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Succesvolle mensen hebben geleerd hoe zij hun sterktepunten, hun
talenten en kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten terwijl ze ook in staat zijn hun zwaktepunten te managen / te minialiseren. Ray Jong A Lock en Ferry Hira presenteerden op onze ondernemersavond het thema: ‘step into leadership’ waarvan Jong A Lock de
initiatiefnemer is.

Leadership

Workshops
De workshop step into

IDEAS Innovation contest
Lokale innovatie en het aanpassen van bestaande technologieën aan lokale omstandigheden
kunnen een geweldig effect hebben op duurzame energievoorziening en prijzen. Dit stimuleert nieuwe markten en kan de wijze veranderen waarop business wordt gedaan in de
Caribische regio. Het Britse Departement for International Development (DFID) ondersteunt
daarom het zogeheten 'IDEAS Innovation Contest dat sedert 2009 in de regio wordt gehouden.

Contest

Ray Jong A Lock (L) en Ferry Hira (R)
leadership is eerder al uitgevoerd met 350 ADEKstudenten, Captains of
Industry van de Rotary,
Young professionals van
JCI en andere organisaties, HRMers en Regional
Sports Academy studenten. De resultaten hiervan
zijn gepresenteerd op een
van 4 - 6 oktober j.l. in
Torarica gehouden SILC
2012. De facilitators waren Ray Jong A Lock van
Get!T Training & Consultancy (rjjal@getit.sr /
info@getit.sr) en Ferry

Hira, directeur FASH Market Research, Analysis &
Marketing Strategy, belast
met het SILC 2012 onderzoek. SILC staat voor
Step Into Leadership
Conference. Step Into
Leadership Committee
begon in 2011 met een
droom een platform te
creëren voor rolmodellen,
dienstbare leiders om
ideeën uit te wisselen,
meer te leren en te groeien teneinde anderen te
inspireren.
RMD

CITAAT

" Telkens al je geneigd bent om als vanouds op situaties te
reageren, moet je jezelf afvragen of je een gevangene van het
verleden wil blijven of een pionier van de toekomst wil zijn."
(Deepak Chopra)

Energie efficiëntie, toegang tot hernieuwbare
energie en armoedebestrijding in de regio zijn in
dit proces de sleutel begrippen. Winnaars van het
contest worden geholpen
om financieel duurzame
bedrijven op te zetten, die
de energieproblemen van
de regio kunnen helpen
oplossen. IDEAS is een
contest voor energie innovatie en sedert haar launch in 2009 hebben meer
dat 1800 contestanten uit
28 Latijns Amerikaanse
en Caribische landen projectvoorstellen ingeleverd

Het Indonesische eiland Sumatra werd op 11 april 2012 getroffen
door een hevige aardbeving met een kracht van 8.6 maar er waren
lessen geleerd van de eerdere beving van december 2004 die een
kracht had van 9.0. Die aardbeving veroorzaakte gewelddadige en
onverwachte tsunamis die 230 duizend levens opeiste. Er waren toen
nog geen instrumenten in de Indische oceaan geplaatst om het zeeniveau te kunnen monitoren.
Maar tegen april 2012 was
er al een groot netwerk
van seismografische centra, kust en diepzee stations om potentiële tsunamis te kunnen registreren.
Deze centra communiceren hun bevindingen naar
nationale organen in de
regio die op hun beurt de
bevolking alarmeren. In
april j.l. waarschuwde het
systeem voor een mogelijke tsunami, maar die bleef
gelukkig uit. Na de ramp
van 26 december 2004
kwam er een enorme multinationale
inspanning
opgang met als speerpunt
de intergouvernementele
Oceanografische Com-

Wist

missie. Dit resulteerde in
het huidige waarschuwingssysteem. Om 'realtime warning' te bewerkstelligen moest de snelheid van informatie transmissie aanzienlijk vergroot
worden. Dit is inmiddels
gelukt en de regio beschikt nu over een ultra
modern waarschuwingssysteem.

Natuurrampen en door
mensen intentioneel veroorzaakte rampen (criminele daden, terrorisme
etc.) eisen een hoge tol
die slechts tot een minimum beperkt kan worden
als men er goed op voor-

bereid is. Het managen
van de naweeën van crises is een enorme taak.
Standaarden beschermen
en ondersteunen stakeholders die betrokken zijn
bij het voorbereid zijn en
managen van rampen. Zij
omvatten
topics
van
schoon en veilig houden
van watervoorziening tot
het veilig onderhouden
van nucleaire reactoren.
Verder nog hoe risico te
managen en IT voorbereid
te zijn op business continuïteit en herstel van rampen. Met name ISO standaarden zijn waardevolle,
'capability building tools'
gebleken in crisis en op
weg naar herstel.
RMD
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Standaarden

Ruut Veenhoven, hoogleraar sociologie, staat bekend als de 'geluksprofessor' die
een economie van geluk bepleit. 'Levensvoldoening' is zijn definitie van geluk die,
naar hij stelt, wetenschappelijk onderzoekbaar is. "Levensvoldoening kun je goed
meten en dan kun je vervolgens de vraag stellen: waarom is de één gelukkiger dan
de ander”? Geluk heeft volgens de professor meer te maken met de vrijheid van
keuzes die geld ons biedt, dan met een spaarrekening waarop een miljoen staat.
Het is belangrijk om van een samenleving het geluksniveau te kennen om te weten
of het beter kan en zo ja, hoe. Gelukkige mensen zijn in de regel wat redelijker, werken harder en zijn politiek minder extreem. In Nederland is volgens onderzoek van
de professor 40 % héél gelukkig en nog eens 40% gelukkig wat het rapportcijfer 8
oplevert. De Denen en Zwitsers scoren hoger. Er zijn tien geboden gegeven om een
gelukkige duurzame ondernemer te zijn: wees fair, vergeef en vergeet, maak vrienden, geloof, denk vooruit, geniet van vakmanschap, controleer je leven, bepaal je
eigen maat voor succes, geluk met je DNA, hou van jezelf. Tussen zelfaanvaarding
en geluk is er een sterke band. Dus hou van jezelf. Geluk met je DNA? Hoe ben je
gebakken? Extrovert/ introvert ? Dat bepaalt in belangrijke mate je persoonlijkheid.
Hoe je uit het ei bent gekomen bepaalt mede je gezondheid. Bepaal je maat voor
succes: niet iedereen kan de topaap zijn en het is ook goed leven in de middenmoot.
Geniet van vakmanschap: ieder beestje moet doen waarvoor hij gemaakt is. We
voelen ons gelukkig als we onze vermogens gebruiken. Ons belangrijkste orgaan is
ons hoofd en daarom vinden mensen het leuk om hun verstand te gebruiken. Dat
voelt lekker. Aldus enkele toelichtingen op de tien geboden.

van wie 41 in de prijzen
zijn gevallen. Voor de
periode 2011-2015 heeft
de DFID 75 miljoen USD
beschikbaar gesteld aan
haar afdeling UKAid, die
belast is met het organiseren van dit contest speciaal voor de Caribische
regio. Hiermee worden op
klimaatsverandering gerichte ontwikkeling van
ondernemingen, beleid,
veiligheid en andere acties ondersteund.

GVEP
Een groter gebied bestrijkt
de Global Village Energy
Partnership (GVEP) die

gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk. Deze
NGO werkt met lokale
businesses in ontwikkelingslanden met het oog
op toegang tot moderne
energie en verbetering
van de levensstandaard
van talloze mensen. DFID
heeft de GVEP uitgekozen als haar internationale partner voor de implementatie. In de Latijns
Amerikaanse en de Caribische regio is de InterAmerican Development
Bank (IDB) de grootste
bron van financiering . Zij
doet
dat
via
haar
Sustainable Energy and

Climate Change Initiative
(SECCI). Verder ondersteunt Zuid Korea duurzaamheidsinitiatieven en
energie-efficientie inspanningen in de regio via zijn
'Knowledge Partnership
Korea Fund for Technology
and
Innovation
(KPKF) die bij de IDB is
aangesloten.
Bij
het
laatstgehouden IDEAS innovation contest gingen
twee van de acht prijzen
voor de Caribische regio
naar Surinaamse ondernemers en in onze vorige
editie werd daarvan verslag gedaan.
RMD

KKFacts

Proficiat
Maden Koelfat
(2e v. rechts)
herdacht zijn 15 jarig
dienstverband met
de KKF.
Op de foto wordt
hij geflankeerd door
ondervoorzitter A.
Padarath, adjunctsecretaris
T. Eersel en
secretaris J. Pancham

Voorkomen en managen van crisis
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Step into leadership conferentie

In de workshop participeerden 32 ondernemers
die deelgenoot werden
gemaakt van het onderzoek ‘strenghts vs. weaknesses’. Hierna volgden
een brainstorm sessie
waarna tot slot bestaande
denkbeelden werden aangevochten. De participanten hebben actief en
gepassioneerd gediscussieerd. Bij het onderdeel
‘sterktes en zwaktes’
moesten vragen worden
beantwoord in het kader
van
het
onderzoek.
Vragen als: waarop dient
de focus te worden gelegd
voor het bewandelen van
een effectief pad van persoonlijke ontwikkeling en
groei? Dient de focus te
worden gelegd op de
sterktes of juist op de
zwaktes? En waarom?
Hoe zou de verhouding
tijd / energie-investering in
sterktes en zwaktes verder verdeeld moeten zijn?

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

Schrijf u nu in voor de
"interactieve cursus PORTUGEES voor ondernemers"
De Kamer van Koophandel en Fabrieken organiseert de interactieve cursus
Portugees voor ondernemers. Leer u zelf verstaanbaar te maken en uw bedrijf te
promoten in het Portugees.
Cursusduur: 2 maanden
Cursusdagen: ma. en woe. van 19.00 - 20.30 uur
Start: maandag 15 oktober 2012
Deelnamebedrag: SRD 250 per persoon
Locatie: KKF-conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Secretariaat, Tel.: 530311, E-mail: chamber@sr.net

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

China

Shijiaz Aoda Casting Co. Ltd.

India

Adgums Pvt. Ltd.

India

Innoventive Industries Ltd.

Suriname

Ambassade van het
Koninkrijk der Nederlanden

geint. in investment casting products
www.adzz.cn
geint. in natural thickeners and
specialty thickeners for printing
www.printing-thickeners.com
potentiële klanten, distr. en
eind gebruikers
www.innoventive.in
imp.,distr. van papier, bedr. die
papierenverpakkingen produceren
en fabr. van papierenzakken
T. 8109735
prod., fabr. van styro and plastic
disposable food containers
commerciële electrical contractor
awyatt@cgtscan.com

Trinidad &
Tobago
VSA

Dynamic T&T Ltd.
C&G Technologies, Inc.

Ondernemersavond
Onderwerp: “Ayurveda in
het Bedrijfsleven - Hoe
vitaliteit te verhogen door
voeding en leefgewoonten”
Inleider: Drs. Amrika R.
Anroedh - psycholoog,
pedagoog en ayurvedische
practioner
Datum: di. 9 okt. 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

Amazontech
2012
De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft
een uitnodiging ontvangen van de staat Macapa, Brazilië voor het
participeren in de Amazontech 2012 beurs,
welke gehouden zal worden van 13 - 17 november 2012.
Op de beurs zal worden
belicht hoe innovatie en
technologie kunnen bijdragen aan de verbetering van het businessklimaat in het Amazone
gebied. De focus is o.a.
gericht op de gebieden
als energie, renewable
energy,
bioproducten,
landbouw, etc.
Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen
met: de dames Joan van
Ommeren
en
Prija
Soechitram op het tel.no:
530311 of email: chamber@sr.net.

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

Douanekoersen
M.i.v. 02/10/2012 en tot
nader order

ROUTE:
di. 09 oct. 2012
do. 11 oct. 2012

Plaats: Nw. A’dam (openlucht museum) Tijd: 09.00 - 14.00 uur
Plaats: Tamanredjo (service station bij de kruising)
Tijd: 09.00 - 14.00 uur
wijzigingen voorbehouden

U.S. dollar
3,35
Euro
4,31
Pound sterling
5,40
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
429,58
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,39
Brazil real
1,65

