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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ashni lifestyle solutions
Ashni Mulchand presenteerde op onze ondernemersavond haar 'lifestyle solutions'. Ze is een gecertificeerde gezondheidsinstructeur,
gespecialiseerd in levensstijl en energie coaching. Voor haar analyses van personen maakt ze gebruik van Ayurvedische en Chinese
technieken. Onze eet- en drinkgewoonten en activiteiten bepalen in
hoge mate hoe ons lichaam werkt en functioneert. Ook energiecentra
(chakra's) hebben invloed op onze gesteldheid.

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

19871

H.S. PARDJO

Kamponglaan I no. 3

Standhouder

19916

R.T. VREDE

Klaaskreek

Winkelier

19956

Verlengde Welgedacht C-weg BR.
351 perceel 161
Fisherweg 40

Eet- En Drankinrichting

21701

R.BH. BOEDJARATH GOERCHARAN
RADJIN'S TAXI SERVICE

22010

R. SUNDERPERSAD-LALL

Indira Gandhiweg BR. 827

Winkelier

22014

L. SOEROHARDJO

Catharina Sophia 20

Standhouder

22022

A.R. KANA

Corneliskondre

Winkelier

22330

PURE NATURE JUICE

Cocobiacoweg 128

Fabrikant, Importeur

22723

H.D.M. SINGOSETRO

Indira Gandhiweg BR. 512

Taxibedrijf

22724

G.S. SAMIJO

Indira Gandhiweg BR. 512

Taxibedrijf

22735

WINKEL D. JAIPERKASH

Purperhartstraat 21

Winkelier

22751

H. FANJE

Akaraistraat 31

Winkelier

22766

GARAGE HERKUL

Tithoniastraat 16

Taxibedrijf, Autobusbedrijf

22770

A. PHERAI

Indira Gandhiweg BR. 510

Taxibedrijf

22786

DEL'S TAXI

Argosstraat 5

Taxibedrijf

22788

R. RONOIDJOJO

Indira Gandhiweg BR. 510

Taxibedrijf

22794

JHANILLA'S TAXI

Indira Gandhiweg BR. 510

Taxibedrijf

Rekemo Suriname NV heeft een betalingssysteem ontwikkeld waardoor financiële transacties binnenkort met mobiel uitgevoerd kunnen
worden. Op onze laatstgehouden ondernemersavond hebben Giraldo
Miranda, direkteur van Rekemo Suriname NV en Emanuel Scheeks,
hierover een presentatie verzorgd. Gedemonstreerd werd hoe het
systeem werkt en enkele aanwezigen hebben succesvol transacties
kunnen uitvoeren.

22796

T. MANGOENKARIJO

Indira Gandhiweg BR. 510

Taxibedrijf

22803

J.P. DJOWONGSO

Katwaroeweg 20

Autobusdienst

22831

L.J. LINKERS

La Solitude km. 30

Autobusdienst

22875

L.R. GRUNBERG

Credits

22877
22882

VEEVOER EN RIJSTBEDRIJF Tawajarieweg BR. 108
JULES
H. BHAGELOE
Tajerbladstraat 97

22892

REVO

22899

D.B.B. (DIENST VOOR
BEWAKING EN BEVEILIGING)

Activiteiten
Ashni lifestyle solutions
verzorgt educatieve lezingen, workshops en technieken om de kwaliteit van
het leven te verhogen en
de levensjaren te verlengen. Uit onderzoek blijkt
dat aanpassing van onze
levensstijl de kans op
ziekten als kanker, hartziekten en chronische
aandoeningen kan verminderen. Aangegeven
werd hoe ook trauma's en
opgeslagen emoties die
onze energie nivo beïnvloeden los kunnen komen door handposities en
tappen. Ashni Mulchand is
gecertificeerd door het
Institute of integrative nutrition New York waar ze is
opgeleid in meer dan 100
voedingswijzen en le-

Ashni Mulchand
vensstijlen. Haar certificering heeft ze met specialisatie in Business and
Marketing, Coaching and
the Art of Science in
Personal Transformation.
Ze heeft 12+ jaren in
India, het Caribisch gebied en de USA vrijwilli-

gers werk verricht voor
een Non-Profit Organisatie. Voor meer informatie: www.AshniLifeStyle
Solutions.com en email:
health@ashnilifestylesolutions.com.
RMD

Financiële transacties
via mobiel

Om van het systeem
gebruik te kunnen maken
moeten credits worden
gekocht. Het beheer van
de gelden uit verkochte
credits zal berusten bij
GSM Credits NV. Een credit heeft de waarde van
Srd 1. De credits kunnen
desgewenst ook uitgedrukt worden in andere
valuta. Momenteel bouwt

Rekemo Suriname NV
voor het systeem een netwerk op in binnen en buitenland. Met een gewoon
mobieltje zal men, om
transacties te beginnen,
moeten sms'en naar een
centraal nummer, dat bij
alle drie providers hetzelfde zal zijn. Voor bezitters
van geavanceerde GSM
komt ook en 'app'. Het
voordeel van dit betaal-

systeem is dat je op elk
tijdstip en van overal
transacties kan plegen.
Bovendien geeft het een
veiliger gevoel dan andere
bij ons bekende systemen. Het systeem is
inmiddels uitgetest en
klaar voor gebruik in
Suriname en de regio.
Verwacht wordt dat het
medio 2014 operationeel
wordt in Suriname. RMD

CITAAT
"God has no religion. Hate the sin, love the sinner.
I will not let anyone walk through my mind with their dirty
feet. Where there is love there is life". (Mahatma Gandhi)

Wist

u

Taxibedrijf

dat ?

Hooggeschoolde werknemers eisen hun verantwoordelijkheid op. Ze kunnen niet
leven met een scheiding tussen denken en doen. Maar er is een grijs midden en een
categorie laaggeschoolden die schijnbaar niet mee willen/kunnen met het 'leren te
leren' in een lerende organisatie. Onderzoek wijst echter uit dat niet het gebrek aan
veranderingsbereidheid het grootste probleem is waardoor er weerstand tegen of
angst voor verandering ontstaat. De grote boosdoener is de kwaliteit van de communicatie tussen management en werkvloer. On the job kan veel bezwaren wegnemen en onmiddellijke toepasbaarheid is voor deze categorie werknemers belangrijk
voor de motivatie. Deskundigen bepleiten een adaptieve benadering van leren die
deelnemers nog net wel aankunnen en plezierig vinden. Er moet een collectieve
leercultuur ontstaan waarbij niet het individueel leren maar het teamleren centraal
staat. Een blauwdruk is er niet want leren is een proces met een eigen dynamiek.
Het moet organisaties alles aan gelegen zijn hun eigen leervermogen kritisch te blijven ontwikkelen waarbij veel afgeleerd zal moeten worden van wat voorheen vanzelfsprekend was. Er zijn vier kwaliteiten waarover alle organisatieleden moeten
beschikken: bezinnen, denken, beslissen en doen. Deze kwaliteiten gaan gepaard
met gedragsveranderingen die resulteren in organisatieverandering en niet andersom. Gelukkig groeit het inzicht dat kennis dichterbij de werkvloer tot stand moet
komen. Meestal wordt er te ver van de 'frontlijn' beleid gemaakt. Het gevolg is vaak,
dat voordat de nieuwe kennis de werkvloer bereikt en geëffectueerd wordt, zij bij de
top al achterhaald is. Het is belangrijk de mentale modellen van managers aan het
licht te brengen en te toetsen. Het buitengewoon succes van Shell (jaren 70 en 80)
ten tijde van dramatische veranderingen en onzekerheden in de wereldhandel in
olie, was daaraan te danken. Van de zeven grote oliemaatschappijen was Shell in
de begin jaren 70 de zwakste, maar aan het eind van de jaren 80 was zij de sterkste. Er moet een proces zijn waarbij het management haar mentale modellen van
het bedrijf, de markt en de concurrentie bijstelt. "Het vermogen om sneller te leren
dan de concurrentie is misschien wel de enige voorsprong die je op anderen kunt
houden" zegt drs. R.M.W. van Tellingen in zijn boek 'Opleidingsmanagement'.

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

Houtconcessionaris,
Exporteur
Winkelier
Transportbedrijf
Veerdienst

Elisabethweg BR. 6

Bewakingsdienst,
Beveiligingsdienst, Importeur

KKFacts

DOE MEE
aan de beurs voor de
volgende sectoren:
Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en
bijenteelt. Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en
verwerkingsbedrijven.

Ondernemersavond
Onderwerp:

“Verliezen
binnen een onderneming
in relatie tot veiligheid”
Inleider: dhr. Humphrey J.
Spa, Manager Consultant
HS Consultancy
Presentator: Drs. Ing.
Cees Muusse (mede oprichter), Accredited Safety
Auditor, schrijver handbook "Risico Management"
Datum: di. 8 april 2014
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, chemisch,
metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking,
bedrijfsgerichte dienstverlening (financieel, ICT, transport, onroerend goed, trainingen, etc.), constructie, kunst, huisvlijt en nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties,
equipment, instrumenten, etc.).

Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

30 april - 4 mei 2014
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net
Website : www.surinamechamber.com

Douanekoersen
M.i.v. 01/04/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,62
Pound sterling
5,58
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
324,32
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,59
Brazil real
1,48

