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VARIA

Filiaal in Paramaribo-Zuid  
ondergaat metamorfose

C onsumenten in Paramaribo-Zuid kun-
nen op hun gemak winkelen in het vol-

ledig vernieuwde filiaal van Varossieau aan 
de Verlengde Gemenelandsweg. Na een 
in-grijpende renovatie is de winkel volledig 
aangepast aan de huisstijl van Varossieau. 
Het comfort begint al buiten de winkel: het 
trottoir is grondig aangepakt, de parkeer-
plaats is opnieuw bestraat en klanten kun-
nen nu dichtbij parkeren en veilig naar de 
winkel lopen. De aanblik van het filiaal is 
een verademing: het ouderwetse dieven-
ijzergaas heeft plaatsgemaakt voor stijl-
volle gevelplaten. 
Ook het interieur van deze vestiging is vol-
ledig aangepast aan de eigentijdse huisstijl 
van Varossieau. De prachtige levens grote 
posters, die symbool staan voor kleur en 
leven, komen er goed tot hun recht. Ook 
de efficiënte ruimtelijke indeling is een 

streling voor het oog. De winkel is een stuk 
overzichtelijker: er zijn nieuwe rekken ge-

plaatst en alle producten zijn voorzien van 
een duidelijke naam- en prijsaanduiding. 
De kassaruimte is uit veiligheidsoverwe-
gingen verplaatst en gemoderniseerd.  De 
renovatie van het filiaal op de hoek van de 
Verlengde Gemenelandsweg en de Van 
Brussellaan heeft vier maanden geduurd.  
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Happy Holidays
& 

all the best for 2013 !
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I   n maart 2009 stapte hij als consultant 
voor de boekhouding binnen bij Varos-

sieau Suriname. Negen maanden later 
trad hij in dienst als Finance Manager. 
Dennis Touw Ngie Tjouw wil bij Varossie-
au als sparringpartner fungeren voor de  
andere leden van het managementteam. 
Sparren doet hij ook in zijn vrije tijd: hij is 
actief in de worstelsport, als coach en als 
bestuurslid. Verder volgt hij een opleiding 
tot Qualified Controller. 

“Eén ding staat altijd voorop: bejegen men-
sen met het nodige respect; dan kan je dat 
terug verwachten! Respect maakt ook dat 
mensen veel bereidwilliger zijn om mee 
te werken en met je mee te denken”, zegt 
Finance Manager Dennis Touw Ngie Tjouw 
in een terugblik op de jaren waarin hij als 
financieel consulent over de vloer kwam bij 
uiteenlopende organisaties en bedrijven. 
Hij ontvangt Varia in zijn sober ingerichte 
werkkamer, waarvan de muren op zijn ver-
zoek licht groen en grijs geschilderd zijn. 
“Ik ging voor een zakelijke uitstraling, die 
bij mijn functie past.” Vanuit deze ruimte 
geeft hij rechtstreeks leiding aan zeven 
medewerkers. Ook de caissières van de 
vier Varossieau-filialen vallen onder hem. 

Touw Ngie Tjouw remigreerde in januari 
2006 naar Suriname. Hij heeft 26 jaar in 
Nederland gewoond. Daar behaalde hij zijn 
HEAO-diploma*, vervulde hij zijn militaire 
dienstplicht en werkte hij enkele jaren voor 
uitzendbureaus. “De charme daarvan was 
dat je in meerdere keukens kon kijken en 
ervaringen en skills kon opdoen.” In 1992 
trad hij in dienst van een Amsterdamse 
stichting voor geestelijke gezondheidszorg, 
als administrateur. In 1996 koos hij voor 
een bestaan als zelfstandig ondernemer. 
Hij draaide weken van 100 tot 120 uur en 
had twee vaste medewerkers. 

Na zijn remigratie begon hij ook in  
Suriname met een consultancy, maar de 
opdrachten lagen niet voor het oprapen. 
“We zijn hier vaak bezig om alles zoveel 
mogelijk af te schermen. Ook was men niet 
erg happig om te betalen voor kwaliteit. 

Dat waren twee obstakels die het moei-
lijk maakten om als consultant mijn hoofd  
boven water te houden.” Hij merkt op 
dat in Suriname de publicatieplicht voor  
ondernemingen nog niet goed wettelijk 
is vastgelegd; veel bedrijven zien niet in  
waarom ze een goede administratie  
moeten voeren. Toch kreeg zijn consul-
tancy enkele opdrachten, onder meer van 
Varossieau. Hij begon er in maart 2009 en 
trad negen maanden later op verzoek van 
de directie in dienst. “Varossieau maakt 
deel uit van een multinational; het leek mij 
een uitdaging om deel uit te maken van 
een dergelijk team. Daarbij zag ik al gauw 
dat het management vrij dynamisch was.” 

Zijn werk is veranderd nu hij Finance Mana-
ger is. “Als je als consultant ergens binnen-
komt, dan verwacht men dat je adviserend 
en ondersteunend bent naar het manage-
ment, naar de staf en directie. In mijn hui-
dige functie ben ik vooral administrerend 
en controlerend bezig. De focus is gericht 
op het rapporteren aan de moedermaat-
schappij, dus aan de aandeelhouder. Die 
bepaalt al van tevoren in grote lijnen het 
financieel beleid van Varossieau. Aan dat 
aspect moest ik wel wennen.” 

Moedermaatschappij PPG hanteert vaste 
formats voor de rapportages. Toch is er wat 
ruimte voor adviezen, zegt de Finance Ma-
nager. “Een pakkend voorbeeld is dat de 
raad van commissarissen bij elkaar komt 
om onder andere te kijken hoe we gepres-
teerd hebben en hoe het qua liquiditeit in  
elkaar zit. Mij wordt dan gevraagd om de data 

aan te leveren. Daar bedoel ik mee: een blik 
in de toekomst. Ik moet dan vooruit aange-
ven hoe ik denk dat de geldstromen in het  
bedrijf dat jaar gaan lopen. Op basis daar-
van wordt onder andere de hoogte van het 
dividend bepaald. Dat is wel een moment 
waar men blindelings vaart op de data die 
ik dan aanlever.”

Zijn baan is “heel druk”, geeft hij aan. PPG 
verwacht erg snelle rapportages. “Normaal 
is het zo dat je als Finance Manager of Con-
troller of hoofd van de administratie twee 
weken hebt om te rapporteren over de 
maand. Hier is dat al op de eerste dag van 
de maand. U kunt zich voorstellen dat er 
in de laatste week van de maand sprake is 
van grote werkdruk.” Met stress en strakke 
deadlines kan hij goed omgaan, zegt hij. 
“Niet dat ik mezelf op de borst wil kloppen 
maar ik heb gemerkt dat ik me onder die 
omstandigheden toch wel redelijk staande 
kan houden qua performance en het op tijd 
opleveren van data.” Ook het opmaken van 
de jaarbegroting is een vrij intensief traject, 
dat hij samen met de directie doorloopt. 

Een gezonde geest in een gezond lichaam
In zijn vrije tijd is hij intensief bezig met de 
worstelsport. “Mijn werk brengt met zich 

mee  dat ik vrij analytisch moet kunnen 
denken, planmatig, gestructureerd. Ook 
moet ik een groot concentratievermogen 
aan de dag kunnen leggen. Ik denk dat ik 

Maak kennis Met…

Dennis touw ngie tjouw
Finance Manager Varossieau surinaMe

“Worstelen geeft mij energie  
 om mijn werk te doen!”

“Mijn werk brengt met zich 

mee  dat ik vrij analytisch 

moet kunnen denken, plan-

matig, gestructureerd. Ook 

moet ik een groot concen-

tratievermogen aan de dag 

kunnen leggen.” 
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die zaken bevorder door veel aan lichaams-
beweging te doen, veel te sporten. Dat 
maakt ook dat ik tot in de kleine uurtjes 
door kan gaan zonder dat ik me opgebrand 
voel.” Hij vertelt dat hij in Nederland rede-
lijk intensief aan worstelen heeft gedaan. 
Nu komt hij niet meer uit in partijen, maar 
hij draagt zijn kennis over bij Worstelvereni-
ging Meerzorg. Daar doet hij ook mee met 
de trainingen. “Het is een vrij intensieve 
sport, je gebruikt alle spieren in je lichaam. 
Door mee te trainen blijf ik zelf in shape, 
want ik bezig het motto: alleen in een ge-
zond lichaam een gezonde geest. Als ik 
mijn sport niet zo intensief beoefende, zou 
ik mij minder energiek voelen!”

De worstelsport in Suriname beleeft een 
bescheiden opleving. Er zijn circa tien 
verenigingen en op zondag 2 december 
zijn, voor de eerste keer in vier jaar, de 
nationale kampioenschappen gehouden. 
Een leerling van de vereniging van Touw 
Ngie Tjouw, Adarsh Kewal, is nationaal 
kam-pioen geworden. “Normaal trainen 
we drie keer per week, maar deze laatste 
maanden was dat wel zes keer. Daarnaast 
doe ik ook nog aan fitness bij een andere 
sportschool. Sport is voor mij een abso-
lute must, een uitlaatklep. Hoe druk ik 
het ook heb, ik ga dat niet verwaarlozen! 

Het kampioenschap van Kewal volgt op 
een intensief trainingsprogramma van 
twintig weken voor alle deelnemers van 
Worstelvereniging Meerzorg. Bij de samen-

stelling van dat programma kon Touw Ngie 
Tjouw putten uit zijn eigen ervaring en ken-
nis. Daarnaast bestudeerde hij internatio-
nale worstelclinics. “Mijn pupillen vonden 
de trainingen zwaar en ik was bang dat zij 
kort voor de kampioenschappen blessures 
zouden oplopen. De meest prestigieuze 
titel viel te behalen in de gewichtsklasse 
waarbinnen Kewal was ingedeeld, namelijk 
die tussen de 84 en 96 kg. De vorderingen 
tijdens de worsteltrainingen waren prima 
en daardoor had ik goede hoop dat Kewal 
grote kans maakte op de - o zo begeerde - 
landstitel, maar het is nog altijd afwachten 
of die verwachting uiteindelijk bewaarheid 
zou worden. Groot was dan ook de blijd-
schap toen de landstitel in de wacht werd 
gesleept. De trainingen hebben resultaat 
gehad.” Touw Ngie Tjouw kijkt trots en vol-
daan terug op de kampioenschappen. “Het 
geeft ook een prettig gevoel als Kewal in 
de media aangeeft dat de landstitel al-
leen kon worden behaald omdat de beste 
trainer van Suriname hem hiervoor heeft 
klaargestoomd!”
De succesvolle trainer/coach richt zijn  
focus nu op internationale wedstrijden in 
februari of maart 2013. 

“Andere bril”
Naast zijn drukke baan en intensieve sport-
leven volgt de Finance Manager ook nog 
een “pittige” avondopleiding tot Qualified 
Controller. Hij volgt twee keer per week 
colleges. “De opleiding duurt bijna twee 
jaar, ik hoop die het komend jaar met goed  

gevolg af te ronden. Redelijk wat leerstof 
kan ik associëren met mijn praktijk bij  
Varossieau en dat is best wel leuk.” Tijdens 
de colleges wisselt hij ervaringen uit met 
Finance Managers van andere grote be-
drijven. Door de opleiding benadert hij zijn 
werk bij Varossieau op een nieuwe manier. 
Hij was volledig gericht op zijn administre-
rende en controlerende taken, maar kijkt 
nu “met een andere bril” naar manieren 

om te adviseren en beslissingen te onder-
steunen. “Tijdens deze opleiding verbreed 
ik mijn kennis. Daarmee wil ik me service 
gerichter gaan inzetten voor de overige  
leden van de organisatie en vooral voor 
de andere leden van het management. 
Daardoor moet ik me ook de overige disci-
plines eigen maken, zoals de productieom-
geving, de logistiek, het inkoopgebeuren,  
het productieproces, sales-gerelateerde 
issue. Natuurlijk vergt dat ook een verre-
gaande mate van financiële expertise. 

* Hoger Economisch en Administratief Onderwijs, een hogere 

beroepsopleiding.

“Tijdens deze opleiding  

verbreed ik mijn kennis, 

daarmee wil ik me service 

gerichter gaan inzetten.”
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Het Diakonessenhuis vierde op 20  
november zijn vijftigste verjaardag, 

maar oogt veel jeugdiger. De zieken- 
inrichting is de afgelopen maanden grondig 
aangepakt. De finishing touch wordt aan-
gebracht met de kwaliteitsproducten van 
Varossieau. 

Bezoekers, voorbijgangers en patiënten 
zijn goed te spreken over de nieuwe uit-
straling van de gebouwen: het traditio-
nele “ziekenhuisblauw” oogt veel frisser 
dan voorheen. Op advies van Varossieaus  
expert, Romeo Banwarie, heeft het Diako-
nessenhuis de “huiskleuren” blauw en grijs 
aangepast aan de 21ste eeuw. Behalve de 
buitenkant van het ziekenhuis, zijn ook de 
kapel en de huisartsenpost geschilderd in 
grijs, blauw en crème. Ook het zusterhuis 
en het interieur van enkele afdelingen zijn 
voorzien van deze kleuren. 
In 1962 begon de ziekeninrichting met 111 
bedden; vijftig jaar later kan het Diakones-
senhuis 204 personen tegelijk opnemen.
Jaarlijks zijn er gemiddeld 9.000 opnames. 

Daarnaast bezoeken gemiddeld 40.000 
mensen de poliklinieken van de vele  
specialisten. Bij de uitvoering van de werk-
zaamheden hebben de schilders en de 
Facilitaire Dienst van het Diakonessenhuis 
zoveel mogelijk rekening gehouden met 
bezoekers, medewerkers en klanten (zoals 
patiënten tegenwoordig heten). 
Rond de bigi yari heeft het Diakonessen-
huis niet alleen feest gevierd, maar ook 
extra projecten uitgevoerd. Voor verbete-
ring van de kwaliteit van de medische en 
geneeskundige zorg heeft de instelling digi-
tale radiologie-apparatuur aangeschaft en 
de afdeling laten verbouwen. Ook de infra-
structuur is behoorlijk verbeterd. Diverse 
afdelingen zijn opgeknapt en de receptie is 
volledig vernieuwd. 
Varossieaus expert Romeo Banwarie is 
vanaf het begin bij dit project betrokken. Hij 
hielp de Facilitaire Dienst van het zieken-
huis bij de selectie van twee schilderbedrij-
ven voor de uitvoering van het werk. Ook 
adviseerde hij welke veilige en duurzame 
producten het Diakonessenhuis kon ge-

bruiken. “Tijdens de werkzaamheden ging 
het werk in het ziekenhuis door; wij hebben 
geuroverlast zoveel mogelijk voorkomen, 
zodat patiënten geen last kregen van hun 
luchtwegen!” De vakmensen van Bouw- en 
schilderbedrijf BOKA en Heijberg Brandwe-
ring werken met loodvrije verfsoorten. (Alle 
decoratieve verf van Varossieau is overi-
gens loodvrij)

Varossieau heeft onder supervisie van 
Banwarie toezicht gehouden op de schil-
derwerkzaamheden. Het beton van bui-
ten is aangepakt met Varotex. Binnen is 
gewerkt met Historex Acryl en RAMBO 
Interieurlakken. “Deze producten zijn op 
waterbasis”, legt Banwarie uit. “Ze zijn  
zowel dekkend als transparant leverbaar 
en hebben het voordeel dat ze op basis van  
polyurethaan zijn, dus krasvast.” Het hek-
werk, van galvaan, kreeg een onderlaag 
van Sigma Coating (PMC) Sigma Cover  
280 Primer en is daarna afgewerkt met  
Sigmadur  550. 

Verjongingskuur voor jarig Diakonessenhuis

aFTer 

BeFOre 
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raMbo
RAmbo biedt een compleet assortiment producten die onder  
andere het interieur van uw huis beschermen. En iedereen weet 
dat bescherming gelijk staat aan een langere levensduur. Daar-
mee verzekert u uzelf tegen het financiële risico van het verlies 
van uw eigendom. Met RAmbo beschermt u  onder andere uw 
schutting, uw kozijnen, uw houten vloer, uw houten meubels en uw 
metalen tuinhek.   

RAmbo heeft een uitgebreid assortiment beitsen, verschillende 
soorten grondlak, vernis, wax, olie, reinigings- en houtopvul- 
middelen. 

Superior Paint!

Bekijk de aanbiedingen van  
Varossieau met uw smartphone!

Bij iDEALshoppen staan “deals” centraal: aanbiedingen en 
acties rond goederen, diensten en/of evenementen.  
iDEALshoppen biedt een mobiele, gratis applicatie voor de 
blackberry-smartphone gekoppeld aan een website en een 
Facebookpagina met fans.

Als klant of afnemer van Varossieau bent u voortaan als eerste 
op de hoogte van voordeel- en promotieacties. Met uw smart-
phone kunt u koopjes zoeken en prijzen vergelijken zonder dat 
u de deur uit hoeft! 

Bij de vier decorating centers van Varossieau ontvangt u,  
als iDEALshopper, extra kortingen. 
U kunt de mobiele app van iDEALshoppen  
kosteloos downloaden via de website 
(http://www.idealshoppen.com/) of Facebook-fanpage.  
U kunt de app ook binnenhalen door de 
QR-code bij dit artikel te scannen. 

iDEALshoppen, de beste deals altijd in de hand! 
Varossieau, More than Paint

Goed nieuws voor autobezitters en schadeherstelbedrijven! 
Varossieau levert vanaf januari 2013 ook de befaamde  
autolakken van Deltron. Deze gebruiksvriendelijke coatings 
van het Deltron Global Refinish System (GRS) voldoen aan alle 
eisen die de branche stelt. Delton GRS garandeert glans en 
duurzaamheid. Het eenvoudige, gebruiksvriendelijke en  
compacte mengsysteem biedt een uitstekende dekking.  
Samen met de juiste verharder is kwaliteit gegarandeerd.

Delton GRS is een kwaliteitsproduct van PPG Automotive. 
Wanneer u kiest voor dit product, profiteert u van de  
uitgebreide know-how van onze moedermaatschappij.  
Delton GRS is het resultaat van 80 jaar ervaring in  
ontwikkeling van autolakken. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de Deltronbrochure.
 U kunt ook bellen of e-mailen met Leroy Lemmers, 
Car Refinish Colorist van Varossieau (tel.+597 484447 
toestel 239, llemmers@varossieau-paints.com).
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Varossieau is continu in beweging en ontwikkelt zich op  
meerdere gebieden. Wij zijn veel meer dan een verf leverancier! 
Dat merkt  u aan: 

 de frisse huisstijl van onze filialen;
 de prettige en goede dienstverlening;
 de uitstekende klantenservice;
 de regelmatige aanpassing van ons assortiment aan de wen-

sen van onze klanten. Zo zijn in 2012 Historex Latex Interieur 
en Rambo geintroduceerd. In januari 2013 volgt de launch van 
Deltron CarRefinish.

 onze professionele marketing en sales tools. Kijk maar naar 
onze kleurenkaart met echt Surinaamse namen als Okro, 
Powaka en Afobaka. 

 onze tv-commercials rond de slogan ‘HISTOREX is More than 
Paint…’;

 onze nieuwe website, met als extraatje een verfcalculator die u 
helpt berekenen hoeveel verf u nodig heeft;

 de nieuwe brochure over de producten van Varossieau, met 
een overzicht van alle producten, met hun artikel- en barcode;

 de nieuwe brochure over Varossieau, onze producten en dien-
sten en onze moedermaatschappij PPG.

 
In het nieuwe jaar leert u Varossieau beter kennen - in alle  

opzichten! Wij kijken uit naar een productief en innovatief 2013 
en wensen al onze sub-dealers en afnemers een  

gezond, veilig en creatief nieuwjaar. 

Varossieau presenteert nieuwe brochure en website
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Stichting Jongerenopvang Beatrixhuis 
in Paramaribo geeft onderdak, zorg 

en begeleiding aan jongens vanaf 16 jaar 
die een dagopleiding volgen. Het gaat om 
jongens van ver buiten Paramaribo én om 
jongens die in een kindertehuis verbleven 
en - vanwege hun leeftijd - een andere plek 
moeten zoeken. 

Als maatschappelijk betrokken onderne-
ming ondersteunt Varossieau deze jonge-
renopvang die zich inzet voor de ontwikke-
ling van kansarme jongeren. Varia nam er 
een kijkje en sprak met bestuurslid Lucia 
Dwarkasing en bewoner Ashwien.

“We hebben plaats voor twintig jongens, 
maar op dit moment zijn er hier elf”, vertelt 
bestuurslid Lucia Dwarkasing, die spreekt 
van een bewuste keuze. “Een studie duurt 
zeker vier jaar. Als je een volledige bezet-
ting hebt, moet je ook zorgen dat je genoeg 
middelen hebt om twintig jongens vier jaar 
eten te geven, hun school te betalen en alle 
kosten te dekken. En als je dat niet kunt, 
moet je er niet meer aannemen.”

Het Beatrixhuis ging in mei 2008 open  
nadat het pand, met steun van bedrijven 
in Suriname en Nederland, grondig was 
opgeknapt. “Het was echt een kraakpand. 
Rotary Paramaribo Central en Rotary Zoe-
termeer in Nederland hebben het initiatief 
genomen om het hier op te knappen en te 
gebruiken voor jongens boven de 16 jaar. 
Vanwege hun leeftijd konden zij niet in 
het kindertehuis van de Sanathan Dharm  
blijven wonen.”

Zelfwerkzaamheid
De opzet van het Beatrixhuis is erg prak-
tisch. Het beheer en de dagelijkse lei-
ding liggen bij een “moeder”. Er zijn tien  
kamers. In elke kamer staat een stapelbed, 
klerenkast en bureau. Zelfwerkzaamheid is 
vanzelfsprekend, zegt Dwarkasing. “Het 
zijn grote jongens, ze zijn boven de 16, dus 
ze kunnen het zelf. Ze dweilen, wassen en 
bezemen bij toerbeurt.” De bewoners wer-
ken ook in de moestuin en helpen in de 
keuken, maar hun studie staat centraal. 
Alleen dagstudenten zijn welkom in het 
Beatrixhuis. Het gaat om jongens met een 
minder draagkrachtige achtergrond. Som-
mige bewoners woonden tot hun zestiende 
jaar in een kindertehuis, andere komen uit 
Nickerie. Zij worden pas toegelaten na een 
grondige screening. 

Sinds de opening in mei 2008 hebben 
acht jongemannen hun studie afgerond. 
Een van hen is Ashwien (25) uit Nickerie. 

Hij woonde in het kindertehuis van de  
Sanathan Dharm en verhuisde in 2008 
met drie andere jongens naar het Beatrix-
huis. Hij deed Bedrijfseconomie aan de 
Anton de Kom Universiteit van Suriname. 
Na zijn afstuderen kon hij aan de slag bij 
een bankinstelling. “Het Beatrixhuis heeft 
mij geholpen met mijn carrière. Als het 
Beatrixhuis er niet was, zou ik misschien 
niet hier zijn omdat ik geen onderdak had.” 
De meeste studenten van het Beatrixhuis 
voltooien hun opleiding zonder tijdverlies. 
“Je gaat uit je huis met een bepaald doel. 
Je komt hier en je probeert je doel te halen. 
Dat is een van die drijfveren om snel af te 
ronden”, zegt Ashwin beslist.

Donaties
De jongens zijn erg gemotiveerd en krijgen 
alle steun van de leiding, zegt Dwarkasing. 
“Wij stoppen tijd in begeleiding, bezoeken 
aan school en ouderavonden. Wij hebben 
hier strenge regels. Als deze jongens het 
thuis financieel heel goed hadden, zou-
den ze wel een andere oplossing zoeken. 

Maar ze hebben het niet, of ze hebben het 
moeilijk.”Het Beatrixhuis ontvangt geen 
overheidssteun en is volledig afhankelijk 
van donaties. “Kindertehuizen zijn popu-
lairder bij donateurs. Ze geven graag. Maar 
als je hier komt, en je ziet die grote jongens, 
dan denk je: moet ik daarvoor zorgen? Het 
is niet altijd gemakkelijk uit te leggen aan 
de buitenwereld, dat er ook geld nodig is 
voor deze doelgroep. Dat geld stoppen we 
in de studie van die jongens, zodat ze iets 
kunnen bereiken in de maatschappij.”

Medewerkers van Varossieau doneerden 
in oktober zelfgemaakte taarten die het 
Beatrixhuis mocht verkopen tijdens een 
cook-out. Dit evenement moest zorgen 
voor extra inkomsten en meer naams- 
bekendheid. 
Binnenkort wordt het pand aan de Tulp-
straat van binnen en van buiten geschil-
derd. Varossieau doneert de verf en  
schildermaterialen die daarvoor nodig zijn. 

Varossieau toont sociale betrokkenheiD

Het Beatrixhuis helpt gemotiveerde studenten




