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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

JAARBEURS 2016
25 november - 1 december
KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Maak gebruik van de ‘Early Bird Deal’ voor
deelname aan Suriname’s grootste business
promotion evenement
Voor info: KKF-Beurssecretariaat, tel.no. 530311 tst. 110, 111 of 112,
e-mail: chamber@sr.net
Starten van een business
Grondige zelfkennis en zelfacceptatie zijn noodzakelijk om als startende ondernemer een business succesvol te beginnen. Je beseft
dan dat jij de waardevolste hulpbron van je bedrijf bent. Je kent je
minpunten en weet hoe je aangeland bent in je huidige situatie. Je
heb een heldere visie en bent bereid er toegewijd en effectief naartoe
te werken. Je wilt dat je bedrijf niet alleen voldoende inkomen genereert, maar ook plezier en voldoening verschaft.
Alle grote creaties beginnen met een droom en
een tomeloze hunkering
die te realiseren. Een
droom die niet gepaard
gaat met een intense hunkering haar te realiseren
zal nooit verwezenlijkt
worden. Ga na hoe en of
je bedrijf past in je droom.
Doet het dat niet pas dan
je bedrijf aan en niet je
droom. Weet waarom je
het ondernemerschap als
carrière optie heb gekozen. Deed je dat om
stress
veroorzakende
situaties of lange werktijden of onplezierige mensen te ontlopen, weet dan
dat het hebben van een
eigen business jou ook zal
confronteren met stress,

Wist

lange uren en moeilijke
mensen. Voor jezelf werken is uitdagend. Je zal
jezelf moeten promoten,
opkomen voor jezelf, je
comfort zone elke dag
moeten verruimen om
mensen over je business
te vertellen en ze bovendien geld te vragen. Je
kan niet ‘on low profile’ zijn
als je succesvol wilt zijn.
Uiteraard moet je bewust
zijn van je gaven en talenten; zij zijn je belangrijkste
resources. Dromen realiseren zich alleen als je
bewust bent van je gaven
en talenten en bereid bent
ze ten volle te gebruiken
en in te zetten. Iemand zei
eens: ‘Your business success lies in your difference

u

to others, not in your similarity’. Heb een goed
begrip van je powers en je
waarden. Grote bedrijven
spenderen miljoenen aan
visie, missie en waarden
statements. Deze zijn vitale tools voor elk bedrijf. Ze
vormen de ruggengraat
van branding, ze bezielen
een bedrijf en bepalen zijn
identiteit. Business visie
en missie kunnen veranderen als het bedrijf verandert maar je values of
waarden zijn geïntegreerd
in je karakter. Nogmaals:
zelfkennis en zelfacceptatie zijn uitermate belangrijk om succesvol te zijn in
business.

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

35318

H.S HARDJODIKROMO

Soemberredjo

35323
35354

IMPORT- EN EXPORTBEDRIJF R.p. Bharosstraat 65
ANIL SEWTAHAL
D. SOMAROE
Cassialaan BR. 179

40012

V.L. BRIDGLALL

40014
40020

L E V E R A N C I E R S B E D R I J F Mauriciusstraat 5
HAMBEI NENGE
RONALD P. RITFELD
Marowijnestraat 32

40771

Q. ZHU - YANG

Johan Adolf Pengelstraat 176

Eet- En Drankinrichting

41023

STANDHOUDER SURADJ

Sidodadistraat 4-6

Standhouder

41026
41029

COMMERCIUM CONSULTAN- Korte Kerkstraat 8 - 10
CY B.V.
YVONNE C. BUITENWIJK
Marowijnestraat 183

41055

SENSIE PIKIENTIO

Semoisie

Winkelier

41058

BRYAN K. AMELISI

Kennedyweg 573

Importeur

41087

LEGRAM SOECHIT

Garnizoenspad 172

Autobusdienst

41095

TIELLA'S IMPORT & EXPORT

Hoogestraat 52

Importeur, Exporteur

41097

CLUB ORLANDO

41110

R.W. GIASI

Leonardo Da Vincistraat hk. Paul Eet- En Drankinrichting
Gaughinstraat perceel 1955
Doebriestraat 16
Importeur

41111

Uitzendbureau SNEL

Kerkplein 1

Uitzendbureau

41129

CAPITAL IMPORTS

Paul Cezannestraat 5

Importeur

41133

Bakboordlaan 17A

Importeur

41140

SAVITREE
JAIKARAN
ENTERPRISE
EMUARDIE C. WONGSOSOEWIRJO
ROUSHAN'S COPY CENTER

41156

BOYZ 'N BOYZ TAXI

Waterkant Nabij Sms-steiger

Taxibedrijf

41167

WINDOW OF CHINA BUSINESS AND-

Tillystraat 71

Adviesbureau

Winkelier
Importeur, Exporteur
Importeur

Baronstraat perceel 1425

Exporteur
Leverancier
Taxibedrijf

Bemiddelingsbureau
Importeur

RMD

dat ?

De op 21 augustus j.l. afgesloten ‘Rio 2016 Olympiade’ in Brazilië was de 28ste
sedert deze zomerspelen in 1896 voor het eerst in Athene, Griekenland werden
gehouden. Dit internationaal Multi sportevenement dat om de vier jaar plaatsvindt
werd nooit eerder in Zuid-Amerika gehouden. De opening- en afsluitingsceremonie
vond plaats in Maracana dat als Olympisch stadion dienst deed. Zeven steden hadden zich kandidaat gesteld om de spelen te organiseren, wat tot 13 september 2007
kon. Op 4 juni 2008 benoemde het Internationaal Olympisch Comite (IOC) tijdens
een bijeenkomst in Athene (Griekenland) vier van de zeven steden officieel als kandidaat. Het waren Rio de Janeiro, Tokio, Chicago en Madrid. De kandidaat steden
werkten een uitgebreider voorstel uit en op 2 oktober 2009 werd gekozen tussen
Madrid en Rio de Janeiro nadat eerder Tokio en Chicago waren afgevallen. In een
IOC bijeenkomst te Kopenhagen versloeg Rio de Spaanse hoofdstad met 66 tegen
32 stemmen. In Rio waren de accommodaties in en rond vier wijken geplaatst: In
Bara ten zuidwesten, waar ook het Olympisch Dorp was gevestigd; in Copacabana
ten zuidoosten; in Deodoro in het noordwesten en in het noordoosten in en rond de
wijk Maracana. Er stonden 28 olympische sporten op het programma. Behalve de
zomerspelen zijn er ook de winterspelen; beide worden om de vier jaar gehouden.
De winterspelen worden ruim anderhalf jaar na de zomerspelen gehouden. De originele olympische spelen werden gehouden in de oude Griekse stad Olympia die
sinds de 10e eeuw voor Christus een politieke en religieuze ontmoetingsplaats was.
Doel van de Griekse spelen was om jonge mannen hun fysieke kwaliteiten te laten
tonen en om de relatie tussen de Griekse steden te bevorderen. In 393 na Chr. verbood de Romeinse Keizer Theodosius de spelen als te zijn een heidensevenement.
Pas 15 eeuwen hierna werden de spelen in ere hersteld en kregen zij een internationaal karakter. De moderne olympiade dateert van 1896 en 241 atleten uit 14 landen participeerden in Athene (Griekenland)hierin. Initiatiefnemer was Pierre de
Fredy, baron van Coubertin een franse historicus en pedagoog. Hij was ook de 2e
voorzitter en secretaris-generaal van het IOC. Van hem is de uitspraak: ‘Het belangrijke in het leven is niet de triomf, maar de strijd. Het essentiële is niet om te hebben
gewonnen maar om goed te hebben gestreden.’

41134

Zirkoonstraat hoek Kristalstraat per- Winkelier, Eet- En
ceel 3130
Drankinrichting
Anton De Komstraat 21 beneden
Copieerbedrijf

MARKETING CONSULTING SERVICE

41169

ELSJE K. GANGARAM PAN- Palembangstraat 5
DAY-BHOLA

Autobusdienst

41190

IMPORTBEDRIJF SORAJOAN De Nieuwe Grondweg 207

Importeur

CITAAT
“De buitenwereld dwingt de ogen te kijken, de oren
te horen en zonder het te beseffen beïnvloed zij ons
voortdurend. Toch zegt de mens: Ik ben vrij, ik doe
wat ik wil en waarin ik zin heb. Maar dat doet hij niet.
Hij doet vaak juist datgene waarin hij geen zin heeft”.
(Inayat Khan)

Ondernemersavond

KKFacts

Onderwerp: “het zwarte goud: hoe u meer
winst haalt uit koffie”
Inleider: Jennefer Abrahams-salesmanager Round Enterprise
N.V., Bianca Jamanika-marketeer Round Enterprise N.V.
Locatie: KKF-Conferentiezaal, Prof. W. J. A. Kernkampweg 37.
Datum:23 augustus 2016
Tijd: 19.00 - 20.00 uur

