Waterkant Nabij Sms-steiger

Taxibedrijf

34622

RADJEN AUTAR

Sophia'slust 192

Aannemer

34629

G.G. KARG

Monkoustraat 12

Importeur

34630

STEVEN A. LOSENG

Fairfieldweg 6

Taxibedrijf

34636

JASA INN

H.n. Van Dijkstraat 31

Eet- En Drankinrichting

34638

M.J. KELEI

Vervuurtweg 26A

Exporteur

CITAAT

34649

FIROZ A. RAMZAN

Waaierpalmstraat 15

Autobusdienst

" Als je Leeft alsof vandaag je laatste dag is, zal je aandacht gericht zijn op
het heden en zal je elk moment daarin koesteren. Dit bevrijd je van angst voor
de toekomst en de druk van het verleden." (Pierre Hadot)

34656

FAST PROMOTIONAL

Zilverstraat 43

Ontwerpbureau

34657

MOLLDOG SECURITY SYSTEM

Bibi J. Chiragallyweg 1

34658
34670

TERESA
INTERNATIONAL Hertogstraat 25
IMPORT - EXPORT
JOEN LAM LIEUW ON
Henck Arronstraat 96

34671

J.D. KAJOEMA

Langamankondre

Winkelier

34673

NARIS BADJALALA

Basstraat 9

Autobusbedrijf

34686

QUALITY TIME SERVICE

Allendestraat 88

Servicebureau

34687

JAICHAND RAMHARAK

Walapastraat 32

Autobusdienst

35382

WINKEL BIDJAI

Invejaweg BR. 87

Winkelier

35425

A.E.E. MAHANGI HOLDING B.V.

Griegstraat 20

35645

G.M. SHEIKROJAN

Tourtonnelaan

K e n m e r k e n
Amy Morin bespreekt in haar
boek ' 13 Things Mentally Strong
People Don't Do' kenmerken
van mensen die zich door mentale kracht onderscheiden. Ten
eerste kampen deze mensen
niet met 'zelfmedelijden' omdat
dit tijd verspilt, negatieve gevoelens opwekt en relaties ondermijnt. Kenmerk 2 is dat ze hun
'power' niet uit handen geven;
want als anderen je acties
beheersen, bepalen zij ook jouw
succes en eigenwaarde. Ten
derde schuwen zij veranderingen niet omdat je daardoor groei
remt waardoor concurrenten je
voorbij zullen streven. Punt 4:
niemand kan alles onder controle hebben, dus focussen mentaal sterke mensen niet op
zaken waar ze geen grip op kunnen hebben. Als je alles onder
controle wil hebben, je omgeving volledig wil beheersen, verraad je daarmee bezorgdheid
en

angst. Punt 5 is dat mentale
kracht ook blijkt uit het niet
proberen tevreden te stellen
van iedereen. Een people
pleasing mindset moet dus
vermeden worden 'because
you can't please everyone'.
De overige 8 kenmerken van
mentaal sterke mensen
betreffen: niet bang zijn om
goed overwogen risico's te
nemen; niet blijven rondhangen in het verleden, dat je
toch niet kan veranderen,
maar hooguit van kunt leren;
en daarom maken mentaal
sterke mensen niet herhaaldelijk dezelfde fouten. Zij
benijden anderen hun succes
niet. 'Opgeven' na een eerste mislukking, doen zij niet.
Beseft wordt dat 'Bouncing
back after failure will make
you stronger'.

De mental sterke mens
loopt niet met het idee dat
de wereld hem/haar ook
maar iets verschuldigd is.
Hij/zij focust op prioriteiten, op wat belangrijk is
en vergelijkt zich niet met
anderen.
Onmiddellijk
succes wordt niet verwacht; er is bereidheid tot
realistische verwachtingen. Mentaal zwakke
mensen zijn vaak ongeduldig, overschatten hun
vaardigheden en onderschatten de tijd die verandering vergt en dus verwachten ze onmiddellijk
succes. Belangrijk is de
ogen gericht te houden

op je visie en volhardend naar het bereiken
daarvan toe te werken.

ACTIVITEIT
Aannemer, Leverancier

Winkelier

RMD

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

Schrijf u nu in voor de training:
BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
Deze training wordt verzorgd in 5 modules van 2 dagen per
module.
module 1: Ondernemerskwaliteiten
module 2: Concretiseren van het idee
module 3: Markt en marketing
module 4: Productie en organisatiemanagement
module 5: Financieel plan
Voor registratie: Kamer van Koophandel en Fabrieken
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.no.: 530311 tst. 112, e-mail: chamber@sr.net

Ik heb een business plan, maar
* geen financiële middelen
* geen investeerders
* afgekeurd door de bank

Wat nu?!

GO

4 BUSINESS

IDEE verkopen NETWERK creëren MIDDELEN genereren?!

Coming soon......January 2016
It’s KKF doing it again!

Wist

ADRES

u

dat ?

Er zijn wijsheidsleraren die stellen dat wij evolueren van 'uiterlijke macht' naar 'authentieke
macht'. Uiterlijke macht streeft naar beheersing van de omgeving en degenen die erin leven.
Ze kan gekocht, gestolen, overgedragen, geërfd worden. Alles waarvan we bang zijn het te
verliezen is een symbool van uiterlijke macht. We zijn bang macht te verliezen omdat we
macht zien als iets buiten onszelf. De strijd om uiterlijke macht vormt de kern van alle geweld.
Gelukkig leiden diepere inzichten tot een ander soort macht, die niet oordeelt over wat is en
die zin en doel ziet in de kleinste dingen op aarde. Deze macht is ' Authentieke macht'. De
persoon die deze macht heeft maakt niemand en niets tot slachtoffer. Het idee om geweld
tegen een ander te gebruiken komt niet in zijn bewustzijn op. Wijsheidsboeken geven aan dat
het verkrijgen van authentieke macht het doel is van ons evolutionair proces en van ons
bestaan. Het is een ontwikkelingsgang van uitsluitend '5-zintuiglijke' georiënteerde mensen
naar 'Multi zintuiglijke' mensen. Het waarnemen van de Multi zintuiglijke mens gaat boven de
fysieke werkelijkheid uit naar het grotere dynamische stelsel waarvan onze fysieke werkelijkheid slechts een deel is. Het referentiekader van de Multi zintuiglijke mens is groter dan dat
van de 5-zintuiglijke mens. Hierdoor is de Multi zintuiglijke mens in staat het onderscheid tussen persoonlijkheid en ziel te begrijpen. Een persoonlijkheid wordt geboren, leeft en sterft.
Persoonlijkheid en lichaam zijn voertuigen van de ziel, ons essentiële zelf, dat ons onsterfelijk deel is. Wanneer persoonlijkheid en lichaam hun dienst hebben bewezen, laat de ziel ze
gaan en keert terug tot haar tijdloze staat van grenzeloze liefde en mededogen. De Multi zintuiglijke mens weet wat 'niet oordelende gerechtigheid' is. Deze vorm van gerechtigheid ontslaat hem/haar van de plicht rechter te spelen omdat hij/zij weet dat niets ontsnapt aan de
onpersoonlijke en universele wet van Karma. En dit schept bij de Multi zintuiglijke mens
begrip en mededogen. De ziel incarneert volgens sommige geloofssystemen steeds weer in
de fysieke arena om haar energie overeenkomstig de wet van karma te helen en in balans te
brengen.

Bewakingsdienst,
Beveiligingsdienst
Exporteur, Importeur
Grossier

Informatieavond
In het kader van de huidige monetaire en financiële situatie
en de daarmee gepaard gaande koersontwikkeling heeft het
bestuur van de KKF in samenwerking met de gezamenlijke
bedrijfslevenorganisaties, besloten een informatieavond met
en ten behoeve van het bedrijfsleven te organiseren.
Wij nodigen alle ondernemers alsook geïnteresseerden uit
aanwezig te zijn op deze informatieavond opdat wij met
elkaar van gedachte kunnen wisselen.
Datum: dinsdag 19 januari 2016
Tijd : 19.00 uur
Locatie: Hal 2, Kamer van Koophandel en Fabrieken
Prof. W. J. A. Kernkampweg 37

Het is ons aller doel rust te bevorderen om zodoende de nodige maatregelen te kunnen nemen in het belang van ons
geliefd land in het algemeen en het bedrijfsleven in het bijzonder.

Standhouder

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp:Het ‘wat, waarom en hoe’ van Facility
Management en de rol van
FMsoftware.
Inleider: mw. N. Bourne en
dhr. R. Bourne
Datum: 18 januari 2016
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, zaal 3.

Beste ondernemer, uw
KKF-jaarbijdrage op tijd
voldoen is een
voortreffelijk voornemen.
Dit kan van ma. - vrij. van
08.00 - 15.30 uur bij de

Handelsbemiddeling

kassa van de KKF.

LAND

BEDRIJF

ZOEKT

China

Zhejiang Songtian Automotive
Motor System Co.,LTD.

imp. van Window regulators,
wiper motor, radiator fan etc.
Skype: visaa26

Suriname

rahaff Security Solutions

partners / afnemers in CCTV
brands eclipse, Cortex and MAX
sales@rahaff.com

Duitsland

LIQUI MOLY

distributors of Car parts/Lubricants
or importers of cars
www.liqui-moly.de

Douanekoersen
M.i.v. 05/01/2016 en tot
nader order

U.S. dollar
4,04
Euro
4,40
Pound sterling
5,97
Ned. Ant. gld.
2,27
Yen (10.000)
339,25
Trin. & Tob. dollar 0,63
Guyana dollar (100) 1,95
Indian rupee (100) 6,06
Brazil real
1,00

