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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Kinderboekenfestival 2016
van start gegaan

BEKENDMAKING

Bij de KKF is vandaag het Kinderboekenfestival (KBF) van start
gegaan. Het KBF begon in 1999 en groeide uit tot een jaarlijks evenement. Zorg en verantwoordelijkheid voor het KBF berusten bij de
Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname, die in 2002 werd
opgericht door de Stichting Projekten Christelijk Onderwijs Suriname, die het KBF initieerde.

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

35980

ASTRA IMPORT TRADING

Bhoendieweg 28

Importeur

35991

CYNTHIA MARITSA CONRAD Napelstraat perceel 382

Importeur

35997

HERCULES TRADING

Doebestraat 15

Importeur, Transitohandel

36013

POLIN TRADE ENTERPRISE

Strausstraat 41

Importeur

36035

S.R. NAINGIE

Alidaweg 20

Importeur, Exporteur

36045

ADRIAAN TOBI

Sadhoeweg 22

Autobusdienst

36056

LONPRO IMPORTS

Mylonietstraat 12

Importeur, Exporteur

36067

R.A. WACHTER

San Martinstraat 29

Autobusdienst

36068

R. SAKTOE

Charlotteweg perceel 152

Fabrikant

36069

Van Idsingastraat 1b

Slager, Winkelier

36073

VLEESWINKEL I.R.
ABDOELRAHMAN
DADA'S PETSHOP

L.h. Wixstraat 36

Winkelier

36076

BLIKSLAGER B. BHAGELOE

Weg Naar Peperpot BR. 148

Blikslager

36079

D.J. TEMPTATION

Mr. P. Chandie Shawweg 297

Servicebureau

voor de volgende sectoren:

36089

FINELAND

Creebsburgweg 12

Kwekerij

Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-,

36099

HALA CENTRUM AB

Kennedyweg km. 45

fruit-, vee- en bijenteelt.

36113

MARIPOSA ENTERPRISE

Drambrandersgracht 97

Transporteur, Overige Handel
en/of tussenpersonen
Importeur, Exporteur

Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meu-

36118

AZMI'S TAXIBEDRIJF

Indira Gandhiweg BR. 849

Taxibedrijf

bels, metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visse-

36135

DIGITECH STUDIO

Keplerstraat 1

Opnamestudio

rij en visverwerking, constructie, kunst, huisvlijt en nijverheid.

36149

COMPUCELLS REPAIR

C.a. Van Drimmelenlaan 2

Monteur

Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend

36154

JESHUA'S FASHION

Hematietstraat 26

Winkelier

materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instru-

36170

Sabanweg BR. 103

Exporteur

menten, etc.).

36173

Krappastraat 5

Venter

Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

36177

Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT,

36979

EXPORTBEDRIJF
BOENG FASI
SANCHIT - JIBODH
MADHOERWATI
MOBARAK H.
ABDOELRAHMAN
MODEL KING CRAB & FISH

Christhoph Kerstenstraat 65

Exporteur

transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen,

44986

LIBASE ADMINISTRATION
AND CONSULTANCY

Sinaasappelstraat 7unit 4

Adviesbureau,
Administratiebureau

Sedert 2008 wordt het
KBF op het beurzencomplex van de KKF gehouden. Met de KKF bestaat
er een samenwerking
waarbij de KKF haar faciliteiten ter beschikking
stelt. De logistieke en
inhoudelijke
uitvoering
van het KBF is toevertrouwd aan de Stichting
Projekten. Het Kinderboekenfestival is een
een leesbevorderingsprojekt waarin het bevorderen van leesplezier centraal staat. Beoogd wordt
dat lezen voor kinderen in

Suriname een plezierige
activiteit wordt. Het KBF
wil het leesgedrag van
kinderen positief beïnvloeden en hen stimuleren tot een intensiever
leesgedrag en leesplezier.
Jaarlijks bereikt het KBF
meer dan 40 duizend kinderen van de basisschool,
meer dan 1500 leerkrachten en circa 200 scholen
met activiteiten die te
maken hebben met leesbevordering en een gekozen thema. Op het festival
zijn er diverse activiteitenstands voor: leesactivitei-

ten, boekenverkoop, presentatie van nieuwe kinderboeken, buitenlandse
gasten (schrijvers, illustrators, vertellers) en stands
voor bewegen en spelen.
Het KBF bij de KKF duurt
t/m zaterdag 5 maart
2016. Hierna trekt het
KBF naar Sipaliwini van
25 t/m 27 maart en vervolgens naar Commewijne
van 25 t/m 27 mei 2016.
In februari jongstleden
werd de spits in Coronie
afgebeten.
RMD

Made in Suriname beurs

Concessionaris

etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven.

27 april - 1 mei 2016

Belastingtip (6)

Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net

CITAAT

"Treedt regelmatig in dialoog met jezelf. Praat met jezelf. Ga
alleen stil en rustig wandelen in een gezonde omgeving met
in je hoofd gedachten die een wijs en goed mens waardig
zijn”. (Horatius)

Van effectiviteit naar verhevenheid
Stephen R. Covey's boek "The 8th habbit: From effectiveness to
greatness" heeft als rode draad je ware zelf of natuur (your voice) te
ontdekken en anderen, bv. je medewerkers, inspireren dat ook te
doen. Effectiviteit is voor zowel individuen als organisaties een vereiste voor succes. Maar in de tijd waarin we nu leven kan daarmee
niet meer worden volstaan; we moeten, zegt Covey, met onze effectiviteit koersen in de richting van verhevenheid (greatness).
Stephen Covey is bekend
van zijn bestseller 'The 7
habits of highly effective
people'. Hij stelt in een
vervolg daarop dat toegang tot en betrokkenheid
bij deze tijd, waarin genie
en motivatie van mensen
op een hoger niveau is
aangeland, een 8th habit
of gewoonte noodzakelijk
maakt. Een andere dimensie van effectiviteit ter
versterking van de 7 eerdere habits van effectiviteit. Wij moeten onze gedachten over onszelf,
onze doelstellingen in het
leven, onze organisatie en
andere mensen veranderen. De rode draad is:
'Find your voice and inspire others to find their

voice'. Met het begrip
'Voice' wordt bedoeld het
herkennen, erkennen en
ontwikkelen van je ware
natuur om jezelf beter te
begrijpen. Covey zegt:
'Express
your
voice
through vision, discipline,
passion and conscience'.
En als we onze 'voice'
gevonden hebben moeten
we anderen inspireren om
ook hun 'voice' te vinden.
Wie dat doet is dan niet
alleen een manager maar
ook een leider. Covey's
boek introduceert verschillende manieren om
medewerkers beter te
begrijpen en te inspireren.
Er wordt gefocust op zaken als: invloed verruimen, vertrouwenswaardig

zijn, vertrouwen wekken,
harmoniseren van andere
inzichten, scheppen van
een gedeelde visie, het op
lijn brengen van goals en
systemen, eerlijke en oprechte aandacht voor aanbevelingen van anderen
en meer. Bij dit alles stelt
Covey: "To be happy or
sad is a choice of our
response. Growing up we
will understand and recognize what is our real
happiness. So never complain about life! Every
good or bad thing gives an
experience and chance to
recognize what your nature and your happiness is.

RMD

KKFacts

De belastingdienst is onlangs begonnen met het verzenden van aangiftebiljetten voor
inkomstenbelasting. In principe is elke inwoner van Suriname belastingplichtig voor deze
heffing en is iedereen die een biljet ontvangt wettelijk verplicht dit in te vullen en tijdig in
te dienen; ook als het inkomen nihil of zelfs negatief is (bijv. bij verlies uit onderneming).
Velen beseffen niet dat indien je als belastingplichtige geen biljet hebt ontvangen, je daar
zelf om moet vragen als je belasting verschuldigd bent. Wordt dat nagelaten dan heeft
de belastingdienst het recht om behalve het verschuldigde belastingbedrag ook een
boete (tot 100%) te heffen. Voorts wordt, indien bezwaar wordt gemaakt omdat de aanslag voor een te hoog bedrag is opgelegd, de bewijslast omgekeerd. D.w.z. dat niet de
Inspecteur moet verklaren hoe hij aan het aanslagbedrag komt, maar dat de belastingplichtige moet bewijzen waarom de aanslag onjuist is en wat het juiste bedrag moet zijn.
Had de belastingplichtige wel de vereiste aangifte gedaan, dan geldt dat als bewijs en is
het aan de Inspectie om tegenbewijs te leveren. De praktijk leert dat aangifte doen veel
minder problemen en veel minder kosten met zich meebrengt dan geen aangifte doen
en daarna aangeslagen te worden. Het is daarom aan te raden een aangiftebiljet altijd
juist en zo volledig mogelijk in te vullen en tijdig in te dienen (en te betalen). Een half
ingevulde aangifte, of zonder de verplichte bijlagen, is géén aangifte. Hiermede is het
belang aangegeven van het correct voldoen aan de fiscale verplichtingen om risico's te
beperken. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. (Bron: Marcel Persad,
belastingadviseur)

Wist

u

dat ?

Volgens oosterse filosofieën evolueren wij binnen het neutraal raamwerk van Karma en Reïncarnatie. Acties en reacties in de fysieke arena zetten energie in beweging die onze ervaringen vormen en die tegelijkertijd lessen ontsluiert die onze ziel
moet leren. Wij ervaren de gevolgen van onze daden en al doende leren we verantwoordelijk te werk gaan. Het raamwerk van karma en reïncarnatie is onpersoonlijk en geeft de ziel de ervaringen die zij nodig heeft om te evolueren. Dit als
antwoord op de daden van de persoonlijkheden die de ziel aanneemt. De karmische
verplichting (het energetisch evenwichtverlies) die je schept door bv. te doden, kan
alleen in balans worden gebracht door een ervaring van gelijke wreedheid. Anderen
als prooi zien voor de bevrediging van de eigen emotionele en fysieke behoeften en
ernaar handelen, schept energetisch evenwichtverlies en dus een karmische schuld
die men zal moeten betalen in deze of volgende incarnaties. We moeten leren eerbiedig te zijn in het leven. Eerbied is contact hebben met de essentie van dingen,
planten, dieren en mensen. Wie eerbiedig is kan het leven geen geweld aandoen.
Eerbied is een perceptie van de ziel. Als je persoonlijkheid harmonieert met je ziel
kan zij het leven slechts met eerbied beschouwen. Dit beschermt tegen karmische
verplichtingen en brengt bovendien een aspect van de ziel in de fysieke werkelijkheid.

Geen
Ondernemersavond
deze week
i.v.m. KBF

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
kassa van de KKF.

ONE
STOP
Heeft u een WINDOW
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

Douanekoersen
M.i.v. 16/02/2016 en tot
nader order

U.S. dollar
4,04
Euro
4,52
Pound sterling
5,85
Ned. Ant. gld.
2,27
Yen (10.000)
353,97
Trin. & Tob. dollar 0,62
Guyana dollar (100) 1,95
Indian rupee (100) 5,93
Brazil real
1,01

