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De brigadier van Politie K. Banarsi verstrekte donderdag jl. bij de
KKF informatie aan houtconcessionarissen en transporteurs, over
regels die gelden m.b.t. het vervoer van o.m. rondhout vanuit het binnenland. De definities van wat verstaan moet worden onder As,
Aanhangwagen en Oplegger werden duidelijk aangegeven.
uitstralend licht, wit achteruit rijlicht, remlichten rood
en de nummerplaatverlichting moet wit zijn. Er
zijn voorts gedetailleerde
aanwijzingen
gegeven
m.b.t. lengte driehoeken
(rood reflecterend), aanhangwagens en opleggers, zijreflectoren en
lading die uitsteekt. Aangegeven werd dat voertuigen niet omgebouwd mogen worden zonder toestemming van de politie.
T.a.v. de ‘aslast’ werd aangegeven dat deze niet
meer mag bedragen dan
8000 kg per as. De maximale hoogte van een truck
is gesteld op 3.80 meter
en de maximale breedte

van een voertuig op 2.50
meter. De lading dient
zodanig te zijn gestuwd en
geplaatst dat zij geen
schade of gevaar kan veroorzaken; zij mag de
bedrijfszekerheid van het
rij- of voertuig niet verminderen. Opleggers en aanhangwagens moeten een
technische keuring ondergaan en geregistreerd
worden bij de Verkeers
Technische Dienst (VTD)
van de politie. Ze worden
dan voorzien van een TRPlaat. Aldus een summier
verslag van de presentatie
die verluchtigd was met
fotomateriaal.

‘In zee met Technisch Installatie Buro R. Gowricharn N.V.’ was het
onderwerp van een presentatie op onze ondernemersavond, gegeven
door mw. Hirasingh. De bedrijfsdoelen betreffen: het aanleggen van
(koel) technische-electra- en waterleidinginstallaties en het onderhoud daarvan alsook het verrichten van constructieve werkzaamheden.
hekwerk; en waterleiding:
huisaansluiting (hydrofoor,
boiler installaties), aansluiten van dienstleidingen,
SWM keuringen, zwembad, sauna en jacuzzi. De
presentatie was verluchtigd met foto’s van installaties en van werkers in
actie. Het is mogelijk diensten door het bedrijf te
laten verlenen met leningen bij GODO en FINA

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

40032

RONALD H. DANKFORT

Koewarasan Serie C no. 38

Importeur

40058

H. DE FREITAS ROSA

Ds. D.a. Hoekstrastraat 34

Leverancier

40061

R. ABISOINA IMPORT

Commissarisweg 131

Importeur

40062

IMRO RAMJIAWAN

H.n. Hajarystraat 31

Exporteur

40068

Leverancier

40073

PONDO'S FRUIT & GROENTE Klaaskreek
LEVERANCIER
ROOSTER
Lie A Kwiestraat 27

40123

MATELOOS

Importeur

40125

Adviesbureau

40130

R. PATERSON CONSULTING Dorp West 53
LTD.
WEI HUA CHEN
Vestastraat 9

40132

LOUDNESS

Tourtonnelaan 142

Importeur

40133

Henri Fernandesweg hoek
Kwepiweg no. 1
Evitastraat 33

Winkelier

40186

AGRO WINKEL "DE
LANDBOUWER"
ADVIES- EN BEGELEIDINGSBURO INFOSUR
P. DINDYAL

Weg Naar Peperpot 63

Importeur, Exporteur

40196

TAXIBEDRIJF D.C. HEUVEL

Taxibedrijf

40198
40200

P.C. VAN DER HOOP
BEHEER B.V.
WENDY MARIA MUNOZ

Hofstraat hoek Dr. Sophie
Redmondstraat
Leiding 22 no. 63
Dr. S.h. Axwijkstraat 74

Leverancier

40210

MAHINDERNATH JIAWAN

Krappastraat 3

Taxibedrijf

40223

CARMELITA ALEJA PIKA

Baansteeg 18

Importeur

40224

Costerstraat 77

Importeur

40232

ASIANSTAR MOTORS
COMPANY LIMITED
OJI GRANT IHEANYI

Titostraat 18

Importeur, Exporteur

40242

GIROHO IMPORTBEDRIJF

A.l. Waaldijkstraat 60

Importeur

40251

L.R.J. KIOE-A-SEN

Vincent Van Goghstraat 3

Douane - expediteur

40274

MAX MANGAL

Transportbedrijf

40276

RAHIET IMPORTS

Havenlaan Zuid (Nieuwe
Havencomplex)
Vierde Rijweg 3

40282

DEWBARATKOEMAR
BHAIROSINGH

Havenlaan Zuid (Nieuwe
Havencomplex)

Transportbedrijf

Importeur, Exporteur

Datrakondrestraat 11

Importeur

RMD

Installaties onderhoud en constructie

Er werd uitgeweid over de
vele diensten betreffende
electra zoals: nieuwe installaties, verzwaringen,
renovatie en meterkastaanpassing; en koeltechniek zoals: vriescellen,
airco-, warmtepomp- en
gas- installatie, service en
reparatie. Voorts over
constructiewerk: dievenijzer, kapconstructie, loodsbouw en schuifpoort en

Nr. 754

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Verkeers Technische Dienst Politie

Er werd uitgeweid over de
algemene eisen waaraan
voldaan moet worden en
aan de orde kwamen:
banden (goede profilering), stuurinrichting (geen
speling), remmen (goed
functioneren en geen lekkages) en goede verlichting. Zo moeten reminrichtingen (geheel of gedeeltelijk pneumatisch) voorzien zijn van deugdelijke
drukmeetpunten. T.a.v. de
aansluitpunten van het
remsysteem van aanhangwagen of oplegger
werd aangegeven waaraan deze moeten voldoen. De verlichting waaraan opleggers moeten
voldoen is als volgt: rood-

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

bank. Het bedrijf is gevestigd aan de Sir Winston
Churchillweg 46 en voor
meer
informatie
kan
w w w. g o w r i c h a r n . c o m
geraadpleegd worden of
gebeld
worden
naar
480891 en 8614388. Het
emailadres van directeur
Raj Kiran Gowricharn is
dir@gowricharn.com.

40165

Adviesbureau, Bemiddelingsbureau,
Informatiebureau

Exporteur

RMD

ONDERNEMERS ATTENTIE

Importeur

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

“Mensen maken als regel allerlei domme denkfouten en de
benaming ‘homo sapiens’ wat letterlijk verstandige, rationele
mens betekent, is een grove vorm van zelfoverschatting.
Wij moeten nog evolueren tot een ‘homo vere sapiens’ een
werkelijk denkende mensachtige”.
(Nico Frija)

Wist

u

dat ?

Nico Frija is één van de kopstukken van de Nederlandse psychologie. De emotiepsychologie was zijn ding. Eén van zijn opmerkelijke uitspraken was: ‘Ik weet dat het
buitensporig naïef is, maar ik blijf denken dat de psychologie op zoek moet gaan
naar de waarheid’. Frija had iets van een moderne Socrates, die het idee het beter
te weten dan de meeste collega’s combineerde met het besef zelf ook niets te
weten. Het lijkt of hij met zijn uitspraken de spot drijft met de pretenties van de
wetenschap maar hij stelt als verweer tegen dit verwijt; ‘Ik ben naïever dat menig
ander en blijf denken dat theorieën een beetje waar moeten zijn’. Hij stelt dat onze
emoties een realiteit hebben die verder gaat dan ons verhaal erover. ‘Verlies maar
eens geliefde. Ik denk niet dat het verdriet om dat verlies kleiner is als je ervan overtuigd bent dat diegene nu een beter leven heeft in de hemel. Wij mensen zijn zo
gebouwd dat wij een emotionele band niet pijnloos kunnen verbreken, als we eenmaal in onze eerste drie levensjaren hebben geleerd ons te hechten. God heeft het
zo bedacht’ aldus Frija. De grote vragen in de psychologie blijven volgens Frija
onbeantwoord. Hij ziet veel psychologische artikelen waarbij het de schrijver noch
de lezer duidelijk is wat het er eigenlijk toe doet. ‘Men heeft uit het oog verloren waar
het allemaal om is begonnen, namelijk meer inzicht krijgen in de grote vragen van
het leven en het oplossen van kleine en grote problemen. De stof is te weinig verweven met dingen die er echt toe doen. Alles is eenzijdig gericht op het economisch
welbevinden en er is te weinig oog voor de dingen die niet onmiddellijk geld opbrengen’. De illusie dat psychologie de wereld kan verbeteren is Frija vreemd. Hij stelt
dat de ideale opvoeding veel warmte en liefde combineert met het stellen van grenzen. Frija: ‘De psychologie levert wat kleine vreugden in het leven, maar na meer
dan een halve eeuw actief erin te zijn geweest durf ik niet volmondig te beamen dat
het allemaal zin heeft gehad’. Hij merkte op: ‘Een roos heeft ook geen zin, maar
rozen ruiken wel lekker en daarom kweek ik ze’.

Humor en business
gaan goed samen
Wanneer op een werkplek niet gelachen wordt is er iets krom dat snel
recht getrokken moet worden. Humor is namelijk essentieel voor succes. Overigens is gevoel voor humor op elk gebied van het leven een
essentiële karakteristiek. De ondernemer die over zichzelf kan lachen
heeft meer kans op succes en kan meer van zijn succes genieten.
Bovendien gaan anderen hem ook aardiger vinden.
Er zijn enkele specifieke
manieren waarop gevoel
voor humor succes in
business helpt realiseren.
Bewezen is dat mensen
die over zichzelf kunnen
lachen en zichzelf niet
overdreven serieus nemen, minder fouten maken. En als ze fouten maken herstellen ze sneller
ervan. Onderzoek over
humor in de afgelopen 20
jaren heeft psychologen
tot het inzicht gebracht dat
het vrolijk maken over
jezelf, een beetje zelfspot,
een mens veerkrachtiger
maakt en meer bestand
tegen stress wat tot meer
succes in business leidt.
Een ander kenmerk van
mensen die zichzelf met
humor kunnen beschouwen is dat ze met meer
begrip en luchthartiger anderen tegemoet treden.
Ze zijn vergevingsgezinder als een medewerker
een fout maakt en focussen meer op zijn positieve
bijdragen in de doelen van
de business dan op zijn
negatieve. Hierdoor gaan

de medewerkers zich ontspannen gedragen, ook
als de baas in de buurt is
waardoor ze minder fouten maken wat de zaak
ten goede komt. Ook klanten valt de luchthartige
manier van doen in een
bedrijf op. Ze ervaren
deze sfeer als prettig en
aangenaam en zullen dus
graag terugkomen. Dat is
wat gevoel voor humor
kan bewerkstelligen. In
zo’n sfeer doen werknemers hun meerderen
graag een plezier, werken
ze harder en maken minder fouten. Niemand werkt
immers graag voor een
zuurpruim. Iedereen werkt
graag voor iemand die kan
lachen. Lachen verhoogt
het moraal van de werknemers. Een ander voordeel
van een prettige werkplek
is dat de dag sneller
schijnt te gaan. Het leven
wordt plezieriger. En dat
motiveert tot harder werken voor de zaak terwijl de
ondernemer ook een gezonder milieu schept voor
de mensen om hem/haar

heen wat leidt tot een hoger niveau van vertrouwen. En als mensen je
vertrouwen werken ze
graag voor je en of doen
graag zaken met je. En
dat geldt voor werknemers, klanten, verkopers
en leveranciers. Je bedrijf
wordt gezonder en bovendien geeft humor ook een
boost aan creativiteit. Als
je om jezelf kunt lachen
kan je anderen inspireren
om creatiever en productiever te zijn. Ondernemers die focussen op de
stressvolle aspecten van
het werk krijgen minder
van zichzelf en hun medewerkers gedaan terwijl humor het in zich heeft mensen open te stellen voor
nieuwe mogelijkheden;
het maakt hun geest/
denken vrij waardoor nieuwe ideeën worden geboren. Op een humoristische
wijze zelfkritisch zijn doet
vaak innovatieve ideeën
ontstaan.

RMD

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp:“Suriname
Leadership Academy”
Thema:“Empowering
Leadership”
Inleiders: Ir. Arienne van
der Hilst - director Suriname Leadership Academy, Ruth Sinkeler - trainer
Datum: 12 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

