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landbouw in Suriname
SOIL staat voor Surinaamse Ontwikkeling van de Innovatieve Landbouw en op onze laatstgehouden ondernemersavond zijn hierover
presentaties gegeven door Dennis Tjoen A Choy, voorzitter van SOIL
en Veerle Lennaerts en Kaely Timmermans, beiden van de
Voedingsmiddelentechnologie HAS Hogeschool Den Bosch. De presentaties betroffen: Foodproducten conform HACCP eisen voor de
export, Cassavebrood en Podosiri.
BAL GAP normen. Al ruim
zes jaar wordt samen met
de TU DELFT een tropisch
kas in Marowijne ontwikkeld. Hierbij zijn inmiddels
ook
betrokken
de
Haagsche school, ADEK
en PTC. Met HAS den
Bosch wordt al vier jaar
samengewerkt aan foodprojecten en het ontwikkelen van voedingsproducten van hoge kwaliteit
die voldoen aan eisen van
de internationale markt en
die dus geëxporteerd kunnen worden maar die ook
op de interne markt verkrijgbaar zullen zijn. Zo is
de kwaliteit van het pro-

ductieproces van cassavebrood sterk verbeterd
en wordt er gewerkt aan
die van podosiri met bijzondere aandacht voor
verbetering van de houdbaarheid en de verpakking. SOIL zoekt partners
om de verbeterde producten op de markt te brengen en verder te ontwikkelen.
Voor meer informatie
SoilMasonkondre@gmail.
com
mobiel
005978810623 (D. Tjoen A
Choy)
00597-7413131
(V. Lennaerts) 005978708097 (K.Timmermans)
RMD

E-Tank Card systeem
Dit systeem is er voor meer controle en overzicht. Voor meer effectiviteit en voor minder kosten. De hoofdelementen ervan zijn: de Etank kaart, de tankapp en POS terminal. Ryan de Gama, directeur van
E-smile service gaf hierover een presentatie op onze ondernemersavond.
Voor particuliere bedrijven
en overheidsinstellingen
is de E-card de uitkomst
om hun bedrijfsvoertuigen
via een digitaal tanksysteem te monitoren op
brandstofverbruik. Elk bedrijfsvoertuig wordt digitaal geregistreerd en beschikt over een E-Tank
Card waarmee landelijk
getankt kan worden. Dit
systeem heeft voordelen
voor zowel de pompstationhouders als de bedrij-

ven. Voor eerstgenoemde
zijn dat o.m.: digitale administratie inzake rekening/klanten; minder cash
transacties en grotere
mate van veiligheid; tegoeden worden binnen 72
uur overgemaakt naar hun
bankrekening. De voordelen voor de bedrijven zijn
o.m.: geen contant geld
meegeven aan chauffeurs; geen administratieve rompslomp met bonnetjes; elk voertuig heeft een

unieke
E-tank
Card;
Overconsumptie/oneigenlijk gebruik is vrijwel uitgesloten; landelijke spreiding
van de op het E-Smile netwerk aangesloten pompstations.
Voor meer informatie:
E-smile services N.V.,
Eliselaan 36, tel. +597462802 en +597-7277019
www.esmileservices.com

Geachte ondernemers,
De nieuwe EBS-rekening heeft u inmiddels ontvangen. Gaarne vragen wij uw
medewerking om uw factuurinformatie in ons bestand op te slaan.
Dat kan alsvolgt:
Telesur abonnees kunnen sms-en naar het nummer 5556 en Digicel abonnees
naar het nummer 597-8242020.
Hanteert u daarbij onderstaande volgorde en spatie: TARIEF (spatie) VERBRUIK
(spatie) BEDRAG (spatie) KLANTNUMMER Voorbeeld: 21 00359 137 186344
Uw inbreng is confidentieel en nodig voor het objectief behartigen van uw bedrijfsbelang.

CITAAT

“Een theorie die niet in feiten kan worden vertaald is abstract
en nutteloos. En acties die niet gebaseerd zijn op een theorie
zijn onvruchtbare impulsen”. (Gramsci)

u

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
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ACTIVITEIT

33900

H.C. DE MEZA

Guaranistraat 30

Installateur

39637

Z.N. CAR WASH

Grote Combeweg 81

Wasserij

39641

CHIRANGY'S KAPSALON

Barbier

39646

Dr. E.j. Abrahamsstraat hoek
Flustraat no. 7
A.l. Waaldijkstraat 71

Eet- En Drankinrichting,
Amusementsbedrijf, Winkelier
Leverancier

39666

PAPI - CHULO'S KRIORO
KUKRU
MARIA HELENA AGUIAR DE Hendrikstraat 40
OLIVEIRA
RIJSCHOOL MINARDIE
Koewarasan Serie C no. 14

39679

ADVIESBUREAU MASE

Gouverneurstraat 5

Adviesbureau

39681

CHEN ZHENSHENG

Pomona perceel no. 258

Eet- En Drankinrichting

39693

Bemiddelingsbureau

39705

B E M I D D E L I N G S B U R E A U Frederik Derbystraat 33 boven
HOMELANDSUR
FAROEK ILAHIBAKS
Molenpad 64

39715

CRISTIANE SOUZA SILVA

Tourtonnelaan 43

Exporteur

39734

Ds. D.a Hoekstrastraat 34

Leverancier

39748

ANTONIO CARLOS DE
MIRANDA
PANSA'S WOOD

Balingsoela

Leverancier

39752

POUWAN BAR

Leiding 9a BR. 165a

Eet- En Drankinrichting

39754

Jan Besar Sarno Rebostraat 80

Importeur, Exporteur

39766

IMPORT/EXPORT
AMATGALIM
LI 'S XIAOMEI IMPORTS

Johan Adolf Pengelstraat 144

Importeur

39770

DAMIAO BARROS SILVA

Citruslaan 11

Leverancier

39779

DHIREDJ TRADING

Leiding 8 no. 4

Exporteur

39786

EDINELZA FEITOSA LIMA

Citruslaan 11

Leverancier

39794

BIDJAIPERKASH RAMDIN

Jokhoeweg 14

Importeur

39800

Opleidingsinstituut

39804

BOUWEN MET OPLEIDING Cassialaan 87
afgekort B.M.O.
INTERLEX IMPORTS
Sewdienweg 2

39812

VIKAASH SUPERMARKET

Calcutta no. 427

Winkelier

39813

BAIDJOE AMRIETPERSAD

Hirasinghstraat 61

Autobusbedrijf, Verhuurbedrijf

39829

KENOFA INTERNATIONAL

Henck Arronstraat 89

Importeur

39650

Rijschool

Kleermaker, Importeur

Importeur
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ONDERNEMERS ATTENTIE

Wist

Nr. 753

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ontwikkeling van innovatieve

SOIL werkt samen met
diverse kennisinstituten
voornamelijk in Marowijne
aan foodprojecten die
vooral gericht zijn op knolgewassen(cassave) maar
nu ook op podosiri. Twee
producten die de potentie
hebben tot een productassortiment te komen dat
voor economische ontwikkeling kan zorgen. SOIL
wil helpen bij het opzetten
van kleine en middelgrote
AGRO bedrijven die op
moderne wijze landbouw
uitoefenen en die gewassen en voedsel produceren in overeenstemming
met de HACCP en GLO-

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 ?

Frantz Fanon, geboren op Martinque (20 juli 1925), was een Afro-Caribische psychiater, schrijver, pan-Afrikaans denker en vrijheidsstrijder. Hij wordt weleens de
psycholoog van de onderdrukte volken genoemd die zich niet zozeer richtte tot de
onderdrukkers alswel tot zijn mede-onderdrukten. Hij laat ze zien hoe ze zichzelf
moeten zijn, op eigen kracht moeten vertrouwen en deze moeten bundelen en richten op bevrijding en het vermenselijken van de wereld/maatschappij. Van Europese
overheden verwachtte hij niet veel. Nee, de zwarten moesten hun blanke maskers,
het imiteren van hun meesters, afleggen. Vrijheid krijgt men nooit cadeau, zij moet
altijd bevochten worden door de onderdrukten. En toch spreekt Fanon soms even
Europa aan, maar dan niet de staten/regeringen maar de Europese mensen die hij
oproept om degenen die door hun overheden eeuwenlang onder het slavenjuk werden gehouden te helpen herstellen in hun waardigheid en overal de ‘mens’ te laten
triomferen, eens en voor altijd. ‘Maar….’ stelde Fanon:’onze naïviteit gaat niet zover
dat we ook geloven dat dit zal gebeuren met de welwillende medewerking van de
Europese regeringen’. Fanon is bekend van zijn boeken. Het eerste was ‘Zwarte
huid blanke maskers’. Het gaat over de psychologische gevolgen van kolonisatie en
onderdrukking. Zijn tweede boek ‘De verworpenen der aarde’ bezorgde hem wereldwijde faam als inspiratiebron voor vrijheidstrijders in derde wereldlanden. Fanon
stelde zich niet tevreden met nationale of economische onafhankelijkheid. Hij predikte een integraal ontwaken ook in cultureel en intellectueel opzicht. Fanon stierf in
1961 op 36 jarige leeftijd aan leukemie. Hij werd in Algerije begraven onder de naam
Ibrahim Fanon. In dat land had hij deelgenomen aan de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd die in 1954 was uitgebroken.

Natuurlijke ontwikkeling
van leiderschap
In dit artikel bespreken we 10 belangrijke punten voor het ontwikkelen van leiderschap en putten uit werken van Marc van der Erve, Colin
Turner en Stephan Covey. Deze ter zake deskundigen stellen dat je
leider wordt d.m.v. natuurlijke ontwikkeling en niet d.m.v. het aanleren van technieken. De ware leider is gericht op principes en gebruikt
zo min mogelijk macht om effectief te handelen.
Tien vitale ingrediënten in
het recept voor het ontwikkelen van leiderschap
zijn: 1) ’Integriteit en
ethiek’ die voortkomen uit
afstemming op principes,
verduidelijking van waarden en normen en doorlopende persoonlijke en
professionele ontwikkeling. Het 2e ingrediënt
betreft ‘Doelen en doelgerichtheid’ die voortkomen
uit de vaststelling van een
persoonlijke missieverklaring voor je leven, het
erop afstemmen van wat
je doet en het stellen van
doelen binnen het kader
van de missie. 3) ‘Energie
en enthousiasme’ ontstaan omdat je doet waarvan je houdt en waarin je
gelooft. Ingrediënt 4
betreft ‘Moed en nuchterheid’ die voortspruiten uit
het besef dat vooruitgang
betekent dat je fouten
maakt. Het 5e ingrediënt
is ‘Inzet en bewustzijn van
prioriteiten’ vanuit het
besef dat je niet doodgaat
als je hard werkt in een
baan waarvan je houdt,
maar alleen als je hard

werkt in een baan waaraan je een hekel hebt. Is
prioriteit nummer één vervuld, ga dan niet verder
met prioriteit nummer twee
maar stel een nieuwe
nummer één vast. Waarom? Omdat het in de aard
van de mens ligt om aan
nummer 2 te werken alsof
het nummer 2 is en aan
nummer 3 alsof het nummer 3 is wat leidt tot een
verval in kwaliteit naarmate de dag vordert. 6) ‘Nonconformisme en onafhankelijkheid’: komen voort uit
jezelf kennen en begrijpen, op jezelf vertrouwen
en trouw zijn aan jezelf.
Als je onafhankelijk bent
en vertrouwen hebt in jezelf, maakt het je niet langer uit wat anderen over je
zeggen, want je bent je
eigen persoon. 7) ‘Inzicht
en geduld’ komen voort uit
de wetenschap dat wat jij
waarneemt niet altijd
wordt waargenomen door
anderen en dat dat alleen
kan veranderen met geduld en begrip. Ingrediënt
8 betreft ‘Waardering en
empathie’ die voortkomen

uit de wetenschap dat je
alleen echt tot ontwikkeling kan komen via anderen. Waardering hebben
voor de standpunten van
anderen en met hen meeleven geven aan lange termijn relaties substantie en
diepgang. 9) ‘Overtuiging
en toewijding’ komen voort
uit de wetenschap dat
overtuiging een krachtiger
hulpmiddel is dan welke
methode dan ook en dat
toewijding een maatstaf is
voor de mate waarin je
betrokken ben bij dat
waarin je gelooft. Je handelingen moeten overeenkomen met de kracht van
je overtuigingen. In-grediënt 10 betreft ‘Liefde en
aandacht’ omdat liefde
voor anderen en aandacht
voor hun behoeften de
krachtigste energie is die
er bestaat. Leiders die
oprecht zijn, hoeven daarmee niet te koop te lopen
want het is duidelijk zichtbaar in alles wat ze ondernemen.
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KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “In zee met het
Technisch Installatie Buro
R. Gowricharn N.V.”
Inleider: mw. Hirasingh vertegenwoordiger van het
bedrijf Technisch Installatie
Buro R. Gowricharn N.V.
Datum: 5 juli 2016
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Bezoek de KKF-ondernemersavonden. Elke dinsdagavond
van 19.00 - 20.00 uur.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen, leer van
elkanders werk en problemen
en zoek samen naar
oplossingen!

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

ONE
STOP
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:
KKF OSW - tel. 530311

