
1

VARIA

In deze Varia:
Aqua-Lak voor pompgemaal  
Weg naar Zee             1

Deco training voor het  
winkel- en sales personeel        2

Kerstviering en award  
uitreiking               4

Maak kennis met Virgil            5

Dealer A-Hai             6

Opvallende Blikvangers            7

Premie uitreiking                          8

Autospuiterij Dunker                 10
 

Vila Zappakara                            12

Nieuwsbrief  
Jaargang  5 

Editie 1 
April  2016

Inspirerende Training voor  
Deco Center en Sales Force

Dealer A-Hai: “Historex ons  
belangrijkste product!”

2

6

Samenwerking Openbare werken en VarOSSieau

Het pompgemaal van Weg 
naar Zee kan met Aqua-Lak 
weer jaren mee!

Sinds enige tijd doet Openbare Werken 
het onderhoud zoveel mogelijk in eigen 

beheer. “We hadden eerder al wat kleine 
pompgemalen geschilderd, maar al na drie 
tot vier maanden begon de kleur een beet-
je dof te worden”, vertelt Narendrenath 
Soekhai, coördinator Sluizen en Gemalen 
binnen de afdeling Ontwateringswerken. 
Op Weg naar Zee speelt niet alleen de zon 
een rol. “Het gebouw is niet ver van de zee, 
dus we krijgen daar de zilte wind vanuit de 
rivier.” Toch verwacht hij dat het pompge-

maal met Aqua-Lak veel langer zijn kleur 
zal behouden. 

Droog
De muren zijn grondig gereinigd en daarna 
zijn de scheuren gedicht met Poly Max. Na-
dat de eerste verf was aangebracht, deed 
meneer Soekhai een kleine test. “Na tien 
minuten raakte ik het aan en het was al 
helemaal droog. 

Lees verder op pagina 2

Materialen
10  gallons lichtblauwe Aqua-Lak* (in totaal 38 liter)
  2 x 5 gallon donkerblauwe Aqua-Lak* (in totaal 40 liter)
  2  gallons lichtgrijze Aqua-Lak**

* Het grootste gedeelte hiervan is geschonken door Varossieau.

Na een grondige herstel- en schilderbeurt staat het metershoge pompgemaal te Weg 
naar Zee er prachtig bij. De wekenlange werkzaamheden zijn in januari en februari uit-
gevoerd door medewerkers van het ministerie van Openbare Werken, die in november 
2015 een training van Varossieau hebben gevolgd. De metamorfose is gerealiseerd met 
twee Varossieauproducten: Poly Max (Kit soort) en Historex Aqua-Lak, de nieuwe hoog-
glansverf op waterbasis.

Before

after
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Ik heb ook een beetje water gegooid. 
Daarna heb ik met mijn hand over het op-
pervlak gewreven om te kijken of de verf 
zou loslaten. Maar die was niet meer los te 
krijgen. Dus ik hoop en denk dat het heel 
goed zal gaan.” 
De muren van het pompgemaal zijn nu 
donkerblauw met lichtblauwe accenten. 
Ook de H-balken en andere constructie-
werken zijn geschilderd met Aqua-Lak -  
de grijze variant. Varossieaus expert Ro-
meo Banwarie heeft de medewerkers 
van Openbare Werken getraind en bleef 
daarna nauw betrokken bij het project. “Hij 
heeft ons de verf aangeboden, om uit te 
testen op het Pompgemaal”, vertelt Na-
rendrenath Soekhai. “Meneer Banwarie 
heeft ons bijna elke dag bijgestaan. We 
hebben heel veel steun van hem gekregen 
om het af te ronden. En hij vond het echt 
prachtig wat we daar gedaan hebben, op 
het pompgemaal!”

De training heeft duidelijk effect gehad: de 
OW-medewerkers hebben nu meer kennis 
en vaardigheden om met bepaalde pro-
ducten om te gaan. “In het verleden werk-
ten we met goedkope kwasten die je na 
één of twee dagen kon weggooien. Deze 
keer hebben we gewerkt met kwasten van 
kwaliteit, en die zijn wel lang meegegaan.” 
Na het werk konden de mannen de - bijna 
geurloze - verf, met water van hun handen 
wassen; terpentine was niet nodig.  

toekoMSt
OW en Varossieau zullen de komende 
maanden regelmatig de kwaliteit van de 
verflaag controleren. De heer Soekhai wil 
in de toekomst graag met het product blij-
ven werken. “Wij blijven zoveel mogelijk in 
eigen beheer uitvoeren, maar de aanschaf 
van Aqua-Lak en andere spullen voor on-
derhoud gaan we aanbesteden via een 
aannemer.”

De werkzaamheden aan het pompgemaal 
zijn nog niet afgerond: de rotte zinkplaten 
van het dak moeten nog worden vervan-
gen. Coördinator Soekhai hoopt daarvoor 
assistentie te krijgen van de OW-afdeling 
Restauratie en Onderhoud van Bouw-
kundige Werken en Dienstverlening.  
Ook medewerkers van die afdeling na-
men in november deel aan de training van  
Varossieau. 
 

“Namens het ministerie van 
Openbare Werken bedank ik
Varossieau Suriname N.V. van 
harte voor de training en de  
middelen om het pompgemaal te 
behandelen.”

Narendrenath Soekhai

Feeanine Hewitt-Abrahams ging in op mogelijk-
heden om klantvriendelijk te zijn en blijven.

Winkelmedewerkers en hun collega’s van de 
Sales Force volgen vol aandacht een presentatie.

Inspirerende training voor Deco Centers en 
Sales Force

Vooraf hoopte commercieel mana-
ger Nuria Phang dat de deelnemers 

de training als een leermoment zouden 
zien en niet als een straf. Die wens ging 
in vervulling: in de trainingszaal aan de 
Mastanaweg was het enthousiasme duide-
lijk merkbaar. Nuria benadrukte het belang 
van een positieve houding en de waarde 
van teamwork: samen bereiken we meer!

 
terugBlik 2015
Aan het begin van de training blikte Nuria 
kort terug op 2015. Varossieau heeft in dat 
jaar erg gezond en veilig gewerkt: er waren 
geen bedrijfsongevallen en geen gevaar-
lijke lekkages. 

Varossieau heeft voor de planning van 
Energy, Health and Safety in 2015, 80 

punten behaald. Voor 5S (een systeem wat 
moet leiden tot een opgeruimde, veilige 
werkplek) scoorde Varossieau 57 punten, 
7 punten meer dan de 50 punten die moe-
dermaatschappij PPG minimaal verlangde. 

‘Dank je wel!’
Het is belangrijk dat collega’s elkaar laten 
merken dat ze elkaar waarderen, zei Nuria. 
Dit jaar zal Varossieau doelgericht werken 
aan een bedrijfscultuur waarbinnen het 
normaal is om elkaar te bedanken en 
bemoedigen. “Dank je wel” en “Goed ge-
daan” zijn opmerkingen die medewerkers 

Motivatie, betrokkenheid, productkennis en klantvriendelijkheid: daarin hebben twintig 
collega’s zich op 2 februari verdiept tijdens een training, die goed was afgestemd op de 
praktijk. De bijeenkomst was bedoeld voor medewerkers van de Decorating Centers en 
de Sales Force. 
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onderling meer mogen maken dan tot nu 
toe gebeurt. 

Plannen Voor 2016
De dienstverlening en het assortiment 
van de Deco Centers worden verruimd: de 
klant kan er straks niet alleen HISTOREX-, 
Rambo- en Progold-producten kopen, maar 
ook autolakken (Deltron Car Refinish) en 
industriële- en scheepvaartverfsystemen 
die zich lenen voor thuisgebruik (SIGMA 

Protective and Marine Coatings, PMC). In 
2016 gaat Varossieau voor verbetering van 
productkennis en klantvriendelijkheid. 
Daarnaast zijn collegialiteit en het orde-
ningssysteem S5 ook erg belangrijk, zei 
Sales Supervisor Francisca Haselhoef. 
Zij moedigde haar collega’s van de Sales 
Force aan om in 2016 opnieuw de gestel-
de doelen te halen. “Ons motto is: kennis 
maakt macht, dus pas de opgedane ken-
nis toe in de praktijk!”

ProDuctkenniS
PMC-specialist Joey Sanmohadi belichtte 
Sigmacover 280NL, Sigmadur 550NL, 
Sigmarine 28NL en Sigmarine 48NL, heel 
geschikte producten voor de behandeling 
van poorten, dievenijzer en staalconstruc-
ties. Omdat sommige Sigma-producten uit 
twee componenten bestaan, zijn duidelijke 
instructies extra belangrijk. Joey heeft de 
winkelcollega’s grondig geïnformeerd; op 
hun beurt kunnen zij de klant goed infor-
meren. 

Over twee andere HISTOREX-producten, 

Aqua-Lak en Vloerverf, kregen de deelne-
mers uitleg van Supervisor Romeo Ban-
warie. Aqua-Lak is de eerste hoogglanslak 
op waterbasis. Dit geurloze product - voor 
binnen en buiten - droogt snel en is minder 
belastend voor het milieu. De eveneens 
geurloze Vloerverf kleurt en beschermt be-
tonnen vloeren en stoepen, droogt snel, is 
enorm sterk en slijtvast. 

klantVrienDelijkheiD
Winkelmedewerkers krijgen soms te ma-
ken met ontevreden klanten, bijvoorbeeld 
wanneer een product niet in voorraad is. 
Het is belangrijk om goed naar de klant te 
luisteren en elke klacht serieus te nemen, 
benadrukte Marketing Officer Feeanine 
Hewitt-Abrahams tijdens haar presentatie. 
Ook bij Varossieau geldt, dat 70% van de 
consumenten terugkomt naar de winkel 
die hun klacht heeft aangehoord en het 
probleem heeft opgelost. Daarom is het 
belangrijk dat het winkelpersoneel goed 
naar de klant luistert en op de juiste ma-
nier reageert. 

Dit onderdeel van de training mocht reke-
nen op veel reacties uit de zaal. Zo vertel-
de Winkelchef Glenn Moesan dat hij een 
schreeuwende klant heeft kunnen kalme-

ren door zelf erg rustig te reageren en pra-
ten. Zijn collega Jeetinderkoemar (Deepak) 
Gajadhar kreeg een telefoontje over velvor-
ming in een emmer verf. De klant had het 
probleem al verholpen door flink te roeren, 
maar Deepak heeft toch zijn verontschuldi-
gingen aangeboden voor het ongerief. 

Het is belangrijk om oplossingsgericht te 
denken en de klant daarbij te betrekken, 
bleek uit de presentatie. De winkelmede-
werkers kregen ook het advies om de klant 
nog eens te bellen om te vragen of de op-
lossing bevalt. “Kortom: laat zien dat de te-

vredenheid van je klanten belangrijk voor 
je is!”, zei Feeanine, die erg blij was met de 
actieve leerhouding van haar collega’s. De 
winkelmedewerkers hebben bij de training 
gevraagd om de herinvoering van het en-
quêteformulier, zodat klanten duidelijk hun 
mening kunnen geven over de kwaliteit van 
de dienstverlening. 

Praktijk
De training werd afgesloten met een stukje 
praktijk in de buitenlucht: iedereen mocht 
aan de slag met Aqua-Lak. “Zo zagen wij 
direct het verschil tussen het aanbrengen 
van Aqua-Lak met een platte en met een 
ronde kwast”, vertelt een deelneemster. 
Romeo raadt aan om deze verf aan te 
brengen met een ronde kwast, een goud-
harige Progold-kwast of -viltroller. Het eind-
resultaat is dan mooi strak, terwijl gebruik 
van de traditionele platte kwast vaak leidt 
tot een streperige verflaag. 

BeSt Practice
De training is erg in de smaak gevallen bij 
de deelnemers en de trainers. Ook Varos-
sieaudirecteur Ramesh Dwarkasing is blij 
met het initiatief: “Geweldig dat jullie deze 
training hebben georganiseerd. Er is goed 
gebruik gemaakt van de kennis die wij in 

huis hebben! Dit kunnen wij als ‘best prac-
tice’ delen met de rest van de PPG-groep, 
ook om te laten zien dat wij niet bij de pak-
ken neerzitten vanwege de economische 
malaise. Integendeel: wij gaan een ver-
snelling hoger!” 

De deelnemers aan de training brengen het 
geleerde in praktijk, onder het toeziend oog 
van Romeo Banwarie (r)

Romeo demonstreert de juiste manier om Aqua-Lak aan te brengen

“Ons motto is: kennis maakt 

macht, dus pas de opgedane 

kennis toe in de praktijk!”
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kerStViering en jaarafSluiting VarOSSieau:

‘FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2016!’

De directeur stond kort stil bij het jaar 
2015 en het mooie bedrijfsresultaat. 

Daarbij stak hij zijn tevredenheid niet on-
der stoelen of banken. Ook de vooruitzich-
ten voor 2016 werden belicht. Hij riep een 
ieder op, om met vereende krachten de 
schouders onder het werk te blijven zetten. 
Terwijl Yoana op de achtergrond haar 
prachtige stem liet horen, genoten alle col-
lega’s van het heerlijke kerstbuffet van To-
rarica. Na de maaltijd volgde de jaarlijkse 
huldiging van de medewerkers van het 
jaar. Terwijl er eerder altijd twee personen 
werden gekozen, waren er in 2015 maar 
liefst vier winnaars: 

• Nidira Mahasingh-Singh, laborante op 
de afdeling Quality Control, om haar 
bijzondere prestaties op 5S-gebied 
en haar allround-ondersteuning op de 
SOP-afdeling.

• Rashnie Nanda-Sadal, Car Refinish-
medewerkster, vanwege haar grote in-
zet bij de introductie van Car Refinish 
op de Surinaamse markt.

• Feeanine Hewitt-Abrahams, Marketing 
Officer, om haar prestaties op marke-
ting-gebied, merkbaar zowel binnen 
het bedrijf als bij de moederorganisa-
tie.

• Mary-Ann Ramautar, Administrateur op 
de afdeling Finance, vanwege haar ge- 
toonde vermogen om onder minder 
gunstige omstandigheden in het twee-
de kwartaal van 2015 op de juiste 
wijze leiding te geven aan de afdeling 
Finance en de financiële bedrijfsproce-
dures in stand te houden.

Als blijk van waardering ontvingen de vier 
collega’s elk uit handen van de directeur 
een mooie award. De collega’s begonnen 
vervolgens spontaan met een felicitatie-
ronde, waarbij een fotoshoot met de win-

naressen niet ontbrak. Opvallend is dat in 
2015 alleen vrouwelijke medewerkers een 
award hebben ontvangen. De mannelijke 
collega’s staan in 2016 voor een uitdaging! 

Daarna werd de zaalverlichting gedimd zo-
dat iedereen kon genieten van het licht uit 
de prachtige kerstlampionnen, die waren 
gemaakt door enkele creatieve collega’s. 
Samenzang van een paar vrolijke kerstlie-
deren vormde de afsluiting van deze  ge-
slaagde avond.  

Het mooi versierde restaurant van hotel Torarica vormde op zaterdag 19 december het 
sfeervolle decor voor de feestelijke kerstviering en jaarafsluiting van Varossieau. Bij bin-
nenkomst werden de genodigden vergast op de prachtige klanken die de Cubaanse zan-
geres Yoana Borroto aan haar keyboard ontlokte. Directeur Ramesh Dwarkasing opende 
de avond. Hij introduceerde Yoana, die met haar openingslied de harten won van het 
bijna voltallige personeel. 

Directeur Ramesh Dwarkasing (midden) huldigde vier medewerksters: Mary-Ann Ramautar (l), 
Nidira Mahasingh-Singh (tweede van links), Rashnie Nanda-Sadal (rechts naast de directeur) en 
Feeanine Hewitt-Abrahams (uiterst rechts). 

De liedjes van de Cubaanse zangeres en toetse-
niste Yoana Borroto vielen goed in de smaak. 

De hele Varossieau-familie luisterde vol aandacht naar de speech waarmee directeur Ramesh 
Dwarkasing het jaar afsloot. 
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Voordat Virgil bij Varossieau begon, 
werkte ze bij enkele andere bedrijven, 

waaronder acht jaar bij Telesur. Daar heeft 
zij goed gebruikgemaakt van alle ontwik-
kelingskansen. “In deze maatschappij zijn 
de meeste ICT’ers multidisciplinair. Ik volg 
elke opleiding: wat ik kan leren, kan ik le-
ren. Ik kan ‘t altijd nog een keertje gebrui-
ken.” 

Tap’ ai TOri
Bij Varossieau doet Virgil vooral first line 
support. “Elk probleem met computers en 
telefoons los ik op. Software, hardware en 
ik word ook ingeschakeld als de kleuren-
machine het niet doet. Voor mij is dat bijna 
tap’ ai tori. Ze mogen mij gerust bellen voor 
ingewikkelde dingen. Want die kan ik ook 
vrij simpel oplossen. Bij het gebruik van 
computers moet je geen toetsenbordvrees 
hebben. Ze zeggen vaak: ‘Ik wil niet zomaar 
drukken’. Als het kapotgaat, maak ik het 
wel! Tenzij je er water overheen gooit.”

Virgil is vooral database administrator. 
“Die houdt de database up and running, 
maakt back-ups, en zorgt dat aanvragen of 
query’s efficiënt worden afgehandeld. Wat 
je nu binnen een minuutje ontvangt, kan je 
binnen vijf seconden krijgen als ik de data-
base daarop inricht.” 

Ze houdt van systemen die alles automa-
tisch rapporteren of een smsje sturen. “Ja, 
dat is efficiënter dan er naartoe te gaan om 
te kijken wat het probleem is. Het is best 
veel werk om de boel up-to-date te houden; 
ik doe het in m’n eentje. De complexiteit zit 
in het feit dat je rekening moet houden met 
de operatie. Alles moet altijd online blijven, 
iedereen moet kunnen doorwerken, inkom-
sten moeten altijd kunnen binnenkomen. IT 

is mijn favoriete hobby; I live and breath IT! 
Ik moet ook computerkasten bouwen. Het 
liefst niet deze kleine, maar de grote!”, zegt 
ze enthousiast. “Als ik moet kiezen dan 
kies ik altijd voor hardware in plaats van 
software!”

Star warS
Als kind had Virgil al interesse voor de tech-
niek. “Mijn vader heeft Civiele Techniek ge-
daan en ik wilde altijd weten hoe iets werk-
te.” Die interesse werd getriggerd toen ze 
als klein meisje met haar vader en broers 
Star Wars zag in Theater Bellevue. Ze was 
helemaal gefascineerd en heeft sinds-
dien alle Star Wars-, Star Trek- en andere  
science fictionfilms gezien. 

Toen ze in de tweede klas van de MULO zat, 
verhuisde Virgil met haar moeder en zes 
broertjes en zusjes naar Nederland. Daar 
heeft ze vanaf haar 14de gewerkt als kran-
tenbezorger, verpakker en schoonmaak-
ster. Als tiener wilde ze marinier worden en 
zich specialiseren in wapentechniek. “Er 
was een speciaal programma voor vrou-
wen: Sonar en Radar. Ik had interesse in  
elektronisch gestuurde wapens. Maar dat 
ging niet door omdat ik 16 was en toestem-
ming van mijn moeder nodig had en die 
wilde niet voor mij tekenen. Ik heb er geen 
spijt van, maar als ik iemand in uniform zie, 
kijk ik toch altijd.”

eigen Manier
In 1997 leerde Virgil, Martin Moeljoredjo 
kennen; in 2000 zijn ze getrouwd, “heel 
eenvoudig, bij CBB”. Hun zoon Morton is 
15; hun dochter Marousca is 11. “Ze mo-
gen zelf bepalen wat ze willen studeren. 
Waar nodig ga ik ze bijsturen. Belangrijk is 
dat ze moeten leren van hun fouten. “Wat 

opvoeding en huishoudelijk werk betreft, 
pakt de familie Moeljoredjo-Redjosentono 
het anders aan dan het gemiddelde gezin. 
“Thuis zijn de rollen niet omgekeerd, we 
doen het alleen op onze eigen manier. Ik 
kan alleen maar computers maken.” Ge-
lukkig krijgt ze veel steun van haar part-
ner.” De opvoeding van de kinderen en het 
huishoudelijk werk zijn merendeels voor 
zijn rekening. Hij is heel handig, houdt van 
vissen, klussen, lassen, maakt meubels en 
neemt de auto’s onder handen. Thuis zijn 
er geen strakke regels. We eten niet geza-
menlijk op een vast tijdstip. Je mag zelf be-
palen wanneer je wilt eten. Hetzelfde geldt 
voor huiswerk maken.” 

Virgil heeft uiteenlopende interesses. Op 
haar 18de heeft ze een fotografiecursus 
gevolgd. “Dat was nog old school met film-
rol. Nu leg ik zoveel mogelijk mijn kinderen 
vast.” Ze leest graag en ook daar spreekt 
haar liefde voor de techniek: de Twilight-
serie van Stephanie Meyer en de reeks 
over Dirk Pitt,- van Clive Cussler zijn haar 
favoriete leesvoer. 

Fotografie is één van de hobby’s van Virgil. Hier 
probeert zij een close-up te maken van mieren 
in het bos. Foto: Lesley Tjon

maak kenniS met…

Virgil mOeljOredjO-redjOSentOnO 
iCt manager 

‘Als het kapotgaat, maak ik het wel!’’

Virgil Moeljoredjo-Redjosentono (43) werkt sinds 1 februari 2014 bij Varossieau als ICT 
Manager. Na haar studie Computertechniek in het Nederlandse Enschede remigreerde 
ze naar Suriname. Bijna twintig jaar later is Virgil nog altijd hartstikke blij dat ze terug 
is. “Hier schijnt de zon en kan ik vrij ademen. Ik heb ongeveer 11 tot 12 jaren in Neder-
land gewoond en ik was altijd ziek. Als ik geen hooikoorts had, dan had ik wel last van 
bronchitis, een griepje of longontsteking. En dat het hele jaar door! Ik had daarom geen 
moeite om me hier aan te passen”, zegt ze lachend. 
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Rallyrijden is een nieuwe hobby. “Om me-
zelf scherp te houden en een beetje te puz-
zelen, heb ik voor Varossieau meegedaan 
met de Deltron Rally. Het was gezellig met 
z’n vieren in de auto en we zijn als laatste 
equipe geëindigd”, vertelt ze vrolijk. “Dit 
jaar heb ik de training gevolgd, dus dit 
jaar ga ik een aantal rally’s rijden. Want nu 
snap ik hoe je die puzzeltjes moet oplos-
sen!”

Tijdens het interview komt een collega 
langs met haar iPhone die vastzit. “Phones 
zijn geen mysterie”, zegt Virgil lachend. Ze 

belooft er later naar te kijken. “Ik heb 
lieve collega’s, het liefst werk ik hier tot 
mijn pensioen. Wanneer ik hier vijf jaar 
werk, ga ik beslissen of ik dat zal doen.” 
Virgil heeft enkele doelen die ze wil re-
aliseren. Zo wil zij een Master in Oracle 
Databases behalen. “Het eerste traject 
heb ik al afgerond. Nu moet ik nog een 
training in New York volgen: twee weken 
theorie en praktijk.”

Voor de winkel zijn verschillende mate-
rialen uitgestald: durotanks, kruiwa-

gens, zakken cement en plastic stoelen 
in verschillende kleuren. Boven de ingang 
hangt een groot Historex-spandoek en 
zodra je de winkel binnenstapt, zie je de 
geel-witte plastic emmers met Historex-
waterverf. 

“Verfwaren zijn mijn belangrijkste product; 

kijk maar naar mijn businesscard!”, zegt 
eigenaresse Wang Jianhai vrolijk. Net als 
op het bord voor de deur staan op dat het 
kaartje ‘verf en verfwaren’ vooraan - in 
tekst en beeld. Daarnaast verkoopt A-Hai 
onder meer materiaal voor waterleiding, 
sanitair en elektra. 

Terwijl haar man Hu Li Hong de kassa 
bedient, vertelt 32-jarige Wang dat zij nu 

12 jaar in Suriname woont. Na aankomst 
werkte zij in Li Liang, de winkel van haar 
zus aan de Kwattaweg. Zeven jaar geleden 
begon zij voor zichzelf. Hoewel er aan de 
Indira Gandhiweg veel bouwmaterialen-
zaken zijn, heeft zij genoeg klanten. “Na 
de devaluatie is de verkoop wel gedaald, 
maar ik verwacht dat het halverwege het 
jaar weer beter zal gaan. Dan zijn de men-
sen een beetje gewend aan de hogere prij-
zen.”

Wang en haar man, ook een dertiger, wo-
nen achter hun bedrijf. Zij hebben twee 
winkelmedewerkers in dienst. “Zij doen 
goed hun best: ze houden van het werk”, 
zegt Wang tevreden. Ook Wangs broer, die 
in Suriname op vakantie is, helpt mee in 
de zaak. “Mijn winkel is groot en vanwege 
de grote concurrentie houd ik de prijzen re-
delijk. Ik sorteer de produkten netjes zodat 
de klanten het aantrekkelijk vinden. Wij 
zijn elke dag open en op zon- en feestda-
gen tot 3 uur.” 

Over de samenwerking met Varossieau is 
Wang goed te spreken. “Wanneer ik bel om 
iets te bestellen, komen de spullen op tijd. 
De prijzen van Varossieau zijn goed en de 
samenwerking is prima.” Ook de soepele 
betalingsregeling bevalt goed, benadrukt 
de winkelierster. “Ik hoef niet direct te be-
talen; dat mag na 25 dagen.” 

In de afgelopen zeven jaren is er maar één 
keer een klant komen klagen over verf van 
Historex. “Hij had het verkeerde produkt 
gekocht, maar hij had het thuis al open-
gemaakt. Ik wilde geen risico nemen, dus 
heb ik die klant moeten teleurstellen. Een 
product dat al geopend is, neem ik niet te-
rug!”

Mocht er een uitbreiding komen van het 
assortiment dat Varossieau via de dealers 
wil verkopen, dan staat A-Hai Bouwmateri-
alen daarvoor open. “Ik wil alle producten 
van Varossieau aanbieden aan de klanten. 
En als de verkoop loopt, dan kan ik ermee 
doorgaan!” 

a-Hai bOuwmaterialen

‘Verfwaren van Historex zijn 
ons belangrijkste product!’

A-Hai Bouwmaterialen vind je aan de Indira Gandhiweg, net voorbij de Vredenburgweg. 
Wanneer je vanuit Paramaribo richting Lelydorp rijdt, zie je de winkel aan de linkerkant. 
Je kunt A-Hai niet missen: op de ruime parkeerplaats staat een groot naambord.

“Om mezelf scherp te houden en een 

beetje te puzzelen, heb ik voor Va-

rossieau meegedaan met de Deltron 

Rally. Het was gezellig met z’n vieren 

in de auto en we zijn als laatste equi-

pe geëindigd”, vertelt ze vrolijk.

Hu Li Hong zittend naast de producten van Varossieau in de zaak.
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VaroSSieau Decorating center ZuiD
gemenelandsweg

Opvallende blikvangers!
Na een kleurige make-over rijdt niemand ze meer voor-
bij: onze winkels aan de Anamoestraat en de Verlengde 
Gemenelandsweg zijn nu echte blikvangers! Opvallende 
grote foto’s aan de buitenkant maken direct duidelijk wat 
er te koop is in de Varossieau Decorating Centers.

VaroSSieau Decorating center noorD
anamoestraat
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“Deze avond is altijd heel fijn voor ons, want dan 
zien we iedereen bij elkaar. Zo kunnen wij op een 

heel leuke manier onze waardering tonen”, zegt Com-
mercieel Manager Nuria Phang in haar welkomstwoord. 
Zij benadrukt dat de dealers en aannemers samen met 
Varossieau deel uitmaken van het grote netwerk van 
PPG Industries, wereldwijd de grootste producent en le-
verancier van verf, coatings en aanverwante producten. 
De genodigden krijgen de verzekering dat Varossieau de 
jaarlijkse bonusuitreiking zal voortzetten, ook in econo-
misch moeilijke tijden. 

Terwijl er nog enkele laatkomers arriveren, verzorgt 
verfexpert Romeo Banwarie een korte presentatie over 
twee Historexproducten die in 2015 zijn geïntroduceerd: 
Aqua-Lak (een breed toepasbare verf op waterbasis) en 
Vloerverf. Hij begint in het Nederlands, maar stapt al 
snel over op Sranantongo, zodat zoveel mogelijk mensen 
hem verstaan. Om te laten zien hoe Aqua-Lak eruitziet, 
gaan er houtblokjes rond die zijn beschilderd met één 
en twee lagen van deze verf. Tafelgenoten gaan met el-
kaar in gesprek over de aanblik en toepassing van het 
product. 

SPanning
In de zaal stijgt de spanning: iedereen hoopt op een 
plaatsje in de top drie... “Het is leuk om collega’s te ont-
moeten”, zegt Sifania Ozir-Rahmoe die met haar echt-
genoot Shiefras voor het eerst een award-avond mee-
maakt. Zij zijn er namens haar vader Firozkhan Rahmoe. 
“In 2013 werd hij Aannemer van het Jaar. Hopelijk lukt 
het dit jaar weer!”, lacht ze. 
 
Aan een ander tafeltje zit Jennifer Jiang te bibberen, niet 
uit nervositeit, maar vanwege de lage temperatuur in de 
zaal. Zij vertegenwoordigt Handelmaatschappij Nanhoe 
aan de Kwattaweg.  “Dit is al de zesde of zevende keer 
dat ik bij een premie-avond ben.” Aandachtig bekijkt ze 
het houtblokje dat met Aqua-Lak is behandeld. “Aqua-
Lak kende ik voorheen niet. Of ik een prijs krijg? Ik weet 
het niet”, zegt ze lachend waarna ze op voorstel van  
Romeo Banwarie verhuist naar een tafeltje waar de  
koele lucht minder voelbaar is. 

En dan is het tijd voor het spannendste moment van 
de avond: de premie-uitreiking met de bijbehorende 
cheque. Voor Varossieau telt niet alleen de afzet van 
producten, maar ook het veilige en deskundige gebruik 
daarvan. Daarom zijn dealers en aannemers ook dit 
jaar getoetst op hun productkennis, via een uitgebreid 
vragenformulier. Aan bezoekers van de deco-avonden is 
een bonuspunt toegekend. De aannemer en dealer met 
de meeste punten winnen de competitie. 

Twintig dealers en tien aannemers ontvangen een cer-
tificaat en een premie en zes bedrijven krijgen een aan-
moedigingsprijs. De blije gezichten van de winnaars of 
hun afgevaardigden worden vakkundig vastgelegd door 
de fotograaf. Als aandenken aan de avond zullen alle 
aanwezigen een cd met foto’s ontvangen (waarvan u er 
enkele op deze pagina’s ziet). 

Dealers en aannemers 
genieten van jaarlijkse 
premieavond

Vakkundigheid, productkennis en verkoopcijfers ston-
den op 19 februari centraal tijdens de jaarlijkse pre-
mieavond. Tientallen dealers en aannemers genoten 
in Restaurant Triple S van een goede maaltijd en een 
sfeervolle premie-uitreiking. 

Een blik op een gedeelte van de zaal.

De genodigden konden kiezen uit verrukkelijke gerechten  
uit de Surinaamse keuken.

Een deel van de aanwezigen.
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winnaarS
Dealer van het Jaar is Hong Wei Bouwmate-
rialen. Eigenaresse Ling Ling Wu neemt de 
oorkonde en cheque in ontvangst. “In 2012 
was ik ook eerste”, vertelt ze aan Varia. De 
vragenlijst heeft ze ingevuld met haar Ne-
derlandstalige medewerker Jerry. “A winkri 
moi”, zegt Salesforce Medewerker Vincent 
Dermowidjojo wanneer Varia vraagt waar-
om Hong Wei eerste is gewonnen. “Yu bai 
furu toch?” Ze knikt bevestigend. 

Zoals dochter Sifania al had gehoopt, is 
Firozkhan Rahmoe uitgeroepen tot Aanne-
mer van het Jaar. Wanneer ze haar vader 
belt met het goede nieuws, is hij net in bad. 
Wat later verneemt hij telefonisch alsnog 
het goede nieuws. “Het is echt een mooie 
verrassing”, zegt hij aan Varia. 
 
Bij de aannemers eindigt Johnny Balgo-
bind op de tweede plaats. Zijn zoon Jayant 
Balgobind neemt met zijn moeder de  hon-
neurs waar. “Wij zijn op nummer 2 geëin-
digd! Jammer dat mijn vader niet kon ko-
men vanwege ziekte. Nee, ik ga hem niet 

bellen. Hij zal nu zeker slapen. Ik zal hem 
morgen vertellen over de avond.” 

Jian Hui is de op één na beste winkel. “Dat 
hadden wij niet verwacht”, zegt Jimmy  
Lieuw, “omdat we vorig jaar op de tiende 
plaats waren. Dus dat is een groot verschil 
en het geeft natuurlijk een prettig gevoel.” 
Als Varia vraagt naar de sterke punten van 
zijn zaak, is hij duidelijk. “De goede service 
die we geven aan onze klanten, onze klant-
vriendelijkheid, veel informatie, en we heb-
ben genoeg verf, alles is in voorraad.”

Ook voor Jennifer Jiang is het de moeite 
waard geweest om de ‘kou’ te trotseren: 
Handelmaatschappij R. Nanhoe krijgt een 
aanmoedigingsprijs. 

Buffet
De smakelijke gerechten van het buffet  
vallen goed in de smaak. Na de maaltijd 
vertrekt een deel van de genodigden direct. 
Andere gasten blijven nog wat napraten en 
genieten van de muziek. Veel mensen ne-
men graag een bakje met lekker eten mee, 

om er thuis van te genieten.  
Er lijkt zich een nieuwe trend te ontwikke-
len: enkele genodigden hebben hun baby 
meegenomen naar deze feestelijke avond. 
Zo ook Nasser en Firoza Janmohamed van 
Best Buy Center.  Hun dochtertje heeft het 
prima naar haar zin gehad, vertellen ze op 
weg naar de uitgang. “Het is haar eerste 
keer. Wij zijn handelaren en zij moet in 
onze voetsporen treden!”

Na het uitzwaaien van de laatste gasten 
toont Nuria Phang zich zeer tevreden over 
de avond. “Ik denk dat de mensen begrij-
pen dat ze meer punten kunnen scoren 
door niet alleen de omzet, maar ook door 
meer te doen aan de manier waarop zij de 
producten presenteren in de winkel. Ze zei-
den dat het een goede stimulans is en daar 
ben ik blij om. En zeker in deze moeilijke 
tijd, dat zij achteraf worden gewaardeerd 
voor hun presentatie. Wij begeleiden ze 
vanaf het begin tot het eind, meestal den-
ken ze dat het alleen maar omzetgerela-
teerd is, maar wij reserveren een klein deel 
om ze toch terug te geven. Velen gebruiken 
de premie om hun personeel te stimule-
ren, anderen investeren het weer in verf. Ik 
denk dat het goed is.”  

checklist dealers:

•  omzetgroei

•  productkennis

•  presentatie van Varossieau-

producten in de winkel (met 

banners, samples, folders, 

nieuwsbrieven & netheid)

• assortiment (mix van aanbod)

•  voorraad

checklist aannemers:

• omzet

• groei

• productkennis

• bevestiging van zichtbare 

     banners bij projecten

In beide categorieën levert aanwezigheid bij 
de decoavond(en) vijf  bonuspunten op.

Namens haar vader Firozkhan Rahmoe ontvangt de trotse Sifania Ozir-Rahmoe 
(links) de award voor Aannemer van het Jaar 2015.

Hong Wei Bouwmaterialen werd Dealer van het Jaar. Eigenaar Ling Ling Wu  
(midden) ontving de award van Varossieaus Commercieel manager Nuria Phang  
en Salesforce medewerker Vincent Dermowidjojo.
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Dwight kwam al regelmatig langs, maar 
is pas vier jaar echt bezig in het bedrijf. 

“Hiervoor werkte ik bij Fernandes, op de 
financiële administratie. Ik deed ook inkla-
ringen. Hier is het werk allround. Ik doe de 
administratie maar als ik in de werkplaats 
moet inspringen doe ik dat ook. We heb-
ben een spuiter in dienst, maar ik kan al-
tijd invallen. Ik ben twee keer naar Trinidad 

geweest om spuittrainingen te volgen.” 
Eric Dunker heeft jarenlang op de plek 
gewoond waar het bedrijf nu staat. “Ik 
ben hier geboren, het was een heel leuke 
buurt. De Rust en Vredestraat was een 
zandweg en ons huis stond op de hoek. 
Mijn vader had op de begane grond een 
levensmiddelenwinkel. Later heeft hij de 
ruimte verhuurd aan Espee en het werd 
een kentucky-zaak. Mijn vader begon toen 
met een opruimingsdienst, Dunker Bron-
bere. Het werd een bekend bedrijf dat 
mijn broer uiteindelijk heeft overgenomen. 
Soms werd ik geplaagd, maar op school 
had ik het meeste geld: ik kocht altijd 
brood voor anderen.” 

VolDoening
Eric Dunker vertelt hoe hij begon in okto-
ber 1975. “Op de LTS had ik autotechniek 

gedaan. Toen leerde je van alles: plaat-
werken, montage, eigenlijk alles van een 
auto. Een vriend heeft me geïnteresseerd 
om iets te doen met de kleine ruimte die ik 
hier had. Er was een afdakje waar twee tot 
drie auto’s onder konden. Hij is toen met 
me komen werken. Mijn vader heeft me ge-
holpen en alles gefinancierd. Hij heeft mij 
de gereedschappen voorgeschoten. Eén 
compressor heb ik al vanaf het begin en hij 
draait nog prima”, zegt Eric tevreden. “Op 
een gegeven moment haakte die vriend af. 
Ik ben toen alleen doorgegaan en ik mag 
niet klagen. Als ik voor iemand zou werken 
was ik niet zo ver gekomen. Eigen baas zijn 
heeft vele risico’s, maar geeft toch meer 
voldoening.”

Deltron 
Toen Varossieau met autolak begon, is het 
bedrijf daarmee gaan werken, zegt Eric. 
“Daarvóór werkten we met andere merken 
verf, maar nu doen we alles met Varossieau.  
Pas als Varossieau ons niet kan helpen 
met een bepaalde kleur gaan we ergens 
anders kijken. Hun verf is heel goed en 

Vader en zOOn dunker:

‘Deltron is een topmerk 
in de wereld!’
Uitdeuk- en spuitinrichting E.G. Dunker staat sinds 1975 op de hoek van de Frederik 
Derby- en Anton de Komstraat. Vader Eric Dunker (64) en zoon Dwight Dunker (35) ont-
vangen Varia in hun kantoortje op de eerste verdieping, van waar ze uitkijken op de 
overzichtelijke werkplaats. Hun bureau ligt vol formulieren en schaderapporten. 

Vader en zoon Dunker in de werkplaats.

Vader (l) en zoon (r) inspecteren de afwerking 
van een auto in de werkplaats
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de prijzen zijn iets lager dan de prijzen van andere 
merken verf.” Dwight vult aan: “De prijs speelt een 
rol maar het gaat ook om het merk Deltron. En na-
tuurlijk de prijs-kwaliteitverhouding; Deltron is niet 
een ‘zomaar-merk’. Het is een topmerk in de we-
reld. Het valt onder PPG.”

Eric: “We geven Varossieau de kleurencode en een 
onderdeel van die auto. Wanneer zij de kleur heb-
ben gemaakt volgens die kleurencode, checken ze 
die op het onderdeel en dan gaan ze het bijtinten. 
Het komt weleens voor dat er bij het spuiten iets 
misgaat. Dan komt Varossieau gelijk kijken. Als het 
aan de verf heeft gelegen en er opnieuw gespoten 
moet worden, maken ze een nieuwe kleur voor je. 
En voor die verf hoeven we dan niet te betalen. Dus 
de samenwerking met Varossieau is goed. De ser-
vice is goed. Meneer Banwarie is haast elke morgen 
hier.” Dwight: “De staaltjes worden opgehaald en 
de verf wordt geleverd.” 

toekoMSt
Vader Eric is blij dat zijn zoon nu ook in het bedrijf 
werkt, maar het lukt hem nog niet om helemaal los 
te laten. “Ik word oud toch, en opvolging moet er 
zijn. Deze man is de toekomst. Ik denk niet dat ik 
er helemaal uit ga stappen. Want wat ga je thuis 
doen? Je gaat je gewoon vervelen thuis, hé. Maar 
misschien hoef ik niet meer de hele dag hier te blij-
ven. Ik kan een paar uurtjes komen en dan weg-
gaan, of ik werk twee tot drie dagen in de week. 
Het bedrijf is nu op een bepaalde hoogte en dan 
verwacht je van de persoon die het gaat overnemen 
dat hij het verder naar boven stuwt.” 

“Er zijn bepaalde zaken die ik anders zie en dan 
discussiëren we er over. Maar het is niet dat we da-
gelijks van mening verschillen hoor”, zegt Dwight 
lachend. “De techniek verandert steeds. Vroeger 
kon je bodyfiller met water schuren, maar nu mag 
dat helemaal niet meer. Je moet droog schuren. En 
nu wordt milieuvriendelijke verf, verf op waterbasis 
steeds meer in de westerse landen gebruikt. Het 
is nu nog duur maar wel milieuvriendelijker.” Eric: 
“Kijk, je blijft leren, hoe oud je ook bent. Als je in 
een vak zit, leer je elke dag. Je bent nooit volleerd. 
Je komt elke dag een ander probleem tegen.” Hij 
vervolgt: “We deuken nog steeds uit. Maar lassen 
doen we bijna niet meer, omdat we tegenwoordig 
de onderdelen vervangen. En vroeger moesten we 
ook bumpers repareren en lassen, maar nu heb je 
kunststofbumpers.”

Eric geeft aan dat ze alleen auto’s en zwaar materi-
eel spuiten. “Mensen komen vaak om te vragen of 
we bromfietsen of koelkasten spuiten. Dat deden 
we vroeger, maar het is niet meer rendabel. Want 
hoeveel vraag je zo iemand? Ze kunnen liever een 
nieuwe koelkast kopen!”
 
alweer!
De deur van het kantoortje gaat open en een meneer 
stapt binnen: “Goedendag, ik ben aangereden. Al-
weer!” Na een kort gesprekje met de klant staan va-
der en zoon op en lopen naar beneden om de scha-
de aan de achterzijde van de auto op te nemen. Het 
staat vast dat Dwight de zaak zal overnemen, maar 
voorlopig zit vader Eric nog in de driver’s seat.  
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De nieuwe tentoonstelling heet Mix Max 
Brasil met als motto Nix is wat het lijkt, 

maar Mix is wat het is. Mix Max verwijst 
naar de gemengde samenstelling van de 
Braziliaanse bevolking. “Ze hebben ver-
schillende voorouders, het is een hele mix 
max. Dat is deel van hun identiteit”, legt 
Dakaya uit. De thema’s van de tentoonstel-
ling zijn Upcycle and Recycle en Identiteit. 
“Zowel upcycle als recycle hebben met her-
gebruik te maken. Bij upcyclen kan je aan 
het eindproduct zien wat je beginproduct 
was. Het is nog herkenbaar. Bij recyclen 
herken je het niet terug.” 

Het motto waar Nix is wat het lijkt, maar Mix 
is wat het is, heeft dus niet alleen te maken 
met de Braziliaanse bevolking maar ook 
met upcycling en recycling. De kinderen 
worden op een speelse en interactieve ma-
nier geconfronteerd met de gevolgen van 
milieuvervuiling en met hergebruik: één 
van de manieren om het milieu te redden. 

Tijdens eerdere exposities nam Villa Zapa-
kara de kinderen mee naar India, Afrika 
en China. Deze vierde tentoonstelling van 
Villa Zapakara speelt zich af in Pernambu-
co, een deelstaat in het noordoosten van  
Brazilië. “In het museum is een kunste-
naarswijk nagemaakt met echt hekwerk, 
ramen, deuren en luiken van verschillende 
formaten en kleuren uit Pernambuco. Net 
als de mensen daar: achter elk raam schuilt 
er een ander verhaal”, legt Dakaya uit.  

De inrichting van de tentoonstelling en het 
gebruik van kleuren geven je het gevoel dat 
je echt in Brazilië bent. In één ruimte staat 
een bank, die helemaal is gemaakt van pet-
flessen, op een vloer, die bestaat uit duizen-
den petflesdoppen. Een stuk dakbedekking 
is gemaakt van oude tandpastatubes die 
met een bindmiddel zijn samengeperst. De 
nadruk ligt op hergebruik van afval zodat 
het milieu gespaard wordt. Vooral de zee 
raakt vervuild met plastic en petflessen.  
Daarom upcyclen de kinderen in de mixfa-
briek van het museum verschillende afval-
materialen. 

“Bij de vorige drie tentoonstellingen heeft 
Varossieau alle verf gesponsord. Van-
wege de economische situatie konden ze 
dit jaar een deel van de benodigde verf  
sponsoren. We hadden meer verf nodig 
dan we dachten: de kantine en de media-
theek bijvoorbeeld wilden we in de kleuren 
van de Braziliaanse vlag, maar als je op een 
grijs oppervlak schildert, moet je drie lagen 
geel aanbrengen waardoor je heel veel verf  
nodig hebt. Ik denk dat we dat hebben on-
derschat. De kleuren van de Braziliaanse 
vlag moet je echt laten maken want die 
hebben speciale kleurcodes. Varossieau 
heeft die kleuren perfect gemaakt. Ik 
denk dat iedereen ze zal herkennen als de  
kleuren van de Braziliaanse vlag.” 

“In de tentoonstelling hebben we met ver-
schillende kleuren gewerkt. Omdat het vro-

lijk moet ogen, hebben we kleuren gebruikt 
zoals oranje, mintgroen, roze en turquoise. 
Varossieau heeft die kleuren speciaal voor 
ons gemaakt. Bepaalde mixkleuren had-
den ze al in de winkel staan. Soms bestel-
len mensen kleuren, die ze later niet af-
halen. De bestelling blijft dan in de winkel 
staan; Varossieau verkoopt die met 20% 
korting. Dus we hebben ook een paar van 
die mengkleuren gekregen. We zijn toch 
wel een reclamebord voor hun verf! Het ziet 
er aantrekkelijk uit als je hier het terrein op 
komt lopen en dat komt zeker ook door hun 
verf!” 

Dakaya Lenz heeft ook op een ander vlak 
ervaring met verf van Varossieau. Ze is 
beeldend kunstenaar; in december 2012 
studeerde ze af aan de Nola Hatterman Art 
Academy. “Ik gebruik veelal HISTOREX verf 
van Varossieau voor mijn kunstwerken. Hun 
kleuren zijn goed en hun verf is makkelijk te 
verkrijgen. Andere merken verf zijn peper-
duur, Varossieau is goedkoper en dus een 
goed alternatief.” Dakaya is altijd tevreden 
geweest over de verf van Varossieau. Ze 
gebruikt acryllatex op waterbasis en mengt 
zelf haar kleuren. “Mijn doeken prepareer 
ik ook zelf. Daarvoor gebruik ik houtlijm,  
vermengd met witte acryllatexverf van  
Varossieau.”

Dakaya hoopt dat Varossieau het kinder-
museum blijft ondersteunen omdat Villa  
Zapakara belangrijk is voor kinderen. 
“Kunst- en cultuureducatie verbreedt de vi-
sie van kinderen. Ze krijgen bepaalde prik-
kels die ze in de schoolbanken niet krijgen. 
Daardoor worden ze ‘rijkere’ wereldburgers 
die zelf besluiten durven nemen.” 

Villa Zapakara, een reclamebordje  
voor Varossieau

Eind februari. Gezaag en getimmer op het terrein van kindermuseum Villa Zapakara: er 
werd gewerkt aan een nieuwe tentoonstelling die op zaterdag 12 maart open ging. Dicht-
bij de ingang staat een fleurig beschilderde draak van autobanden die half in de grond 
zijn gestopt. Aan de achterkant van het terrein staat het directiekantoor: een omgebouw-
de container die met leuke patronen beschilderd is met HISTOREX verf van Varossieau. 
Dakaya Lenz werkt vanaf het begin (2009) bij Zapakara, eerst als bedrijfsleider en sinds 
2012 als inhoudelijk directeur.

Op het terrein van Villa Zapakara klauteren kinderen onbevreesd op de rug van de draak, die zijn 
kleur te danken heeft aan Historexverf.

De kleurrijke mixfabriek is een inspirerende 
knutselruimte voor alle bezoekertjes van 
de expositie Mix Max Brasil. Natuurlijk is er 
gewerkt met Historexverf!


