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VARIA

“  Red je rug”: zo heet de training die  
Varossieau op 27 februari heeft laten 

 verzorgen voor 24 collega’s van de pro- 
ductie-afdeling en het magazijn. Met dit ini-
tiatief hoopt het bedrijf bij te dragen aan 
het welzijn en de gezondheid van deze  
medewerkers.

De bijeenkomst begon met een uitleg van 
neuroloog Mireille Gangaram Panday-Sa-
biran over de wervelkolom, de rug en de 
spieren. Daarna liet zij zien hoe een juiste 
houding kan bijdragen aan een gezonde 
rug. Het is belangrijk om de rug zo min mo-
gelijk te belasten - zowel op het werk als in 
de vrije tijd. Op foto’s was duidelijk te zien 
dat niet alle collega’s op de juiste manier 
tillen, bukken, zitten en staan.  

Fysiotherapeut Anouschka Gajapersad 
liet daarna zien welke tilhouding goed is. 
Verschillende collega’s gaven een demon-
stratie. Tijdens de bijeenkomst is duidelijk 
gebleken hoe belangrijk het is om goed 
voor je lichaam te zorgen. Sterke bil-, buik- 
en beenspieren dragen bij aan een goede 
werkhouding. Lichaamsbeweging, voldoen- 
de rust en een gezonde leefstijl zijn ook 
belangrijk; wie dik is of last heeft van 
stress, loopt meer risico op rug- en andere 
lichaamsklachten.

Door deze training realiseren deze  
Varossieau werknemers zich beter dat zij 
zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
gezondheid. Zij kunnen ook hun collega’s 
helpen om te kiezen voor een goede werk-
houding en de juiste tiltechnieken. 

De Fysiotherapeut gaat binnenkort op de 
werkvloer met kleine groepjes oefenen aan 
een betere werkhouding. Om te zorgen dat 
de opgedane kennis niet verloren gaat, 
komt er elk jaar een opfriscursus. 

Deze training is gegeven nadat een ergo-
nomische* werkplek-analyse had uitgewe-
zen dat alle medewerkers van de productie 
afdeling een verkeerde werkhouding heb-
ben. De training wordt binnenkort ook aan- 
geboden aan de medewerkers van de  
Varossieau Decorating Centers. 

* Ergonomie is de wetenschap die zich
   richt op:
-  het verband tussen de mens en 

 zijn (werk) omgeving
-  verbetering van arbeidsomstandigheden
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and The winner is....

Varossieau huldigt Historex dealer en 
aannemer van 2013
Mei Da Bouwmaterialen en Schildersbe-
drijf B. Balgobind zijn uitgeroepen tot res-
pectievelijk Historex Dealer en Aannemer 
van het jaar 2013. Op 10 maart ontvingen 
de winnaars hun oorkonde en premieche-
que uit handen van Brian van Leeuwaarde, 
Deputy Director van Varossieau. Dat ge-
beurde op het hoofdkantoor aan de Mas-
tanaweg 4. 

Bij de keuze van de beste dealer en aan-
nemer hanteert Varossieau een uitge-

kiend puntensysteem. Beide categorieën 
worden beoordeeld op de omzet van Va-
rossieauproducten, de groei t.o.v. het jaar 
ervoor en de kennis die medewerkers heb-
ben van Varossieauproducten. Subdealers 
zijn verder beoordeeld op presentatie van 
Varossieauproducten in hun winkel, maar 
ook op netheid, assortiment en voorraad. 
Bij aannemers gold promotie van Historex 
als extra criterium. 

Alle subdealers (circa 150) en rond de hon-
derd aannemers ontvingen in januari 2014 
een lijst met vragen. Circa dertig bedrijven 
gingen de uitdaging aan en leverden op 
tijd de antwoorden in. Na grondige studie 
kwam de deskundige jury tot een afgewo-
gen uitkomst. 

Aannemers 
Schildersbedrijf B.Balgobind behaalde voor 
drie van de vier onderdelen het maximaal 
aantal punten: 20 voor kennis, 20 voor 

groei en 30 voor omzet. Dit is een bijzon-
dere prestatie, want doorgaans behaalt 
een bedrijf voor maximaal twee criteria de 
hoogste score. 
Voor het onderdeel “omzet” kregen de aan-
nemers R. Firoskhan en S. Doerdjan 30 
punten, net als B. Balgobind. Voor “groei” 
scoorden Aprasong Building en W. Hennep 
even hoog als hun collega B. Balgobind:  
zij kregen 20 punten. De aannemers 
K.Sarabdjitsingh en Dundas bouwbedrijf 
evenaarden Balgobind op het gebied van 
kennis. Ook zij kregen 20 punten. 

Met hun promotie sleepten alleen R. Firosk-
han en Dundas bouwbedrijf 5 punten in de 
wacht. Deze aannemers hangen bij hun 
projecten banners op met de tekst: “Hier 
wordt geschilderd met Historex”. 

Subdealers
Hong Wei Bouwmaterialen presteerde op-
timaal op het gebied van omzet (30 pun-
ten) en kennis (20 punten). A Hai en Dian 
Tong bouwmaterialen groeiden het hardst 

en kregen daarvoor beide 20 punten. Op 
het gebied van kennis evenaarden Chang 
Yuang Trading & Co en Handelmaatschap-
pij B. Sewnath hun collega Hong Wei bouw-
materialen. 

Topscorers op het gebied van netheid zijn 
A Hai, HaDo bouwmaterialen, Firma R.  
Ramai en Lee’s Trading. Zij kregen ieder 
5 punten. Voor presentatie scoorden deze 
bedrijven ook het maximale aantal van 5 
punten, evenals La Escala Center, Yong 
Chang’s Bouwmaterialen, Sing & Zonen en 
D&A Trading & Co. 
 
Bij de subdealers ging de aanmoedings-
prijs naar SS Trading. Dit bedrijf is enorm 
gegroeid en scoorde ook het maximaal 
aantal punten (20) voor kennis. Doordat 
SS Trading de minimale omzet net niet 
haalde, viel die officieel niet in de prijzen. 
Ook aannemer Wirjomengol, topscorer op 
het gebied van kennis (20 punten), ontving 
een aanmoedigingsprijs. 

Aannemer Balgobind ontvangt de oorkonde voor Beste Aannemer 2013 
uit handen van Brian van Leeuwaarde Deputy Director (Commercial  
Affairs) van Varossieau

De directeur van Mei Da Bouwmateriaal ontvangt de premie cheque  
voor Beste Dealer 2013.
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Zijn eerste werkplek was het magazijn 
aan de Van ‘t Hogerhuysstraat. “Per 

dag tilden we misschien drie- tot vierhon-
derd emmers, van 18 of 19 liter. Op pal-
lets zetten, trekken naar de winkel. Zwaar 
werk, maar we waren jong.” In zijn negende 
jaar bij Varossieau runde hij het magazijn 
zonder dat hij chef was. “Op een dag werd 
ik geroepen door de onderdirecteur, Brian 
van Leeuwaarde en Romeo Banwarie, die 
in die tijd de winkelchef van alle winkels 
was. Hij zei: vanaf 1 april werk jij in de win-
kel. En ik heb gevraagd: dat is toch geen 
aprilmop?”

Het ging om een serieus voorstel: hij ging 
aan de slag in de hoofdwinkel. “De eerste 
twee maanden wilde ik zo snel mogelijk 
terug naar het magazijn! Dat was dichtbij: 
er was alleen een tussendeur.” Hij lacht 
bij de herinnering. “In de winkel moest je 
advies geven, dus je moest kennis hebben 
van verf. In het magazijn was dat anders. 
Daar hoefde je alleen maar te weten waar 
die producten stonden. Maar in het maga-
zijn was ik altijd nieuwsgierig, dus ik heb 
veel vragen gesteld aan de productieleider. 
‘Wat is dit? Wat is dat? Waarvoor gebruik 
je het?’ Zo had ik mijn eigen productkennis 
opgebouwd. En ik heb ook veel geleerd van 
mijn oude chef, Romeo Banwarie.”

Hij moest niet alleen wennen aan zijn 
nieuwe baan en werkomgeving, maar ook 
aan de andere werktijden. “In het magazijn 
werkten we van 7 tot 3, van maandag tot 
vrijdag. Om half 4 was je al thuis en op za-
terdag en zondag was je vrij. Ik deed toen 
aan landbouw; ik plantte kousenband, an-
troewa, sopropo en andere groenten. Maar 
de laatste jaren heb ik daar de tijd niet 
voor: in de winkel werk je tot 4 uur en op 
zaterdag tot 12 uur. En nu ben ik getrouwd, 
ik heb twee dochters, ik moet ook tijd voor 
ze hebben.” 

Na een jaar werd Glenn bevorderd tot win-

kelchef van de hoofdvestiging aan de Van 
‘t Hogerhuysstraat. Na de verhuizing van 
Varossieau naar de Mastanaweg, in 2011, 
is hij overgeplaatst naar het filiaal aan de 
Verlengde Gemenelandsweg. “Deze winkel 
bestaat al meer dan veertig jaar en het is 
de drukste van alle Varossieauwinkels! Het 
bevalt mij hier goed.” Hij geeft leiding aan 
drie collega’s: twee winkelmedewerkers en 
een kassierster. Mijn collega’s in de winkel 
kennen hun taken. Het zijn grote mannen. 
Eén collega, uit Bernharddorp, werkt al 38 
jaar bij Varossieau!”

In de buurt zijn er ook andere zaken die  
Historexverf verkopen. Toch kiezen veel 
consumenten - en ook sommige subdea-
lers - voor Varossieau Decorating Center. 
De reden daarvoor is simpel, vertelt Glenn. 
“Klanten willen hun verf niet vandaag be-
stellen en morgen komen halen. Het gaat 
om de snelheid en ik ben een heel snelle 
jongen! Als winkelchef moet ik de voorra-
den aanvragen en controleren en kijken 
hoe mijn collega’s werken. Maar wanneer 
ik klaar ben met bonnen maken en ik zie 
dat er tien mensen wachten bij de kleurma-
kerij en dat mijn collega daar het echt druk 
heeft, dan ga ik helpen. Ik ben flexibel. Ik 
ben overal inzetbaar, behalve bij de kassa.” 

Het zwaarst weegt echter de kwaliteit. 
“Ja, dat is onze sterkste kant. Al is je ser-
vice honderd keer goed, de verf moet ook 
goed zijn! Stel je voor: een klant koopt voor 

SRD5000,- aan verf en krijgt die helemaal 
thuis bezorgd. De klant krijgt misschien 
ook een gratis schilder, het hele huis wordt 
geverfd en na een jaar raakt alles los…  
Dan heeft het ook geen zin. Dus ik denk 
dat kwaliteit de belangrijkste rol speelt bij 
Historex. En service mag natuurlijk nooit 
ontbreken.”

Hij wijst opnieuw op het belang van een 
snelle dienstverlening. ”Wij krijgen hier ook 
mensen van Nickerie, Saramacca, Coro-
nie… Dan kan je niet zeggen: kom het mor-
gen halen. Je móet rekening houden met 
de klant.” Om goed te kunnen inspelen op 
de grote vraag naar kleur, hoopt hij dat de 
winkel nog dit jaar wordt uitgebreid met 
een of twee nieuwe tintmachines. Ook zou 
hij graag een extra medewerker krijgen om 
de drukte optimaal aan te kunnen. 

Zijn vrije tijd brengt Glenn graag door in de 
natuur. “Mijn hobby is jagen op wild: konij-
nen, herten… En ik houd ook van vissen.” 
Zijn vrouw en dochters van 5 en 7 gaan 
regelmatig met hem mee naar een kampje 
aan de Surinamerivier, in de buurt van Ca-
rolina. “Dat is van mijn stief-schoonvader. 
De weg is verhard, we blijven soms één of 
twee nachtjes slapen. Dan ga ik vissen of 
jagen met mijn schoonvader en dan gaan 
mijn dochters met mijn vrouw en schoon-
moeder zwemmen in de rivier. Ze spelen 
daar in ondiep water. Soms ben ik ook er-
bij.”

De neven vangen anyumara’s, tukunari’s, 
pirengs. “Eigenlijk alle zoetwatervissen. 
Mijn neef heeft een boot en hij heeft een 
vergunning  voor zijn drijfnetten. We heb-
ben 20 kilo visnetten!” Jagen doet hij vanaf 
een stellage. “Ik houd van zitten en jagen. 
Ik bind mijn hangmat mooi en dan wacht ik 
tot de beesten vruchten komen eten. Dat is 
echt mijn hobby.”

In zijn vrije tijd zorgt hij ook voor voldoende 
beweging. “Een tot twee keer in de week 
voetbal ik met een veteranenclub. Ik ben 
36, ik kan niet meer met jongens van 18 
jaar. En elke middag probeer ik twee tot 
drie kilometer te rennen.”

maak kennis meT…

glenn moesan 
winkelchef varossieau decoraTing cenTer 
verlengde gemenelandsweg

‘Ik ben een heel snelle jongen!’

Glenn Moesan (36) is ruim veertien jaar in dienst van Varossieau. In 1999 begon hij als 
magazijnmedewerker aan de Van ‘t Hogerhuysstraat. Negen jaar later verhuisde hij naar 
de Verlengde Gemenelandsweg, waar hij als winkelchef leiding geeft aan de drie andere 
medewerkers van Varossieaus oudste filiaal.
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Tijdens een sfeervolle avond zijn twaalf 
jubilarissen en twee gepensioneerden 

van Varossieau op vrijdag 14 maart gehul-
digd in hotel Courtyard by Marriott aan de 
Anton Dragtenweg. De loopbaan van deze 
veertien collega’s werd belicht door onder-
directeur Brian van Leeuwaarde. Hij nam 
de honneurs waar voor directeur Ramesh 
Dwarkasing, die ook tot de groep jubilaris-
sen behoorde.

Na een voortreffelijk diner was het de 
hoogste tijd voor de uitreiking van de certi-
ficaten aan de jubilarissen. Een persoonlijk 
geschenk was er voor zowel de jubilarissen 
als de gepensioneerden. Sridath Jibodh 
kreeg vanwege zijn 25-jarig dienstverband 
ook het gouden Varossieau-jubileumspeld-
je opgespeld.

De medewerkers van Varossieau ervaren 
arbeidsvreugde, vertelde mevrouw Legin-
ten Soerowikromo-Ragil in het dankwoord 
dat zij uitsprak namens de groep. “Zelf heb 
ik 35 jaren lang mijn krachten gegeven 
aan dit bedrijf. Velen heb ik zien komen 
en eigenlijk slechts weinigen zien gaan. De 
meeste mensen die de dienst verlieten de-
den dat omdat ze de pensioengerechtigde 
leeftijd hadden bereikt, zoals vandaag het 
geval is met oom Benny en Tine. Dat geeft 
aan dat men met plezier werkt bij Varos-
sieau.”

Voor directeur Dwarkasing was er een spe-
ciale felicitatieboodschap van Ruud Pop-
pelaars, namens de Raad van Commissa-
rissen van Varossieau. Niet alleen de RvC 
waardeert de inzet en wijze van leidingge-
ven van de Varossieaudirecteur: op de lo-
vende woorden aan zijn adres volgde een 
spontaan applaus van de aanwezigen.  

Na  het aansnijden van de taart bleven de 
Varossieaumedewerkers en de aanwezige 
gezinsleden nog geruime tijd gezellig bij 
elkaar.

 

De jubilarissen

35 dienstjaren 
Poniman Hatomi
Ramon Martin
Leginten Soerowikromo-Ragil

25 dienstjaren 
Sridath Jibodh

15 dienstjaren  
Eduard Limin
August Nieveld
Ruben Tamsiran

12 ½ dienstjaren 
Albert Sanrawi
Sandjaisingh Sewbaransing
Franky Soeroto

10 dienstjaren  
Vincent Dermowidjojo 
Ramesh Dwarkasing

Gepensioneerd 
Ruben Watson
Antoinette Kartodarmo

Sfeervol eerbetoon jubilarissen en 
gepensioneerden

Dhr S. Jibodh krijgt vanwege 25-jarig dienstverband het gouden Varossieau 
 jubileumspeldje opgespeld

De directeur  R. Dwarkasing met zijn oorkonde

Varossieau bedankt de gepensioneerden voor hun inzet en feliciteert de jubilarissen
met deze mijlpaal.
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Speech Leginten

“De medewerkers van Varossieau ervaren 

 arbeidsvreugde”, vertelde mevrouw Leginten 

Soerowikromo-Ragil in het dankwoord dat zij 

uitsprak namens de groep



6

De Firma Ramai aan de Indira Gandhi-
weg is al tientallen jaren een begrip in 

Wanica: eerst als confectiebedrijf, daarna 
als meubelzaak en nu als bouwmaterialen-
winkel. Het bedrijf realiseert momenteel 
een grondige renovatie en uitbreiding. 

Ruim veertig jaar geleden begonnen de 
kleermaker Ramah Ramai en zijn echtge-
note, de modiste Sewdolarie Ramai een 
kledingzaak aan - toen nog - het Pad van 
Wanica. Het gebouw besloeg de helft van 
de oppervlakte van het huidige pand, ver-
telt hun zoon Sarwan Ramai, de huidige 
directeur. “Er werden hier kleren gestikt. Er 
waren zes of zeven mensen in dienst. Voor 
kledingzaken was het een glorieperiode.”

In de loop der jaren veranderde het aanbod 
van de winkel. In de tachtiger jaren stapten 
de Ramais over op de verkoop van houten 
kasten, tafels, stoelen en ander meubilair, 
die zij afnamen bij vaste meubelmakers. In 
1984 werd het roer opnieuw omgegooid. 
Sarwan: “De tijden veranderden. We keken 
wat de consument wilde. En bouwmateria-
len waren in de lift!” Hij ontvangt Varia in 
het ruime kantoor achter de winkel. Boven 
zijn bureau hangt een foto van zijn moeder, 
die in 2010 is overleden. 

Tijdens het gesprek krijgt Sarwan regel-
matig telefoontjes - van klanten en mede-
werkers. Hij staat iedereen vriendelijk en 
geduldig te woord. Eén klant verwijst hij 
naar een concurrent. “Ja, als ik iets niet in 
voorraad heb, verwijs ik naar een collega. 
Dan hoop ik dat de klant geholpen is”, legt 
hij uit. Met deze klantvriendelijke instelling 
hoopt zijn bedrijf zich te onderscheiden van 
bouwmaterialenzaken in de omgeving. “We 
proberen meer informatie te geven en een 
snellere en betere service. Er zijn veel win-
kels en de strijd is heel heftig. Ik denk dat 
we nu kunnen surviven als we een betere 
klantenservice hebben. Dat zou de kracht 
moeten zijn om drijvende te blijven.” 

De zaak heeft een ruim assortiment, varië-
rend van sanitair en elektra tot dakplaten, 
bouwstenen en uiteraard verf. Doe-het-zel-
vers, huiseigenaren en aannemers komen 
er tegenwoordig zeven dagen per week hun 
inkopen doen. Op zaterdag is de winkel 
open tot 4 uur ‘s middags en op zondag tot 
1 uur ‘s middags. “Het is heel, heel hard 

werken”, bevestigt Sarwan. Hij heeft de 
omgeving zien veranderen: aan de Indira 
Gandhiweg zijn nu veel meer zaken die 
bouwmaterialen verkopen. “De subdealers 
zijn nu bijna naast elkaar; de concurrentie 
is heel groot.”

Dat was in de beginjaren wel anders. “Met 
Varossieau hebben we een heel leuke 
ontwikkeling gehad. Wij begonnen toen er 
nog geen subdealers waren, via meneer 
Ramkhelawan van La Escala. In die tijd had 
je geen korting; we betaalden gewoon de 
verkoopprijs van de winkel daar. Wij koch-
ten de verf en verkochten die weer. Er was 
geen premie, er was geen korting, er was 
niets.” 

De meeste klanten zijn mensen van Wa-
nica. Firma Ramai steunt daarom sociale 
activiteiten in de omgeving van de winkel. 
“Vooral tijdens hoogtijdagen. Misschien 
een phagwaviering, of een kerstviering op 
de scholen… Als wij gevraagd worden, le-
veren wij sowieso een bijdrage. We hebben 
heel goede contacten met de scholen van 
de buurt. We leveren ook aan de scholen 
tegen heel speciale prijzen. Wij willen ook 
sociaal bezig zijn, vooral voor de buurt.”

Verfproducten van Varossieau doen het nog 
steeds goed. Ook de kwasten en andere at-
tributen van ProGold zijn redelijk gewild. 
“Wij proberen, en daarin onderscheiden wij 
ons misschien een beetje, om de klant uit 
te leggen: kijk, dit is van ProGold en deze is 

firma ramai aan de indira gandhiweg:

“Wij bieden meer informatie, alsook 
snellere en betere service”
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mindere kwaliteit uit China. De keuze wordt 
gedaan door de klant natuurlijk, maar heel 
vaak kiest die toch wel voor de betere kwa-
liteit.” Klanten kiezen sowieso bewuster, 
vindt hij. “Als we echt bij verf blijven, weten 
ze in de meeste gevallen al wat ze nodig 
hebben. Omdat de informatie nu, met inter-
net en met de media, veel toegankelijker is 
geworden, koopt men nu bewuster. Ik denk 
dat dat de trend is.”

In de winkel werken zes dames; daarnaast 
zijn er sjouwers en magazijnkrachten in 
dienst. Het personeel oogt jong, maar 
sommige medewerkers zijn al twintig jaar 
in dienst. Met zijn team probeert hij goed 
op de hoogte te blijven van de ontwikkelin-
gen op schildergebied. “Het afgelopen jaar 
vond ik het jammer dat dealers verstek 
lieten gaan bij informatiebijeenkomsten 
van Varossieau. Wij zijn vaak aanwezig. Ik 
hoop dat ze dit jaar ook die bijeenkomsten 
hebben. Ik probeer elke keer zelf te gaan 
en neem ook mijn medewerkers mee. We 
bespreken dan alles wat we daar hebben 
geleerd. Meestal krijg je zo’n hand-out, dan 
nemen we de stof nog eens door. En dan 
praten we erover in de winkel.” 

De zaak wordt ingrijpend opgeknapt en 
aangepast. “De ruimte wordt groter ge-
maakt en we proberen te werken met 
moderne systemen waarbij de klant zelf 
de producten kan aanraken en voelen… 
We proberen met betere, nieuwere, syste-
men te komen. We hopen dat we daardoor 
kunnen surviven.” Het pand krijgt een ver-
hoogde vloer en wordt aanzienlijk groter. 
De aannemer werkt sinds vorig jaar aan de 
renovatie en uitbreiding. 

Een van de redenen om de winkel uit te brei-
den, was een toezegging van Varossieau  
dat ook in verschillende buurten (sub)dea-
lers in aanmerking zouden komen voor 
een tintmachine om zelf kleuren te kun-
nen mengen. “Dat is jammer genoeg nog 
niet gebeurd, maar we kijken er naar uit. 
Ik hoop dat het nog kan gebeuren, want 
u weet: de vraag naar kleuren groeit nog 

steeds! Vooral vrouwen vragen naar mooie 
kleuren. En wij vinden het ook leuk om 
kleuren te verkopen. Wij hebben de kleur-
kaarten. De situatie nu is: als we een be-
stelling krijgen, moeten we die doorgeven 
aan de fabriek en de klant verliest dan tijd. 
Dat is vervelend. Het zou misschien beter 
werken als Varossieau in bepaalde buurten 
zo’n centrum had waar de andere winkels 
van de buurt hun kleurenbestelling konden 
doorgeven. Dus ik hoop dat men dat mee-
neemt.”

Sarwan houdt van zijn woon- en werkom-
geving. Als scholier bracht hij zijn vrije tijd 
door in de winkel. Na voltooiing van zijn 
rechtenstudie aan de universiteit, ging hij 
niet aan de slag als jurist. “Nee, rechten 
vind ik natuurlijk ook leuk, maar ik houd 
meer van verkopen in de winkel. Dat is 
mijn passie en dat is nu mijn werk gewor-
den. Het is prettig om iets te doen waarvan 
je houdt.” Mocht hij rechtshulp nodig heb-
ben, dan kan hij altijd zijn vrouw inschake-
len: zij is ook jurist. 

Nu woont hij met zijn vrouw, drie dochters 
en twee zonen boven de zaak. “Hier ben ik 
geboren en ik vind het leuk om in de drukte 
te wonen. Wij blijven hier.” Of een van zijn 
kinderen zal doorgaan met het familie-
bedrijf, is nog even afwachten. “De oudste 
heeft sowieso interesse, maar ik denk dat 
de kinderen eerst een studie moeten doen. 
Zij zullen het dan nog beter doen dan wij.”

Van links naar rechts  Scherani, Mina, Dhr. Ramai, Sonja  en Raksha
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