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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

LAATSTE OPROEP

BEKENDMAKING

Namens de Voorzitter brengt de Kamer van Koophandel en Fabrieken

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:

(KKF) alle ingeschrevenen in het Handelsregister ter kennis dat zij hun
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

26804

T. BINDA - RAMNARAIN

Landingstraat 70

Winkelier

26902

J.M. ISRI

Richard Voullairestraat 22

Importeur, Transportbedrijf

27037

Anniestraat 73

Importeur, Exporteur

27105

IMPORT- EXPORTBEDRIJF
R.J. HARKISOEN
V.A. DIHALU

Nagesar Narsingweg BR. 13

Importeur

27970

MUKESH AUTOHANDEL

Hyderabadhweg 2

Winkelier

29010

Mahonylaan 6

Ongediertebestrijding

Joerawanstraat 33

29026

SCHOONMAAKBEDRIJF
MAHONY
F.P. RECORDS &
PUBLISHING SERVICE
KAPSALON SJETTE

Hernhutterstraat 101

Promotion Bureau,
Distributeur
Barbier, Winkelier

29044

A.CH. SEWGOLAM

Overbrugweg BR. 10

Autobusdienst

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONSUL-

Noer Pierkhanstraat 17

Adviesbureau
Bakkerij

jaarbijdrage over 2015 vóór 01 april 2015 voldaan dienden te hebben.
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.
In verband met de verkiezingen van de leden der Kamer dit jaar, zullen
29016

slechts ingeschrevenen die vóór 01 juli 2015 hun jaarbijdrage hebben
voldaan op de kiezerslijst geplaatst kunnen worden.
29065

Drs. Joanne Pancham, Secretaris

TANCY CARIBBEAN afgekort I.M.C. CARIBBEAN

29163

S. BANAI

Goejaba

Labrador Rewinding Inc.

29181

A. MANALIA

Steenbakkerijstraat Omgeving V.c.b. Taxibedrijf

29192

UDO STROK

Steenbakkerijstraat

biedt expertise aan

29205

FREDDIE MAHES

Steenbakkerijstraat Omgeving V.c.b. Taxibedrijf

29213

S.S. POEKETIE

Steenbakkerijstraat Omgeving V.c.b. Taxibedrijf

'Predictive maintenance program' was het thema dat gepresenteerd
werd op onze laatstgehouden ondernemersavond door een team van
het familiebedrijf Labrador Rewinding Inc. Het onderwerp betrof
besparingen door het verminderen van 'unplanned and unscheduled
breakdowns'. De Group LRI, zoals het bedrijf afgekort heet, stelt dat
onze dynamische markt kan profiteren van zijn kennis en ervaring.

29222

N.D. MANGAL

Leysweg 212

Inklaarder

29235

C.R.H. NIELO

Koningspalmstraat 58

Lasserij, Constructiebedrijf

29286

G.Y. JI

Max Woiskistraat 4

Autobusdienst

29506

E.G.J. MALMBERG

David Simonsstraat 75

Importeur

29558

Ma Retraiteweg 6

Winkelier, Importeur

Fajalobistraat 13 boven (oud
gebouw Stg. Lobi)
Gouverneurstraat 70

Adviesbureau

29650

A'S BOUW CENTRUM (A'S
BUILDING TRADING)
C.T.L. (CARIBBEAN TRADE
AND LAW)
WALTER'S BARBERSHOP

29652

MOONSAMMY ARJUN

Standhouder

29669

OEMISH SUPERMARKT

Ataoelaweg nabij de winkel van de
heer Ramcharan, Harinath
Julianastraat 84

29995

FUTURO GRAFISCH
ONTWERP BURO

Lobatostraat 1

Ontwerpbureau

Het falen van equipment
gaat gepaard met kosten
die erg hoog kunnen uitvallen. Dit probleem kan
vermeden worden door te
participeren in het ‘Predictive maintainance program’ dat de Group LRI
aanbiedt. Het programma
bekijkt de conditie van uw
equipment en stelt vast
wanneer er reparaties
noodzakelijk zullen zijn.
Het doet dat door te voor-

zien in gedetailleerde rapporten. LRI biedt tegen
concurrerende tarieven
een 'Total care plan' aan.
Het programma omvat: 1)
Infrarode conditie monitoringdiensten: electrisch,
mechanisch, residentiële
en commerciële thermiek
inspecties; 2) Ultrasonische frequentie analyses: electrisch, mechanisch en proces; 3) Vibratie analyses: route based,

laser alignment en balancing; 4) Electric Motor Management: diagnostische/
trouble shooting/rootcost
analyse en meer. Voor
meer informatie over
Group LRI en die diensten
die aangeboden worden
kan gebeld worden naar
8256839 of email:
j.gamache@crrstv.net.

RMD

ONDERWERPEN ONDERNEMERSAVONDEN
Waarover zou u als ondernemer graag geïnformeerd willen worden op
onze ondernemersavonden?
Uw suggesties, ideeen, voorstellen, waarnaar wij met belangstelling
uitkijken, kunt u persoonlijk, telefonisch of per e-mail aan ons doen toekomen.
Contact: afdeling Communications tel.no. 530311 tst. 112, e-mail: chamber@sr.net

CITAAT

"Zuiver je geest van negativisme. Beschouw anderen met
sympathie en goede wil. Als je focust op tekortkomingen van
jezelf en anderen verzamel je negatieve indrukken in je geest.
Daar hopen ze zich op en trekken als een magneet nog meer
onvolmaaktheid aan”. (Inayat Khan)

Wist

u

dat ?

Zelfvertrouwen betekent vertrouwen hebben in jezelf. In je intrinsieke zelf ! Vaak blijken zelfvertrouwen en het gevoel van zekerheid dat daarmee gepaard gaat, echter
af te hangen van externe factoren zoals familie of carrière. Als het innerlijk karakter
bestaat uit vele 'ikken' die met elkaar wedijveren om de overhand te krijgen, verklaart dit waarom sommigen het ene moment enthousiast zijn en het volgende
moment in de put zitten. Bij mensen die hiermee kampen is hun ene helft een
gevaar voor de andere helft. Welk gedeelte kunnen ze vertrouwen? Geen van beide!
Als je namelijk op jezelf vertrouwt kan er geen sprake zijn van verdeeldheid in jezelf.
Er is bij de mens met oprecht zelfvertrouwen sprake van 'een betrouwbare éénheid'.
Deze mens is het verlangen kwijtgeraakt om indrukwekkend en belangrijk te lijken
en gaat daardoor niet langer gebukt onder de last van kunstmatig gedrag. Soms of
misschien vaak hebben mensen het gevoel dat zij anderen moeten overheersen of
in hun macht krijgen om zo respect af te dwingen. Men beseft niet dat iemand van
wie je iets wilt, in dit geval respect, in psychologisch opzicht, macht over je heeft. In
onze relatie met anderen moeten wij niet zoeken naar macht over hen, maar naar
beheersing over onszelf. Op elk moment van je leven heb je óf controle over jezelf
óf word je door anderen beheerst. Gedraag je daarom altijd in overeenstemming
met je essentiële zelf, degene die je ten diepste bent. Als je je eigen motieven eerlijk onder ogen ziet, leert je zo ook de motieven van anderen herkennen. Zelfkennis
is de sleutel die toegang biedt tot het inzicht in het karakter van anderen. Helaas
doen valse illusies over onszelf en geconditioneerd denken ons teveel concentreren
op het verbeteren van zwakke punten i.p.v. voordeel te halen uit sterke punten. Een
groot nadeel van deze houding is dat wij ons ook voornamelijk gaan richten op
zwakke punten van anderen en geen of nauwelijks aandacht hebben voor en voordeel halen uit hun sterke punten.

29608

Taxibedrijf

Barbier

Winkelier

Persoonlijk meesterschap
Het is belangrijk een persoonlijke visie te hebben. Dit niet te verwarren met het hebben van doelstellingen. Het vermogen het meest
wezenlijke van onze verlangens voor ogen te houden en niet alleen
het daarvan afgeleide doel, is een hoeksteen van persoonlijk meesterschap.
Visie is concreet. Het is
weten wat je over enige
tijd bereikt wil hebben. En
het is daarom belangrijk
dit beeld van je toekomstige werkelijkheid scherp
voor ogen te houden. Het
gaat om gestalte geven
aan wat je echt belangrijk
vindt. Er bestaat een creatieve spanning tussen
visie en werkelijkheid.
Een afstand die overbrugd moet worden en die
de bron van energie is. Er
zijn twee opties om die
spanning op te heffen, 1)
door de werkelijkheid naar
je hand te zetten of 2)

door je visie aan te passen
aan de werkelijkheid. Winners kiezen voor de eerste
optie. Vaak echter doen
emotionele spanningen
sommigen afglijden naar
het aanpassen van de
visie. De creatieve spanning wil ons echter juist
aanzetten tot acties ter
verwerkelijking van de visie. Dit toekomstbeeld
wordt dan een krachtbron
die doorzettingsvermogen
en geduld in ons opwekt.
Helaas vallen sommigen
ondanks hun prachtige
visie toch ten prooi aan
machteloosheid. Zij zijn

constant bezig met het
ontsnappen aan wat zij
niet willen in plaats van
energie te steken in wat
ze wel willen. Doorbreek
die machteloosheid door
een volledige focus op je
visie, op wat je echt wilt en
beslist niet op wat je niet
wilt. Want als je overheersende gedachten het
vermijden is van wat je
niet wilt in je leven, trek je
juist datgene aan wat je
vreest. Onze overheersende gedachten scheppen immers onze realiteit.

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Het belang
van Geografische Aanduidingen (Geographical Indications) en andere vormen van Intellectuele
Eigendommen”
Inleiders: mr. Sieglien
Burleson, dr. Inez Demon
en drs. Sherida Mormon
Met bijdrage van mr.
Kenneth Jakaoemo en
mw. Urlien Lo A Njoe van
het Bureau voor Intellectuele Eigendommen (BIE)
van het Ministerie van
Justitie en Politie
Datum: di. 23 juni 2015
Tijd: 19.00 - 20.00 uur

RMD

BEZOEK

Plaats:KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

BUSINESS PROMOTION
Douanekoersen

EVENT
B2B meetings en netwerken met
nieuwe ondernemers
op 30 juni 2015 van 19.00 - 20.00 uur
in de KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Entree: free
Voor meer info: KKF-beurssecretariaat tel. 530311 tst. 111, 112.

M.i.v. 09/06/2015 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
3,74
Pound sterling
5,11
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
267,40
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 5,23
Brazil real
1,07

