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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Alles wordt twee keer gecreeërd

JAARBEURS 2016

De nieuwe ideologie van neo-liberalisme en globalisatie benadrukt de
rol van Middelgrote en Kleine Bedrijven (MKB’s) in vooral ontwikkelingslanden als promoters van een gezond business klimaat, economische efficiëntie en power voor economische ontwikkeling. Een
voormalige KKF-voorzitter zei eens dat een verstandige overheid
haar MKB koestert en er zelfs de rode loper voor uitzet.
Het is anders zo gemakkelijk verzeild te raken in
een val van activiteiten;
je hebt het dan zo druk
en bent zo intens bezig
zonder echter effectief te
zijn. Je boekt misschien
dan nog wel successen
waarvan je achteraf
helaas moet toegeven
dat die ten koste zijn
gegaan van wat voor jou
veel waardevoller was.
De ‘drive’ om een niet
goed doordacht doel te
bereiken maak de mens
vaak blind door de dingen die er werkelijk het
meeste toe doen. Het is
daarom erg belangrijk te
weten wat ten diepste
belangrijk voor ons is en

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

dat beeld goed in gedachte
te houden. Alleen zo kan je
elke dag doen wat werkelijk
het belangrijkste voor je is.
Als je begint met ‘the end in
mind’ verwerf je een ander
perspectief. Het is gebaseerd op het principe dat
alle
dingen
tweemaal
gecreëerd worden. Er is
een mentale eerste creatie
en een fysieke tweede creatie voor alle dingen. Neem
bijvoorbeeld de constructie
van een huis. Je schept
eerst in gedachten en op
papier elk detail alvorens je
ook maar de eerste spijker
erin hamert. Je werkt eerst
met ideeën, met je ‘mind’
totdat je een duidelijk beeld

vrijdag 25 november t/m donderdag 01 december
ingang Benjaminstraat van 17.00 - 23.00 uur
VOORVERKOOP VAN KAARTEN :
vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur,
maandag t/ donderdag van 10.00 - 17.00 uur in het gebouw van de KKF aan de
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop u ze koopt en ze verschaffen
uitsluitend tussen 17.00 - 19.00 uur via de ingang aan de
prof. W.J.A. Kernkampweg toegang tot het beursterrein.
N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten
.
TOEGANGSPRIJZEN :
Volwassenen: SRD 7,50 p.p.
Kinderen 2 t/m 10 jaar en 60+ : SRD 5,- p.p.

hebt van wat je wilt bouwen.
Wie een succesvolle onderneming wil hebben moet dus
ook eerst duidelijk kunnen
aangeven wat hij/zij precies
wil bereiken. Je gaat nadenken over het product of de
dienst waarin je wilt voorzien
in termen van je markt doel
en vervolgens organiseer je
al de elementen (financieel,
research & development,
operaties, marketing, personeel, fysieke facilteiten etc.)
om je doel te bereiken. Vele
mislukkingen beginnen in de
eerste creatie met problemen
als o.m. geen of gebrekkig
business plan, niet goed
begrijpen van de markt,
onderkapitalisatie etc. RMD

STALLING:
bromfietsen en fietsen op het terrein van het Surinaams Padvindsters Gilde,
allernaast de KKF aan de Prow.W.J.A. Kernkampweg.

DE JAARBEURS, HET GROOTSTE SURINAAMS EVENEMENT!
ALTIJD DE MOEITE WAARD!
MET MEER DAN 110 BEDRIJVEN

Don’t miss this fair! It’s KKF doing it again!

KKF Jaarbeurs 2016
Als u dit leest zijn wij al in de week waarin de KKF Jaarbeurs 2016 op vrijdag

Follow us on:

25 november a.s. van start gaat op het KKF-beursterrein. Traditie getrouw

www.facebook.com/kkf.suriname
KKF Suriname

zullen weer vele tienduizenden, waaronder toeristen dit jaarlijkse en grootste
evenement in Suriname, bezoeken. De beurs biedt een unieke gelegenheid

BEKENDMAKING

om op een aangenaam te bewandelen lokatie, zowel in de overdekte en
gekoelde hal als daarbuiten, kennis te nemen van wat er allemaal in ons land
allemaal te verkrijgen is aan diensten en producten. En de kans dat u men-

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:

sen zult ontmoeten die u lang uit het oog verloren had is ook erg groot.
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43562

NATHOERAM SHARMA BAJNATH

Industrieweg Noord 35

Verhuurbedrijf, Leverancier

43564

ERBA TRADING

Beatrixweg 235

Importeur, Exporteur

43570

RANDOLPH A. LINGER

Koningspalmstraat 51

Verhuurbedrijf

43571

WANG FU

Drietabikistraat 18

Winkelier

43573

EMILE R. KAARSBAAN

Ormosiastraat 67

Transportbedrijf

43576

BONNIE

Mesdagstraat 20

43611

SANMEDJO KARMANI

Gouverneurstraat 116

Winkelier, Importeur,
Schoonheidsspecialist
Eet- En Drankinrichting

43635

XIAOJING TANG

Emmastraat 2

Importeur, Exporteur

43644

WENDELL IRVING KROLIS

Industrieweg Noord 35

Verhuurbedrijf, Leverancier

43649

E.R. SABAJO

Harrypersadweg 42

Verhuurbedrijf

Wij besparen u het hele loopwerk en kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers het proces van
aanvraag tot verkrijging van de vergunning.

43664
43665

CENTAURY NATUURGENEESWIJ- David Simonsstraat 115
ZEN
DWAYNE'S TAXI SERVICE
Hebiweristraat 10

Voor meer info: OSW
KKF - tel. 530311 # 119

43669

MAHESHCHANDRE GOGAR

Magentaweg 26

Transportbedrijf

43681

JETHRO WARNER

Tennisstraat 1A

43682
43687

NETSCORED SURINAME DEPART- Pisangrodjostraat 75
MENT
BRAMHANAND KEWAL
Mangreyweg 8

Importeur, Exporteur,
Distributeur
Importeur, Exporteur

43688

EBBY'S TAXI

Industrieweg Zuid BR. 5

Taxibedrijf

43689

OLGA BRON

Bakkieweg 46

Exporteur

43706

RADHA'S CYBERCAFE

Phloxstraat 5

Servicebureau

43719

INITIAL VISION

Salikweg 2

Incassobureau

43722

ILSE V. DE BAAS

Poesoegroenoestraat 14

Autobusdienst

43726

DJI'S RADIATOR SERVICE

Grietjebiestraat 37

Reparatieinrichting

43727

M. MOESTAR - ARDJOPAWIRO

Williamstraat 49

Autowasserij

43730

J. RAMLAL

Akhbarbadsahweg BR. 2

Grossier

43746

THURIS IMPORT

Sieuwweg 15

Importeur

Uiteraard zullen er ook dit jaar attractieve aanbiedingen zijn met interessante
beursprijzen waarmee bezoekers hun voordeel kunnen doen. BUSOS, de
werkarm van de KKF die de beurs organiseert legt de meetlat voor wat de
aankleding van stands betreft en een vlotte afhandeling van de bezoekersstroom zeer hoog zodat zowel participanten in de beurs als de bezoekers van
een kwalitatief hoogstaande beurs verzekerd mogen zijn. So don’t miss this
fair ! It’s KKF doing it again !
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Moet uw vergunning verlengd worden?
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u
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Het Institute for Global Ethics (IGE) werd 26 jaar geleden in de USA opgericht
als een non-profit organisatie. Zijn missie is: ‘Voorzien in praktische tools voor
het ontwikkelen van ethische gedragingen op scholen, werkplekken en de
gemeenschap’. Volgens het IGE zijn er vijf leidende principes voor elke cultuur
ongeacht ras, leeftijd, religie, affiliatie, geslacht of nationaliteit. Deze zijn: 1)
Eerlijk en betrouwbaar zijn in alles wat we ondernemen; 2) verantwoordelijk zijn
en rekenschap afleggen bij elke transactie; 3) oprecht en billijk zijn in elke relatie; 4) Respectvol zijn en rekening houden met de waardigheid van elk individu;
en 5) medelevend en zorgzaam zijn in elke situatie. De IGE tracht te opereren
vanuit een mindset die begrip impliceert voor de verschillen waarin ethiek zich
in diverse culturen kan manifesteren en het koestert relaties die succesvol kunnen opereren onder deze verschillen en hun complexiteit. Het IGE is onafhankelijk en niet gelieerd aan politiek en religie. Het acht deze onafhankelijkheid
noodzakelijk om te kunnen werken onder ‘people from all walks of life’. Het IGE
is actief in sectoren als: business, overheid, non-profit, professionele associaties, scholen etc. Het werk wordt gefinancierd uit fondsen van filantropische
instellingen. Het hoofd kwartier van het IGE is gevestigd in 10 East Doty street,
Suit 825, Madison en er zijn kantoren op andere lokaties. Voor meer informatie:
http://www.globalethics.org/

Citaat
“Pluk elke dag in dankbaarheid en vertrouw niet op morgen. Iedere
nieuwe dag kan voor jou immers de laatste zijn. Heb oog voor en
geniet van de pracht van het bestaan en laat het leven je niet voorbij schieten terwijl het wordt uitgesteld.” (Seneca)

KKF INFO

Adviesbureau, Servicebureau
Taxibedrijf

Servicebureau

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in

Bekijkt u onze programma, KKF Info,

Suriname door het zakenleven de dienen, te
elke dag op SCC - TV channel 20.2

vertegenwoordigen en te versterken.
Ti j d : 1 7 . 3 0 p m

