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Conflicten
Conflicten ontstaan doordat mensen zich aangetast voelen in wat belangrijk voor hen is: hun waarden en belangen. Vaak
gaat het niet uitsluitend
om geldelijke genoegdoening of herstel van schade. Partijen veronderstellen daarbij vaak ten onrechte dat het duidelijk is
waarom de andere zich
teleurgesteld of gekwetst
voelt. Tijdens een mediation maken partijen over
en weer duidelijk waar het
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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:

Het Surinaams Arbitrage Instituut (SAI) werd op 4 augustus jongstleden opnieuw gelauncht en ondermeer uitgebreid met Mediation, als
mogelijkheid om geschillen op te lossen. Op onze laatstgehouden
ondernemersavond die samen met het SBF werd georganiseerd, vertelden Marja Naarendorp en Judith van der Gugten van de
Mediationgroep Suriname wat mediation inhoudt, wat de rol is van de
mediator en welke voordelen mediation biedt.
Uitgangspunt bij mediation is dat mensen graag
zelf hun problemen oplossen en dat is ook precies
wat er gebeurt tijdens de
mediation. Partijen in een
conflict lossen dit samen
op met hulp van een onafhankelijke mediator. Betrokkenen werken en denken dus zelf actief mee en
zij bepalen de best mogelijke oplossing ter beëindiging van het conflict. Hierdoor is de oplossing vaak
effectiever dan een opgelegd oordeel van bijvoorbeeld een rechter. De
mediator kiest geen partij,
maar blijft onafhankelijk
en neutraal.

Opmaak

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Mediation of
conflictbemiddeling

Mediation

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

bij hun werkelijk om gaat
en wat echt belangrijk voor
hen is. Er ontstaan nieuwe
inzichten waarmee getracht wordt een aanvaardbare en op de toekomst gerichte oplossing
te vinden. Kortom: Mediation is een oplossingsproces gericht op de toekomst. Het houdt rekening met wat mensen
wensen en is geschikt
voor alle conflictsituaties,
zowel eenvoudige als
technisch ingewikkelde.
Mediation is vooral geschikt in situaties waarbij
mensen met elkaar willen
of moeten blijven samenwerken of hun samenwerking op een bevredigende
manier willen beëindigen.
Het kan daarbij gaan om
conflicten binnen arbeidsrelaties, op de werkvloer,
binnen
maatschappen,
tussen zakenpartners onderling of tussen de overheid en een burger.

Voordelen
De mediator onderscheidt
de emotionele en inhoudelijke aspecten van het conflict en is zacht op de
mens maar hard op de
inhoud. De mediator
brengt het gesprek tussen
de partijen op gang, be-

waakt en begeleidt het
onderhandelingsproces
en zorgt ervoor dat alle
mogelijkheden worden benut om tot een voor betrokkenen aanvaardbare
oplossing te komen. Bij dit
alles blijft de mediator
neutraal. Mediation heeft
grote voordelen vergeleken met een juridische
procedure:
* Er wordt sneller een oplossing bereikt met uiteindelijk lagere en overzichtelijke kosten;
* Partijen houden zelf het
heft in handen tijdens het
oplossingsproces;
* De oplossingsmogelijkheden zijn ongelimiteerd;
* De gang van zaken tijdens de mediation is informeel;
* Het conflict blijft binnenskamers, er geldt een strikte geheimhoudingsplicht;
* De relatie tussen partijen
wordt verbeterd; je kunt
elkaar weer rustig ontmoeten in de kleine Surinaamse gemeenschap;
* De oplossing is win-win
voor beide partijen.
De Mediationgroep Suriname is te bereiken via:
mediationgroep.suriname@gmail.com
RMD
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22516

A. JAHANGIR

Wayamboweg 89

Autobusdienst

22523

Dr. E. Kochweg perceel 36 A

Standhouder

22599

K. SOEKHOE RAMPADARATH
M.F. ZUNDER

Coppenameweg km. 96,5

22602

SUPER SNACK

Beckweg 4

Eet- En Drankinrichting,
Amusementsbedrijf
Winkelier

22642

G.C. PENGTAI

Galibi

Winkelier

22666

I.R. PLEIN

Venter

22706

H.H.A. VRIESDE

Kankantriestraat Omgeving
Noodmarkt
Voorstraat 67

22726

DHANDEW RAMKHELAWAN

Marienburg Projekt A no. 10

Drankinrichting

22740

A.M. JONAS

Rauweweg 37

Autobusdienst

22753

A.M. KARIJOSENTONO

Taxibedrijf

22784

J.E. ZAALMAN

Maagdenstraat Omgeving Penny
Garden
Bat En Balstraat 72

22829

G.E. GRANT

Mijnhooplaan 19

Autobusdienst

22835

J. DOERBALIE - BALAK

Standhouder

22849

H.R. DJAJADI

Huwelijkszorg op het erf v/d
Openbare School
Meerzorg Nabij De Veerbrug

22860

TEASTY

Bhoelaiweg 36

22911

APOCALYPSE TAXI-SERVICE Taurusstraat 22

Standhouder, Winkelier,
Drankinrichting
Taxibedrijf

22925

R. KHEDOE

Noordpolderdam BR. 4

Autobusdienst

22945

CH. BHAWAN

Waldeck 19

Standhouder

22971

KEWALBANSING BAR

Frederikshoopweg BR. 119

Eet- En Drankinrichting

22984

F. KASTIOE

Sanbendoemie

Winkelier

22986

MAIKEL'S TAXI

Willem Campagnestraat 10

Taxibedrijf

23002

A.D. TEMBALI

Heikoenoenoe

Winkelier

23004

ELEKTRA & KOELTECHNISCH

Schimmelpennickstraat 35

"Het universum geeft ons het gevolg terug van al onze
motieven, gedachten en intenties. Zo zullen negatieve
gedachten van oordeel, kritiek zich altijd keren tegen degenen
die ze in gang heeft gezet”. (Corey van Loon)

Autobusdienst

Taxibedrijf

23020

F. BADULLAH

Commissaris Thurkowweg 338

Adviesbureau, Koeltechnisch
Bedrijf
Importeur

23033

F.A. TIOPO

Goejaba

Winkelier

REPARATIE ADVIESBURO afgekort EL & KO

CITAAT

Leverancier
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u

dat ?

KKFacts
Ondernemersavond

CEFE training succesvol verlopen
Dertien personen, verbonden aan de KKF en andere
organisaties, hebben op 15
oktober jongstleden met
succes de CEFE training
afgerond. CEFE staat voor
Competency based Economics through Formation of
Enterprise. Het was een
drie weken durende train
the trainers training die
gegeven werd door Lothar
Willims uit Duitsland. KKF
beschikt nu over 13 nieuwe
trainers die bevoegd zijn
De nieuw opgeleide CEFE-trainers
om trainingen te verzorgen
over Business Start Up and Business Planning, LVV Agro ondernemerschapstrainingen en meer. De diploma uitreiking vond zaterdag jl. plaats. Wereldwijd zijn 20
miljoen mensen getraind van wie 20 duizend als trainers.

Chikungunya alert
De besmette muggen die het chikungunya virus op mensen overdragen zijn ook
overdag actief. Het gebied waarin de ziekte voorkomt breidt zich uit en zoals we
weten komt zij sinds kort ook voor in de Caribische regio en Suriname. Er is veel
voorlichting om de bevolking te motiveren tot preventieve acties en er worden van
overheidswege activiteiten ontplooid om de opmars van chikungunya te stuiten.
Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Nederland zijn primaten het meest waarschijnlijke reservoir voor het chikungunya virus. Muggen raken
besmet doordat zij zich voeden met het bloed van deze dieren en dragen door hun
beten het virus op mensen over. De incubatieperiode voor het virus is 1-12 dagen,
maar meestal 2-4 dagen. Daarna volgen ziekteverschijnselen als plotseling opkomende hoge koorts, ernstige spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, lichtschuwheid,
huiduitslag die weken tot maanden kan aanhouden. Preventie is uitermate belangrijk omdat er nog geen vaccin is tegen chikungunya. Draag bedekkende kleding en
smeer onbedekte delen van het lichaam in met een muggenwerend middel dat
DEET bevat. Slapen onder een met muggenwerende vloeistof geïmpregneerd
klamboe wordt ook aanbevolen. Het milieu thuis en op het werk ontdoen van alles
wat een broedplaats kan worden voor muggen/muskieten moeten wij tot een topprioriteit maken. RMD

Universele wetten bepalen de kwaliteit van ons leven. Wie niet leeft in harmonie met
deze wetten zal zich op den duur onvermijdelijk op stuklopen. In tegenstelling tot
door mensen ingestelde wetten die niet op universele wetten zijn gebaseerd, zijn universele wetten onbuigzaam, onbreekbaar en altijd en overal werkzaam of wij ons
ervan bewust zijn of niet. Zo is de wet van karma een universele wet. Deze wet van
oorzaak en gevolg is een fundamentele wet van het leven. Alles wat zich in ons leven
voltrekt heeft een oorzaak. Beseft u dat uw gedachten, uw paradigma's, oorzaken
zijn en uw omstandigheden de gevolgen daarvan? Het principe is dat afgegeven
energie nooit verloren gaat, maar zich altijd in iets anders zal manifesteren.
Universele wetten zijn natuurwetten en deze wetten maken geen onderscheid. Wie
zijn gedachten vestigt op wat ongewenst is, trekt daarom juist het ongewenste aan.
Het is dus wijs en verstandig onze gedachten te focussen op wat we wel willen en
beslist niet op het ongewenste. Alles voltrekt zich in het hier en nu, het eeuwige
heden en daarom is de taal van het universum altijd in de tegenwoordige tijd. Zeg bv.
niet 'Ik wil gezond zijn' omdat 'ik wil' impliceert dat je het nog niet bent. Je plaatst met
je gedachten je gezondheid ergens in de toekomst en het universum handelt naar je
gedachten. Onbewust focus je op ziek zijn. Beter is: 'Ik ben gezond'. Ik ben en ik heb
zijn dus de woorden die je in de plaats stelt van 'ik wil'. Je verklaart ik ben gezond, ik
heb voldoende of wat dan ook tot je nieuwe werkelijkheid en je begint je ernaar te
gedragen, ook al laten de huidige omstandigheden iets anders zien. Dit brengt ons
op een andere universele wet namelijk 'de wet van aantrekkingskracht'. Deze wet
doet ons in ons leven aantrekken waar wij het meeste aan denken, te weten het type
personen en omstandigheden die met die gedachten overeenstemmen. Als je gedachten beheerst worden door angst voor het risico dat je geconfronteerd kunt raken
met ongewenste personen en omstandigheden, leg je daarmede een stevige basis
om wat je vreest juist aan te trekken. Het universum geeft waar je gedachten het
meeste naar uit gaan. Angst is een dermate sterke emotie, dat alle wijsheidsboeken
ervoor waarschuwen. Zo staat in de bijbel: 'Vreest niet, wees in geen ding bezorgd
en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat zal je harten en gedachten bewaren'. En in het boek Job verzucht de ongelukkige Job, die door talloze rampen werd
getroffen: 'Wat ik vreesde is mij overkomen'. Nogmaals gedachten zijn oorzaken en
omstandigheden gevolgen van die gedachten. Wij zijn dus verantwoordelijk voor
onze gedachten en daardoor voor wat zij in ons leven teweeg brengen.

Onderwerp: “EBS presentatie”
Datum: 21 oktober 2014
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

ONE
STOP
WINDOW
Heeft u een
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 - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 14/10/2014 en tot
nader order

Follow us on:
www.facebook.com/kkf.suriname
KKF Suriname

U.S. dollar
3,35
Euro
4,25
Pound sterling
5,39
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
312,43
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,49
Brazil real
1,40

