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"Change your blueprint, change your life" was het thema waarover
Minache Eliah van het Management training and coaching institute
(MTCI), een presentatie gaf op onze ondernemersavond. Uitleg van
een Dharma levensstijl, wat neerkomt op een 'inside-out' leven, was
de rode draad in het verhaal. Een spirituele manier van leven waardoor je in harmonie bent met universele wetten.

Inside-out

Minache Eliah
waarvoor je het meeste
geschikt bent. Het is volgens Minache Eliah een
stap uit beperkende overtuigingen waardoor wij
vaak een gefrustreerd leven leiden. Deze stap
biedt toegang tot en in-

zicht in onze eigen en
grootse potenties. Kortom
de dharma levensstijl leidt
tot
zelfverwerkelijking.
Voor meer informatie:
facilitator.mtci@gmail.
com
RMD

Begin with the end in mind
Dit advies komt van Stephen R. Covey, auteur van de bestseller 'The
seven habits of highly effective people’. Hij illustreert het belang van
beginnen met een duidelijke visie met een experiment, waardoor je
diepe en fundamentele waarden worden geraakt.

Begrafenis
Voor het altaar in een kerk
staat een doodskist en
mensen eromheen. Benieuwd naar wie overleden is stap je naar voren
en in de kist kijkend zie je
dat jij daarin ligt. Het is
jouw begrafenis. Om de
kist staan bekenden die je
eer bewijzen en die gevoelens van liefde en
waardering
uitspreken
voor wat je in je leven
bent geweest. Er zijn vier
sprekers: één namens de
familie, de tweede is een
vriend die kan vertellen

wat je als persoon bent
geweest, de derde spreker is een collega of beroepsgenoot en de vierde
is van je kerk of van een
gemeenschapsorganisatie
waarin je betrokken was in
dienstverlening.

Karakter
Wat zou je willen dat elk
van deze sprekers vertelt
over jou en je leven? Wat
voor soort echtgenoot of
echtgenote, vader of moeder zou je willen dat hun
woorden reflecteren? Hoe
was je als zoon of dochter,

neef of nicht? Hoe was je
als vriend en als collega?
Welk karakter zou je
graag willen dat zij in jou
gezien hadden? Welke
van je bijdragen en prestaties zou je graag zien
dat ze zich die blijven herinneren? En kijkend naar
al die mensen op je begrafenis, welk verschil zou
je nog graag in hun leven
willen maken als het kon?
Dit experiment, indien
serieus uitgevoerd vergroot je zelfkennis en verschaft volgens Covey een
visie voor je leven. RMD

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

28155

B. KOWLESAR - BANDHOE

Prinsessestraat 325

Schoonmaakbedrijf

32286

LAI FOEI KIE

Steenbakkerijstraat 22

Goud- En Zilversmid

36061

BHIEM PERSHAD

Franchepanestraat 115

Winkelier, Copieerinrichting

37953

HUNG TJOE GIN

Franchepanestraat 72

Winkelier, Importeur

38261

BEAT STREET

Winkelier

39083

JOAO BARBOSA LUCENA

Steenbakkerijstraat 27
(CKC KERSTEN MALL)
Chopinstraat 64

39371

BRAZ BORGES SALES

Prinsessestraat 299

Leverancier

40006

MARCEL GOPI

Chopinstraat 64

Leverancier

40522

LIANGSHUN LIU TRADING

Mathoeralaan 44

Importeur

40868

MARTANIA MARIA NUNES

Chopinstraat 5

Distributeur

41124

KASJU WEBDESIGN

Gonggrijpstraat 207

41199

SUKUL SALES

Prinsessestraat 222

Servicebureau,
Ontwerpbureau
Grossier

41510

Aquariusstraat 95

Winkelier

41803

WEI JUNXIAO SUPERMARKET
DAVID DJOE

Waterkant Nabij Sms-steiger

Taxibedrijf

41899

HENG LI SUPERMARKET

De Twee Kinderenweg 467

Winkelier

42356

Listzstraat 32

Exporteur

42390

ST. LUCIA SEA FOOD
(CARIBBEAN)
ANA ELIZABETE NUNES

Chopinstraat 64

Leverancier

45753

SRANANG PRODO UMA

Dominestraat (Kersten Mall) Unit 4

Winkelier

45779

CARIBBEAN ICT

Jodenbreestraat 10 boven

Verhuurbedrijf, Adviesbureau,
Servicebureau, Opleidingsinstituut

46074

MIDDLE EAST PASTRY

Eet- En Drankinrichting

46809
48211

ROOTS CULTURAL
COSTUME STUDIO
STIKO CARWASH

Steenbakkerijstraat 27 (unit FC 26
van de Kersten Mall)
Dominestraat 28 (Spanhoek
Passage)
Prinsessestraat 124

48239

THE BUSHMASTER

Prinsessestraat 131

Touroperator

50449

MSc BUSINESS SURINAME

Wicherstraat 12

Importeur, Exporteur,
Bemiddelingsbureau

53190

VISION EVENTS ADVICE afgekort
VEA

Libanonweg 40

Adviesbureau, Trainingsbureau

Winkelier, Fotograaf
Wasserij

een voortreffelijk voornemen. Dit kan van ma. - vrij. van
08.00 - 16.00 uur bij de kassa van de KKF.

Op weg naar 105 jaar KKF (4)

LAND

BEDRIJF

ZOEKT

China

Comlite LED Limited

imp./geint. in draag- en herlaadbare
LED electronenbuis
www.comlite-led.en.alibaba.com

Follow us on:
www.facebook.com/kkf.suriname
KKF Suriname

u

Leverancier

Beste ondernemer, uw KKF-jaarbijdrage op tijd voldoen is

Handelsbemiddeling

Wist
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Verander je achtergrond
en je leven

Minache Eliah benadrukte
dat het mogelijk is een
succesvolle carrière te
hebben, liefdevolle relaties en meer kansen in het
leven mits vanuit het
innerlijk naar buiten toe
word geleefd. Dharma
komt neer op juist handelen, op de juiste tijd en
manier ervoor en om de
juiste redenen. Je doen
en laten zijn dan in overeenstemming met universele wetten en dat leidt tot
een hoge mate van tevredenheid, geluk en voorspoed. MTCI verzorgt trainingen en begeleiding
hierin. Het begint met
mededogend te worden
t.a.v. je zelf. Je leert je zelf
beter kennen, alsook

Opmaak

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

dat ?

Ben je slaaf van jouw gevoelens? Wel dat maakt je tot een gevangene van lijden en
verdriet. Dit zegt Jiddu Krishnamurti, een wereldleraar. Gevoelens moet je niet
onderdrukken, want onderdrukken is een doelloos niet toegeven aan gevoelens/verlangens en daarmee kom je nergens. Maar als je inzicht krijgt in het doel van je individueel bestaan, ontstaat een zelfbeheersing waardoor je onthecht raakt van gevoelens. Zuivere emotie is onthecht. Krishnamurti: " Als ik werkelijk intense liefde voel
voor iemand ben ik niet aan die persoon gehecht, want ware liefde heeft aan zichzelf genoeg. Wat over het algemeen voor liefde doorgaat is volgens Krishnamurti
een lege emotie, die voor haar bestaan afhankelijk is van een ander. Als jij je om
gelukkig te zijn vastklampt aan een ander ontstaat er angst hem of haar te verliezen
door de dood of doordat de genegenheid van de persoon overgaat op iemand
anders. Persoonlijke liefde met haar bezitsdrang, angsten, jaloersheden en eisen,
werpt onvermijdelijk een barrière op tussen jou en degene die je lief hebt. Zo ontstaat liefdesverdriet. Ware liefde is echter onbaatzuchtig, niet egocentrisch en goddelijk. Persoonlijke liefde vereist veel aanpassingen en samenwerking van twee
kanten, waardoor men weleens wegvlucht voor deze realiteit en van de liefde zelf.
Getrouwd of niet getrouwd zijn is niet van fundamenteel belang. Zolang je beschikt
over een levendigheid van geest en flexibiliteit van denken, die je tot wijsheid leiden.
Je ben dan voortdurend voorbereid op heelheid. Vrij van verdriet zijn vind je door te
leren leven in het hier en nu en door via zelfbezinning erachter te komen of wat je
denkt, voelt en doet uit zelfzuchtigheid van het ego stamt.

Onze toer door de historie van de KKF voert ons naar 1962 toen de
Staten op 14 mei nieuwe landsverordeningen betreffende de Kamer
en het Handelsregister (HR) aannamen. Deze verordeningen traden
op 1 juli 1962 in werking en werden in GB 1962 no 85 en no 86 afgekondigd. Het aantal leden werd nu gesteld op 21 Kamerleden die voor
vier jaar zouden worden gekozen en die acht bedrijfsgroepen zouden
vertegenwoordigen.

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “De ondernemers bekend maken met
de bankproducten van de
Surinaamsche Bank N.V.
Inleider: dhr. A. Oostburg
(Department
Manager
van Retail Banking)
Datum: di. 10 febr. 2015
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

STOP

1963
Op 1 april 1963 trad een
nieuw KKF bestuur nieuwe stijl in functie. Er was
nu een indeling in bedrijfsgroepen A t/m H en wel
als volgt: A) Detailhandel
4 leden, B) Overige handel en tussenpersonen 4
leden, C) Nijverheid &
Industrie 3 leden, D)
Financiële instellingen en
verzekeringswezen 2 leden, E) Verkeersbedrijven
2 leden, F) Hotel- café- en
restauratie- en amusementsbedrijven 2 leden,
G) Bedrijven op het gebied van de mijnbouw en
industriële verwerking van
mineralen 2 leden, H)
Bosexploitatie bedrijven
en bedrijven op het gebied van industriële verwerking van bosproducten 2 leden. Om tussen-

tijdse verkiezingen te
voorkomen werd voorts
een systeem van plaatsvervangende leden ingevoerd. Het bestuur van de
Kamer werd gevormd
door de 8 voorzitters van
de bedrijfsgroepen en
deze kozen uit hun midden een voorzitter en ondervoorzitter voor de periode van 2 jaar. Voor de
eerste maal waren dat
resp. H.W. Mohamed
Radja en H.K. Tjin A Tsoi.
De overige bestuursleden
waren: N. Correia, H.
Drielsma, C. Miermohamed Khan, M.M. Abrahams, H.M.C. Bergen en
L.R. Venlo.

Loyaal
In haar relatie met het
Ministerie van Economische Zaken stelde de

CITAAT

Kamer zich loyaal op
maar in een adres bij de
landsverordeningen van
1962 werd benadrukt dat
zij onafhankelijk is en
geen verlengstuk van het
ministerie. Er waren regelmatig besprekingen met
de minister of ambtenaren
van het ministerie en met
vertegenwoordigers van
ondernemersorganisaties.
De Kamer stelde diverse
commissies samen om
aan haar veelomvattende
werk voldoende aandacht
te kunnen schenken. De
Handelsregistercommissie en de verkiezingscommissie werden echter
vanaf 1962 door de minister benoemd. In een
vervolg artikel bespreken
wij de groei van de Kamer
in de jaren hierna.
RMD

"Faith is accepting that you may not understand everything,
but knowing that God will direct you to what He wants for
your life”. (Paul)

ONE

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: OSW
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 3/2/2015 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
3,79
Pound sterling
5,03
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
284,75
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,41
Brazil real
1,25

