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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

SBF-WIPO Copyrights project

BEKENDMAKING

Het Suriname Business Forum (SBF) en de World Intellectual Property Organization (WIPO) werken aan het project: "Preparation of a
Study on the Contribution of Copyright and Related Rights-Based
Industries to the National Economy of Suriname". Dit moet de economische impact van de Copyrights sectoren in Suriname inzichtelijk
maken.

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

Meeting

22033

B. JETHOE

Achterstraat 2

Autobusdienst

22042

F.W. SLORY

Plantage John

Fabrikant

22143

I. BUDHRAM

Standhouder

22151

S.R. AMATNGALIM

Van Drimmelenpolder Serie D no.
32
Parkweg 2

22218

I.H.E. HOLTER

Possentriestraat 26

Standhouder

22221

H.A. KHODABAKS

Hamptoncourtpolder Serie D no. 5

Winkelier

22223

A.J. JIBODH

Julianastraat 9

Uitdeuk- En Spuitinrichting

22229

M.M. PELENAPIN

Kawenhaken (Anapaike)

Winkelier

22286

K. PHAGU - GOPAL

Klein Henarpolder 19

Winkelier

22295

HENS ELECTRONIC

Landingstraat 60 beneden

Reparatieinrichting

22302

S. MALHOE - SHEOMBAR

Peperhol 385

Autobusbedrijf

22327

TRANSBOSS

Tidjanstraat 73

Autobusdienst

25769

PAKS B.V.

Andijviestraat 3

Servicebureau

25788

B. PATCHAIN

Blauwdasstraat 21

Exporteur

25860

J. BONAPART

Libiweg 11

Exporteur

25874

Pommerosestraat 10

Adviesbureau

25879

R.H. SOMAROE
ADVIESBUREAU
A.R. SONAI

Jawstraat 10

Grossier, Handelsagent

25881

UNIVERSAL ENTERPRISES

Virolastraat 28

Importeur, Exporteur

25920

BAKKERIJ APONSI

Magda Ville

Bakkerij

25924

ERROL'S STORE

Peperpot 2

Winkelier

25928

TEVE'S TAXI SERVICE

Tamjakoeweg 3

Taxibedrijf

25940

MAURITS G. DE MIRANDA

Kochstraat 8

Exporteur

25974

Evitastraat 90

25989

ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU SPECTRA
TH.TH. LINGRISIE

Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau
Winkelier

25993

M.R. MAULABAKS

Dr. Sophie Redmondstraat (parkeer- Taxibedrijf
plaats)

Bij de KKF was er op 14
augustus jl. een meeting
met belanghebbenden,
die werd geopend door
Vice President Robert
Ameerali. Hij benadrukte
de bijzondere aandacht
van de regering, voor de
ontwikkeling van groeisectoren. De organisatoren van de meeting waren
het SBF en het Directoraat Cultuur (Minov).
Gilbert van Dijk, directeur
van het Suriname Business Development Center
(SBC), gaf het belang van
het project aan voor de
ontwikkeling van potentiële groeisectoren. Het project moet resulteren in
voorstellen voor beleid,
strategie en institutionele
versterking t.b.v. de groei
en ontwikkeling van de

private en publieke copyrights sectoren in Suriname. Er waren presentaties van het Bureau
Intellectuele Eigendommen, het Directoraat Cultuur (Minov), het Ministerie
van Handel en Industrie
en het Suriname Bureau
of Standards.

Consultants
Prof. Vanus James, internationale consultant bij dit
project, gaf mogelijkheden
aan van Copyrights sectoren, voor onze economische ontwikkeling. Eerder
verrichtte hij ook onderzoek op Jamaica en Trinidad & Tobago. "If Copyrights grows, the whole
economy will grow" verzekerde de professor die
vindt dat Suriname zich
met zijn culturele rijkdom

sterker moet profileren op
markten. Zoals bv. op
Trinidad and Tobago waar
heel veel economische
activiteiten zich richten op
de Carnaval periode.
Swami Girdhari, eveneens
consultant in het project,
besprak de vier fasen
waarin het project wordt
uitgevoerd: 1) identificatie
en classificatie van de
Copyrights (sub)sectoren;
2) Verzameling van data;
3) Analyse van de data en
het verrichten van schattingen op basis van economisch-statistische
methoden en 4) Presentatie van de resultaten.
Voor meer informatie:
Swami Girdhari (491360
of info@s3mc.com) of het
SBC telefoon 499010 of
secretary@sbc.sr
/
info@sbc.sr).
RMD

CITAAT
"Geniet nu van de 'kleine' dingen in het leven.
Vaak blijken ze, achteraf beschouwd, de belangrijkste dingen in het
leven te zijn geweest”. (Yor Sunitram)
"Er zijn maar twee dagen waarop je helemaal niets kan doen:
gisteren en morgen. Dit betekent dat vandaag de juiste dag is om
lief te hebben, te geloven in jezelf en te leven”.
(Dalai Lama)

KKF-INFO op zondagen
KKF-INFO is een wekelijks praatprogramma van een kwartier op Radio 10, dat
elke zondagmorgen omstreeks 11:30 uur wordt uitgezonden. Odette Miranda
praat dan met een door de KKF aangewezen persoon of personen over onderwerpen die direct of indirect van belang zijn of kunnen zijn voor het bedrijfsleven
in het bijzonder en de gemeenschap in het algemeen.

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:

Mindiitabiki

Zes denkhoeden methode
HME Advisory N.V. presenteerde op onze laatstgehouden ondernemersavond de 'zes denkhoeden methode'. De effectiviteit van deze
werk- en denkwijze werd aangetoond aan de hand van voorbeelden
uit de publieke en de private sector. Simpel, praktisch en effectief als
zij is, draagt deze methode bij om snel en doeltreffend tot nieuwe
ideeën te komen.

Koersgericht
De methodiek is te gebruiken als onderdeel van
vergadertechniek
voor
adequate
besluitvormingsprocessen, maar
ook bij product - en procesvernieuwing, reorganisaties en evaluaties. Benadrukt wordt het koersgericht parallel denken.
Het denkproces wordt opgesplitst in zes denkniveaus (zes denkhoeden).
Onderscheiden worden:
het procesdenken (blauwe hoed), objectief denken (witte hoed), conservatief denken (zwarte
hoed), creatief denken
(groene hoed), positief
denken (gele hoed) en
intuitief denken (rode
hoed). Het parallel denken houdt in dat deelnemers tegelijk via één
kleur hoed naar het voorgelegde vraagstuk kijken.
De ervaring en intelligentie van iedereen wordt in
alle richtingen gebruikt,
ongeacht het niveau van
de deelnemers.

Voorbeelden
Een medewerker met jarenlange ervaring die ge-

Winkelier

Inschrijving voor deelname

Jaarbeurs 2014
27 nov. - 3 dec.
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net
Website : www.surinamechamber.com

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “De filosofische
achtergrond van een nieuwe
kijk op management afgekort
ENKOM"
Inleider: Drs. Jeff Wirht,
JSCW Management Support
Datum: di. 16 sept. 2014
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:
KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

ONE
STOP
WINDOW

Wist

u

dat ?

Functionarissen van HME Advisory N.V.
neigd is conservatief te
reageren/denken (zwarte
hoed), wordt genoodzaakt
een andere kleur pet op te
zetten. Hierdoor verandert
zijn denken en kan hij tot
nieuwe inzichten komen.
Anderzijds zal zijn ervaring van grote meerwaarde zijn en gestructureerd
gebruikt worden gedurende het proces. De witte
hoed maakt dat steeds
weer objectief naar het
proces wordt gekeken. De
juiste informatie speelt
hierbij een belangrijke rol.
De groene hoed is in te
zetten voor vernieuwing
en innovatie en de blauwe

hoed (de dirigent), zorgt
voor een gestructureerde
en effectieve voortgang.

Training
HME Advisory organiseert
op 16 en 17 oktober a.s.
een 2-daagse introductietraining gericht op personen. Lokatie: University
Guesthouse van 8 tot 17
uur. Er kunnen ook incompany trainingen worden aangevraagd. Voor
meer informatie: HME
advisory NV telefoon
08692298 of info@hmeadvisory.com.
RMD

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

"Niets bezit een ego" is een Boeddhistisch principe. De Japanse ingenieur Masahiro
Mori Ph.D. van het Tokyo Institute of Technology legt dit zoals hierna volgt uit. Hij stelt
dat onze chemische en fysiek samenstelling zodanig is dat niemand kan beweren:
'Dit lichaam is van mij! Het is geheel het mijne!'. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk bij
een crematie. Ons lichaam bestaat namelijk grotendeels uit koolstof en waterstof en
bij een crematie gaat het grootste deel van het stoffelijk overschot als koolstofdioxide de schoorsteen uit. Alleen de as blijft over. Toch zijn we geneigd die koolstofdioxide als iets van onszelf te beschouwen. Dit ten onrechte, want de koolstof komt
in ons systeem via de planten en groenten die we dagelijks eten. Maar waar halen
planten en groenten de koolstof vandaan? Wel de voor ons noodzakelijke koolstof
halen ze uit de lucht. Hoe dan? De bladeren van planten bevatten de substantie 'chlorofyl'. Deze substantie ontbindt met behulp van zonne-energie de koolstofdioxide die
in de lucht zit, waarna koolstof in de bladeren wordt geabsorbeerd. Aangezien de
lucht van overal kan komen, geldt dat ook voor de in de lucht aanwezige koolstofdioxide. De koolstof die wij uit de planten opnemen kan ergens als rook in de lucht
zijn geraakt toen bijvoorbeeld iemand werd gecremeerd of een leeuw in Afrika verrast werd door een bosbrand. En zo kan de koolstof die wij een deel van onszelf noemen in de toekomst een deel worden van een Eskimo of poolbeer in Alaska of een
kangoeroe in Australië. Maar wij worden toch in de moederschoot gevormd en wel
vóór we voedsel tot ons hebben genomen? En toch, als het sperma het eitje bevrucht
en de baby ontvangen wordt, is de erfelijke informatie, vervat in een zuur van chromosomen (het DNA), het belangrijkste element. Het bepaalt geslacht, uiterlijk en in
grote mate onze persoonlijkheid. Hierna heeft de moeder de taak vlees en bloed te
geven door het eten van groenten, vlees etc. En in elk van de levensmiddelen kan
de koolstof zitten die eens in het systeem zat van een ander wezen. In het boeddhisme geldt daarom het principe "Niets bezit een ego."

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. 02/09/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,40
Pound sterling
5,57
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
321,21
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,53
Brazil real
1,50

