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Ideeën over het ondernemerschap variëren van land tot land en van
cultuur tot cultuur. Maar een land dat ruimte biedt aan het ondernemerschap en weet hoe dit kan werken om nationale ontwikkelingsdoelen en welvaart te realiseren, zal de enorme vruchten hiervan
plukken. China en India zijn in het oogspringende voorbeelden hiervan.
Ondernemerschap
dat
transparant is en dat gebaseerd is op waarde toevoegen aan business activiteiten of het voorzien in
diensten en goederen die
mensen willen en nodig
hebben, kan een geweldige manier zijn om inkomens en sociale ontwikkelingsdoelen een aanzienlijke 'boost' te geven.
Waar andere inspanningen en bestaande methoden falen, kan het ondernemerschap dit patroon
doorbreken en een nieuwe manier van het aanpakken van zaken introduceren. Er zijn voorbeelden in de wereld te over
van hoe het ondernemerschap armoede kan verminderen en inkomens
kan verhogen in arme
gemeenschappen en landen. Het land dat echter
het meeste opvalt is

China dat talloze ondernemers heeft en waar het
ondernemerschap in de
betrekkelijk korte tijd van
30 jaar, meer dan 500 miljoen mensen uit de armoede heeft gehaald. China is
nu de wereldleider in de
Zuid-zuid handel. Dit is
voor een groot deel te
danken aan hard werken
door ondernemers en
business pioniers. De
immense business activiteiten hebben China bovendien op het spoor gezet om 's werelds grootste
economie te worden.

Feiten
China's investeringen in
research en ontwikkeling
stegen sinds 1999 gemiddeld met 20% per jaar. De
op kennis gebaseerde
industrie in India was in
2007 een US$ 57 miljard
export industrie die 7% bijdroeg aan het bruto natio-

naal product en werkgelegenheid bood aan 4 miljoen mensen. Met name
in China en India die zich
snel ontwikkelen is er toenemend getij van wetenschappelijke
innovatie
gaande. India levert jaarlijks 260.000 ingenieurs
af. De nadruk die de politiek en de economie leggen op wetenschap en
technologie werpt vruchten af en beide landen zijn
opkomende wetenschappelijke grootmachten, die
de potentie hebben om
binnen 10 jaren, wereldleiders te worden in de informatie technologie, biotechnologie en nanotechnologie. In China en India
vindt men tegenwoordig
de hoogste concentratie
van IQ power. Het ondernemerschap in deze landen innoveert hierdoor
voortdurend.
RMD

Proficiat

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

2257

Commissaris Thurkowweg 54

Drankinrichting

4502

WINKEL B.O.
DHANIRAMSINGH
ERVEN JONG A KIEM

Winkelier

5657

D. HANNOE

Steenbakkerijstraat 66 boven (een
deel)
Oost-westverbinding km. 21,5

5669

A.J. SOEWA

Langatabbetje

Drankinrichting, Winkelier

5689

Hamptoncourtpolder Serie D no. 21 Drankinrichting, Winkelier

5956

DHANIPERSAD
JARBANDHAN
WINKEL ABOIKONIE

Djoemoe

Winkelier

6133

WINKEL SAHAI

Pandiet Murliweg BR. 20

Winkelier

6443

R. RAMDJIAWAN - BADLOE

Menkendam 80

Winkelier

7294

Magentaweg BR. 347

Winkelier

12539

PAIMOEN
TROENODIKROMO
UNICUM/TURBO

Stolkweg 19

12810

BLUE HAWAII BAR

Van 't Hoogerhuysstraat BR. 126

Koeltechnisch Bedrijf,
Winkelier
Eet- En Drankinrichting

14129

CONFECTIEBEDRIJF
NARAINDETH
FOEI STORE

Frederik Derbystraat 14A

Kleermaker, Winkelier

Bakkieweg 59

Winkelier

Livorno - Suhoza 1

Visserijbedrijf

14541

NISSHIN GYOGYO KAISHA
LTD.
CH. BHAGGOE

Surindre Kanhaiweg 24

Bakker, Bakkerij, Winkelier

14871

A. SANKARSA

Commissaris Roblesweg 75

15007

Oude Charlesburgweg 61

15677

HANDELSONDERNEMING
"FREETRABO"
M. KARIJOREDJO TJOKROWIDJOJO
A. AMADIRSAD REDJOKARIJO
GOUD- EN ZILVERSMID
"WILLEM SONTO"
M.F. TJONG AKIET - PICK

Autobusbedrijf,
Autobusdienst
Winkelier

15879

14152
14519

15255

Standhouder

Louis Goveiastraat 65
Fredericistraat 40

Goud- En Zilversmid,
Winkelier
Bakker, Bakkerij

WINKEL R. KOEBEER

Debie Bhikharieweg 9

Drankinrichting, Winkelier

15908

WNKEL ASHAN

Indira Gandhiweg BR. 717

17889

VLEESWINKEL M.R.
BECHAN
TOFAL

Anton Dragtenweg 188

Drankinrichting, Eet- En
Drankinrichting
Slager, Winkelier

15563

48737

Mr. Prija Soechitram, Nalini Balkaran en drs. Rachel Perri
herdachten op 2 januari j.l. hun 10 jarig dienstverband met de KKF.
Op de foto worden zij geflankeerd door KKF-ovz Anil Padarath en
secretaris drs. Joanne Pancham.

CITAAT

"Laat het niet aan anderen over jouw geluk te creëren.
Je loop anders de kans dat het niet loopt zoals je had gewild.
Waarom? Omdat er maar één persoon verantwoordelijk is
voor jouw vreugde en jouw geluk en dat ben jij".
(Lisa Nichols)

u

dat ?

Hoe anders het standpunt van een ander ook is, telkens als je op het punt staat te
zeggen dat je iemand niet begrijpt, moet je jezelf afvragen of je niet vastzit in je
eigen belevingswereld, waardoor je de psychologische realiteit van de wereld van
de andere niet op waarde kan schatten. Als we onszelf door zelfobservatie hebben
geëvalueerd en begrijpen hoe we denken en waarnemen en hoe we gestuurd worden door principes, zullen we in onze communicatie meer bezig zijn met wat juist is
dan met wie er gelijk heeft. Wie het verhitte standpunt van een ander wil veranderen, moet er niet tegenin gaan, maar aan dezelfde kant gaan staan, zodat hij/zij ziet
wat de andere ziet. Er zijn zeven principes van goede communicatie. 1) Je moet
jezelf zijn om effectief te kunnen communiceren. De grondregel is dat we moeten
begrijpen wie we zelf zijn, zodat we kunnen zien wie anderen zijn. Als je rollen speelt
om het anderen naar de zin te maken, ben je niet gezond aan het communiceren.
2) Communiceren is meer dan woorden alleen. Het is de vaardigheid om gevoelens
die het gevolg zijn van de opinies van mensen met succes over te brengen en te
ontvangen. Met onze stilte kunnen we net zoveel en soms meer overbrengen dan
met onze woorden. 3) Tijdens het luisteren moeten we aannamen, vooroordelen en
meningen opzij zetten. 4) Effectieve communicatie moet op één lijn liggen met het
principe van integriteit, zodat openheid en vertrouwen de kans krijgen zich te ontwikkelen. 5) Je moet weten wat je uitgangspunt is. Neem daartoe je overtuigingen
onder de loep; zodat je kan weten hoe zij jouw communicatie kunnen verstoren. Je
kan dan het uitgangspunt van anderen leren begrijpen. 6) Je kunt pas oogsten als
je gezaaid hebt. Dit is een belangrijke regel voor de vaardigheid om effectief te communiceren. Dus eerst luisteren voordat je spreekt. Luister eerst met je ogen en je
hart en pas daarna met je oren. De mond is slechts een mechanisme, de oren en
ogen zijn daarentegen assistenten van de geest en het hart. Luisteren moet je op
vier niveaus: het fysieke, het emotionele, het mentale en het spirituele niveau. 7)
Probeer te begrijpen. Spreek om begrepen te worden.

Winkelier

Domburg o/h erf v/d Willem van
Lierschool
Josephine Samson Greenstraat 93

15562

Wist

Nr. 574

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Waartoe ondernemerschap
in staat is

China

: 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

Kwattaweg 96 (in het gebouw op
het terrein van Stichting Tabernacle
of Faith and Love Ministries)

Eet- En Drankinrichting

Eet- En Drankinrichting

BEKENDMAKING
Betaling van de jaarlijkse contributie dient voor 01 april te geschieden
bij de kassa van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van maandag
t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur of middels overmaking op onze rekening van de RBC Royal Bank (Suriname) N.V. no. 120.333.463 onder
vermelding van het dossiernummer.
Nieuwe inschrijvingen en wijzigingen bij bestaande inschrijvingen zullen
uitsluitend geaccepteerd worden als er geen achterstallige jaarbijdrage(n) verschuldigd is/zijn.
Nieuwe inschrijvingen geschieden volgens afspraak. Bel voor informatie of het maken van afspraken op de telefoonnummers: 530311 of
530313.
De benodigdheden voor inschrijving zijn te vinden op onze website:
www.surinamechamber.com

Distinguished Leadership & Innovation Conference
De Arthur Lok Jack Graduate School of Business van de University of the West
Indies (UWI) organiseert ook in 2013 haar traditionele 'Distinguished Leadership &
Innovation Conference. De conferentie wordt gehouden in Hyat Regency Trinidad
op 22 maart a.s. Key note speaker zal de Best selling author, leadership expert &
strenght strategist Marcus Buckingham zijn. Het thema is Find your edge; Learn to
harness excellence by crafting customized strength based solutions for your team.
De regional rate voor deelname is bepaald op US$ 750 pp. Voor meer informatie en
het registratieformulier: conferencing@lokjackgsb.edu.tt telefoon 001868 645-6700
ext 299 en www.dlictt.com.

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

De KKF maakt
hierbij bekend dat
de vergoeding
m.b.t. de aanvraag
van vergunning
en/of verlenging
hiervan per
1 januari 2013
SRD 650 bedraagt.
Voor meer info:
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 27/12/2012 en tot
nader order

ROUTE:
di. 8 jan. 2013
Plaats: Nw. A’Dam (Districts-Commissariaat) Tijd: 08.00 - 14.00u
do. 10 jan. 2013 Plaats: Domburg (Waterkant)
Tijd: 08.00 - 14.00u
(Wijzigingen voorbehouden)

U.S. dollar
3,35
Euro
4,43
Pound sterling
5,42
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
396,63
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,10
Brazil real
1,61

