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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

Suriname aan de koffie

“Wij gaan Suriname aan
de koffie krijgen”, zeiden
de gastsprekers van
Round enterprise tijdens
de Ondernemersavond
van 23 augustus 2016. En
ter demonstratie maakte
zij een uitstapje naar
Rusland. Een land met
maar weinig koffieliefhebbers, net als in Suriname.

Wist

Maar waar desondanks in
de afgelopen jaren de koffieconsumptie is verdrievoudigd.
Mevrouw
Jamanika en de heer Van
Dijk rekenden de ondernemers voor wat zo’n groei
in Suriname zou kunnen
betekenen
voor
hun
omzetten. De boodschapmet een goede koffie

u

onderscheidt u zich van
uw concurrenten. En u
profiteert van de groeiende belangstelling die er
ook in ons land is. Dat
laatste is voor het bedrijf
de reden om een nieuwe
koffie op de markt te introduceren: Veneto. Maar,
waarschuwden ze, die
groei gaat niet vanzelf.
Ondernemers
kunnen
meer hun best doen om
deze drank te promoten
onder hun bezoekers. Het
bedrijf biedt wel verschillende manieren om haar
klanten daarin te ondersteunen. Ze nodigde
iedereen dan ook van
harte uit om die mogelijkheden in meer detail met
elkaar te bespreken.
Onder het genot van een
kopje Veneto. Voor meer
informatie verwijzen wij
naar:www.roundenterprise
.com

dat ?

Wie blijft doen wat hij altijd heeft gedaan, zal blijven krijgen wat hij altijd al gekregen
heeft.”Er is een nieuw denkniveau nodig, een benadering gebaseerd op karakter dat
gestoeld is op universele principes. Onze manier van handelen moet voortkomen uit
een fundamenteel principe” verkondigen ons de guru’s op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Principes zijn onbuigzaam, ze breken niet, maar wij kunnen ons
er wel op stuk lopen. De principes van karakter leiden tot verantwoordelijke, bekwame en betrouwbare individuen die niet reactief zijn maar proactief. Deze personen
worden van binnenuit gedreven en laten zich niet beïnvloeden en beheersen door
omstandigheden en sociale gewoonten. Ze hebben een overvloedmentaliteit en in
alles zien zij mogelijkheden; ze begrijpen dat geen enkele situatie een verliezer
hoeft op te leveren. Een overvloedmentaliteit komt voort uit innerlijke zekerheid niet
uit bezittingen. Mensen die hun zekerheid ontlenen aan externe bronnen worden
afhankelijk van die bronnen. Het constante proces van karakterontwikkeling op
basis van zelfbewustzijn, evaluatie en geweten resulteert volgens deskundigen in
een opgaande mentale groeispiraal. “Je groeit steeds meer, verbreedt je geest en
dat leidt tot steeds meer effectiviteit en succes,” zegt Colin Turner, een internationale autoriteit op dit gebied. Hij stelt dat als wij bestaande paradigma’s (denkmodellen) overstijgen met alternatieve en holistischer paradigma’s, zowel onze effectiviteit als onze productiviteit spectaculair zullen verbeteren. Standpunten en
gedragspatronen die onze handelingen beïnvloeden worden automatisch beter als
wij het juiste model of het juiste fundamentele referentiekader hebben voor onze
manier van denken. Er kan dan gewerkt worden aan betere communicatiemethoden
en effectievere manieren om de eigen sterke punten en die van anderen aan te
scherpen. De horizon kan steeds opnieuw verlegd worden zodat de uitdaging om
nog verder te ontwikkelen groter wordt. Alles wat wij scheppen is een proces dat
voortvloeit uit principes. En of dat proces harmonieus of turbulent verloopt, hangt af
van de mate waarin het in overeenstemming is met het achterliggende principe.
Stephen R.Covey: “De gehele schepping is een proces en de principes die in de
natuur gelden, gelden ook in de maatschappij.”

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:
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41197
41204

SINO LATINA TRADE CONSUL- J.D. Gompertsstraat 110
TING BUREAU
WU HAIJIANG SUPERMARKET Industrieweg 32

41213

XINGI RESTAURANT

Latourweg 98

Eet- En Drankinrichting

41228

DREAM CAR RENTAL

Costerstraat 17

Verhuurbedrijf

41253
41274

SUNSHINE TIMBERS COMPA- Rontgenstraat 24
NY INC. (SURINAME BRANCH)
CAI HONG SUPERMARKET
Henri Fernandesweg 2

41288

ADVIESBURO MENCKEBERG

41290
41293

ROY AMIAN ENGINEERING & Van Roosmalenstraat 50
ARCHITECTURE
ZHOU CHUN HUA
Frederik Derbystraat 83

41297

ZHENG LIQIN

Drambrandersgracht 45

41301

ZHU GUOHONG

41313

ZHU ZAIZHANG

Waterkant Centrale Markt standno. Standhouder
3.3.- 802(3m)
Indira Gandhiweg BR. 883
Eet- En Drankinrichting

41326

DEFISIE MAASIE

Annaweg 20

Exporteur

41329

XING YILUN SUPERMARKET

Coesewijnestraat 7

Winkelier

41332

MISS AKOEBA PLUIMVEE

Langagrasiestraat 39

Kwekerij

41345

XIAOJIA SUPERMARKET

Indira Gandhiweg 249

Winkelier

41349

A.R. COLIN

Bernardstraat 7

41370

DIEICY VARIEDADES

William Kemblestraat 14

41375
41391

L.R. KATIMAN - KARIJODIKRO- Keizerstraat 178 beneden
MO
YU HONG
Sohawanweg 19

41424

SENSATIONAL CRAFTS

Abigaelslustweg 31

Importeur

41443

SHIFARSHA'S IMPORT

Tourtonnelaan 142

Importeur

41446

R.M. MAATSEN

Zesde Rijweg perceel 4-5

Kwekerij

41458

XING QINGSEN

Mr. P. Chandie Shawweg 269

Importeur

41465

R.R. KADIRBAKS

Menckenbergstraat 44b

Fabrikant

Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau
Winkelier

Exporteur
Winkelier

H.j. De Vriesstraat 8

CITAAT
“ With the right strategy, every trade show is an opportunity for a

Adviesbureau, Exporteur
Architect, Ingenieursbureau
Winkelier
Importeur

Importeur, Servicebureau,
Transportbedrijf
Winkelier
Eet- En Drankinrichting
Importeur

Ondernemersavond
Onderwerp:”ondernemers praten met elkaar”
Inleider: dhr. A. Padarath (Vz. KKF), en dhr. P de Baas (Adviseur

company to drastically expand its customer base. The people

KKF)

who attend trade shows tend to be motivated, interested in the

Datum: 30 augustus 2016

products or services your company offers and are often ready to
commit to a deal on the spot.” (Smart insights)

Tijd: 19.00 - 20.00 uur
KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

