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In de meeste economieën zijn het kleine ondernemers die de meeste
werkgelegenheid scheppen en voor de creatie van nieuwe banen zorgen,waardoor het BNP kan worden verhoogd. In de visie van de regering moet Suriname daarom een "natie van ondernemers" worden. Er
zijn belangrijke redenen voor (jonge) Surinamers het ondernemerschap als carrière optie te erkennen.
De Stichting Young &
Creative (Y&C) is met dit
gegeven aan de slag gegaan. Het bestuur bestaat
uit zes jonge personen
(academici, studenten en
ondernemers) en een
oudere die ondernemer is
met jarenlange ervaring.
Y & C heeft een handboek, MEK MONI, met
150 business ideeen uitgewerkt, dat in drie edities
van elk 50 ideeen zal worden uitgeven. Op 30 april
jongstleden werd de eerste editie gelaunched en
deze is te koop voor srd.
25,- per exemplaar. Het
boek kan helpen bedrei-
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gingen
(sociaal-maatschappelijke en economische) om te zetten in kansen. Het is gericht op jongeren, jonge volwassenen, maar ook op ouderen
die zich willen onderscheiden en die hun creativiteit,
innovativiteit en wilskracht
willen omzetten in een uitvoerbaar business idee.

Categorieën
Boek 1 behandelt: arts,
craft en entertainment; horeca, voeding en dranken;
ontspanning, recreatie en
gezondheidszorg. Boek 2
betreft: communicatie en
educatie; interieur/woning
verbetering; verzorgende

en persoonlijke diensten;
ambtelijke en juridische
diensten; Het derde boek
behandelt:
financiële
dienstverlening; business
dienstverlening; Informatie-communicatie-technologie (ICT); diensten arbeidsmarkt en handel. In
totaal 12 categorieën.
Stichting Y & C biedt aan
ondernemers ook business trainingen, coachings- & mentoringstrajecten en adviezen aan.

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

26666

J. AMALENSI

Waterkant Nabij Sms-steiger

Taxibedrijf

26718

BIG CAP

Gadjradj Gosainweg 8

Taxibedrijf

28265

VIVIEN URMILA BEHARI

Mozartstraat 16

Importeur, Slijperij

28516

EUNICE'S TAXI

Bealaan 14

Taxibedrijf

28540

GODMA

Leonard Bellstraat 13

Lasserij, Constructiebedrijf

28597

M.A.R. WACHTER

Havannastraat 19

Autobusdienst

28623

AMIPHASE

Grote Combeweg 101

Adviesbureau

28636

STILELA PROMOTION

Wanestraat 14

Uitgeverij

28642

RITFELD'S EXPORT

Picassostraat 1

Exporteur

28691

NICKERIE COMPUTER
SYSTEMS afgekort N.C.S.
HQ TON

Walther Hewittstraat 4

Adviesbureau,
Opleidingsinstituut
Fabrikant

28701

A.l. Waaldijkstraat 1

28749

BRAM PRODUKTIE
(GERLING ADVERTISING)
FURMELXA TRADING

Nieuwe Charlesburgweg 117

Reclamebureau,
Advertentiebureau
Grossier, Exporteur, Importeur

28767

GATOEN AMARAT

Skrivimankotistraat 21

Standhouder

28768

RAMKISOOR RAMESAR

28813

LAKHRAJ BISHESHAR

28861

NARIN KULDIP SINGH

Corantijnpolder Serie A no. 13 kavel Grossier, Importeur
7
Tout Lui Fautkanaal rechts no. 119 Sleepdienst

Namens de Voorzitter brengt de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) alle
ingeschrevenen in het Handelsregister ter kennis dat zij hun jaarbijdrage over
2015 vóór 01 april 2015 voldaan dienden te hebben.

28881

Onverdacht Erf Openbare Mulo
School
Gouverneurstraat 107

Standhouder

28889

W. HARDJOPAWIRO SERAN
MIAMI STORE

Op alle ingeschrevenen wordt wederom een beroep gedaan om hun jaarbijdrage
vóór 01 juli 2015 aan te zuiveren. Dit kan geschieden van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 15.30 uur bij de kassa van de KKF aan de Prof. W.J.A.
Kernkampweg no. 37 (Beursterrein) of te Nickerie aan de G.G. Maynardstraat no.
34.

28927

MOHAMED IRFAN

Water Greenstraat kavel 2111

Bakker, Winkelier

28954

TAXIBEDRIJF JEASLOR

Van Sypensteynlaan 23

Taxibedrijf

28980

Kapplerstraat

Winkelier

In verband met de verkiezingen van de leden der Kamer dit jaar, zullen slechts
ingeschrevenen die vóór 01 juli 2015 hun jaarbijdrage hebben voldaan op de kiezerslijst geplaatst kunnen worden.

28993

Paradise Serie A no. 127

Drankinrichting

Benzdorp

Eet- En Drankinrichting

Drs. Joanne Pancham, Secretaris

49289

BOUTIQUE EN GOUD- EN
ZILVERSMID SOHAM
BAR RESTAURANT R.
RAMRATAN
RESTAURANTE CHAPA
QUENTE
CIRLANE PEREIRA

Aqua Azul

Mijnbouwbedrijf

Voor meer informatie:
youngandcreative12@
gmail.com of tel.470682
RMD

BEKENDMAKING

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

Schrijf nu in voor de training:

28705

Groentenweg 191

49148

BEDRIJF

India

Maclean

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
China

u

dat ?

De mens kan denken over zijn denkprocessen. Zelfbewustzijn noemen wij dat.
Hierdoor kan hij ook evalueren en leren van eigen ervaringen en die van anderen.
Deze vaardigheid stelt ons o.m. in staat gewoonten aan of af te leren. We zijn inmiddels tot het inzicht gekomen dat wij noch onze gevoelen, noch onze stemmingen en
ook niet onze gedachten zijn. Het feit dat wij hierover kunnen nadenken scheidt ons
ervan. Door self-awareness, zelfbewustzijn zijn wij in staat apart te staan en als een
derde te onderzoeken hoe we onszelf zien (ons zelfbeeld). Ons zelf-paradigma is
het meest fundamentele paradigma van effectiviteit. Het beïnvloed onze attitude en
gedragingen en ook hoe wij anderen, onze medemensen beschouwen/beoordelen.
Het is daarom goed onze paradigma's te onderzoeken en te toetsen aan de werkelijkheid en universele principes. Vaak blijken onze paradigma's slechts een functie
zijn van conditionering en omstandigheden. Als je zelfbeeld gevormd is door meningen en percepties en paradigma's van mensen om je heen, je sociale milieu, is het
een karikatuur van je echte zelf. Je kijkt als het ware in een lachspiegel, a social mirror, die zaken buiten proporties en onsamenhangend weerspiegelt. Ken u zelf, zei
Socrates ongeveer 400 jaar voor Christus en kennelijk doelde hij op onze essentiële zelf, dat wat wij ten diepste zijn. Think about it!

De KKF bevordert een cultuur van
ondernemerschap en daardoor economische groei in
Suriname door het zakenleven te dienen,
te vertegenwoordigen en te versterken.

KKFacts
Ondernemersavond

LAND

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 organisatie & management
module 5: Financieel plan

Wist

Winkelier

Handelsbemiddeling

BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING

Voor registratie: Entrepreneurship Support Center
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311 tst. 112.

Aannemer

Indonesië

ZOEKT

groothandelaren, importeurs, retailers van
kledingstukken
www.maclean.in
S.E. Mobeen
fabrikanten, leveranciers van toiletpapier
sheikemobeen@gmail.com
Bangladesh
exporteurs van rond hout
brothersctg2012@yahoo.com
Sana Universal Exports importeurs van cocosproducten
sanauniversalexports@gmail.com
Karuppaiyah
importeurs van t-shirts en kledingstukken
karuppaiyah@gmail.com
Imperial Brass
importeurs van diverse brass precision
Component
componenten met ISO 9001:2008
certificering
www.imperialbc.com
Yunnan W.W. & Export producenten van massieve houten deuren
Trading Co., Ltd.
+86-17096512187
P.T. Bina Karya Prima
distributeurs van palm olie, multipurpose
zeep en zeep t.b.v. het wasgoed
dian@bkpjkt.com

CITAAT
"A life of integrity is the most fundamental source of personal
worth. Peace of mind comes when your life is in harmony with true
principles and values and in no other way. There is also the
intrinsic security that comes as a result of effective interdependent
living. In knowing that win/win solutions do exist”.
(Stephen R.Covey)

ADVERTEREN OP RECLAMEBORDEN
Op de borden (afmeting
1.20 m hoog x 2.45 m
breed) langs het beursterrein aan de Dr. H.D.
Benjamins-/Borretstraat is
ruimte voor uw advertentie. Ook aan de binnenkant is ruimte beschikbaar
om uw onderneming te
promoten. Voor informatie
over prijzen en voorwaarden, kunt u contact opnemen met het beurssecretariaat tel. 530311 tst. 111.

O n d e r w e r p : “ St i c h t i n g
Tesu, de Suriname Open
Dagen in Frans Guyana”
Inleider: Carlo Dwarka
Panday, Stichting TESU
Datum: di. 12 mei 2015
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. 28/04/2015 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
3,63
Pound sterling
5,06
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
280,54
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,65
Indian rupee (100) 5,27
Brazil real
1,13

