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Menigeen watertandde bij het zien 
van de verschillende lekkernijen. 

Zeer uitnodigend lagen die uitgestald 
op de lange tafels in de Conference 
room van Varossieau, op vrijdag 8  
november j.l. 

Een feestje? Zo leek het op het eerste  
gezicht, met alle medewerkers gezellig  
in groepjes zittend, rondom de kleinere 
tafels. Voorin was uitgestald een ver- 
zameling van allerhande hapjes en 
drankjes, die men dagelijks consu-
meert: gezouten pinda’s, KitKat cho-
colade, rijstwafels, pindakaas, olie-  
sardine, melk, boter, volkoren brood, 
rijst met groente (kouseband) en 
kip, bami met kip en groente, Mac  
Donald’s 2 piece meal, upsized friet-
jes en sprite softdrink, bakabana met 
pinda sambel, kroepoek chips, mage-
re yoghurt, halfvolle koffiemelk, knak-
worstjes, koffiebol, enz.,enz.
 

De diëtiste, Jennifer Plein, verzorgde 
voor de Varossieau-medewerkers, in 
een reeks van presentaties over ge-
zonde voeding, de laatste voor het 
jaar 2013, met als thema: “Weet wat 
je eet”.                            

Zij vertelde dat onze voeding is sa-
mengesteld uit verschillende stoffen, 
zoals: eiwitten, vetten, koolhydraten, 
vitamines/mineralen en vocht. Deze 
leveren samen: calorieën uitgedrukt in 
digits om het rekenen te vereenvoudi-
gen.

Op praktische wijze werd door de col-
lega’s zelf, het aantal digits berekend 
van een door hen aangegeven portie 
eten of hoeveelheid drank, zoals die 
dagelijks over het algemeen genuttigd 
wordt. Per tafel, mocht een vertegen-
woordiger zelf één of meer producten 
uitkiezen en zelf een maaltijd of hapje 
samenstellen.                 Vervolg blz 2
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De link naar vet, suiker en portie groot-
te werd daarbij gelegd en werd heel 
duidelijk gemaakt: Hoe meer vet of 
suiker iets heeft, hoe meer het aantal 
digits per gram is.

Hoewel de sfeer zeer ontspannen was, 
werd er bij elke berekening steeds met 
grote spanning afgewacht, wat het aan-
tal digits wel zou zijn. Na afloop van de 
presentaties waren de deelnemers het 
unaniem mee eens dat het de moeite 
loont, te letten op wat men eet en ge-
zonde keuzes te maken, vooral met 
het oog op de komende feestdagen. 

Wist u dat… een vrouw per dag gemid-

deld 20 digits nodig heeft en een man 
slechts 30?????? Deze eye-opener 
was voor velen minder prettig, maar 
helaas ook niet minder waar.

Met het volgend overzicht willen wij u 
een beeld geven van hoe gemakkelijk 
we dagelijks onbewust het aantal di-
gits kunnen overschrijden. 

Houdt daarbij het gemiddeld beno-
digde aantal digits per man/vrouw in 
gedachten.
- 1 koffiebol: 13 digits
- 2 sneetjes volkoren brood, 
 met boter en pindakaas: 7 ½ digits
- 1 pak krupuk (70 gram): 8 digits
- 1 portierijst/kouseband/2 st. kip/

jus : 10 ½ digits
- 1 loempia: 4 digits
- 2 bakabana met pinda sambel: 
 9 digits
- 1 Mac Donald’s 2-piece meal/ 

upsized drink/mayonaise + 
 ketchup: 34 digits
- 1 Big Mac: 11 digits

Samengevat kunnen uit deze presen-
tatie de volgende conclusies getrokken 
worden:

9 Als je wenst af te vallen, kan je het 
best producten kiezen die relatief 
weinig digits bevatten.

9 Indien je iets wenst te eten dat 
veel digits bevat, kan je de portie 
grootte daarvan verkleinen en het 
minder vaak eten. Zo kan je er toch 
van blijven genieten.

9 Kies over het algemeen voor pro-
ducten met weinig digits en veel ve-
zels, vitamines en mineralen. Dat 
zijn vaak de gezondste keuzes voor 
je lichaam.

9 Water en de meeste groentes en 
vruchten hebben geen of weinig 
digits. Hiervan kan je onbeperkte 
hoeveelheden gebruiken.

9 Leg in de warme maaltijd meer 
nadruk op groente dan op rijst en 
vlees.

9 Eet het liefst van huis OF maak op 
straat de gezondst mogelijke keuze. 

Be Varossieau, Live Healthy!

T rouwe bezoekers van de derde 
Bouw- en Woonbeurs hadden wel-

licht verwacht dat Varossieau opnieuw 
een smaakvol ingerichte woonruimte 
zou neerzetten, compleet met  meubels.  
Zij vergisten zich: alleen de locatie in 
Flamboyant Park was hetzelfde. 

Varossieau presenteerde deze keer 
een open stand, waarbij met een 
staalconstructie effectief gebruik werd 
gemaakt van de hoogte. De vrolijke, 
full-colour-afbeeldingen op metersho-
ge billboards werden geaccentueerd 
met verlichting die voortdurend van 
kleur veranderde - heel toepasselijk 

voor een producent en leverancier van 
verfsoorten in alle mogelijke tinten en 
kleurschakeringen. Aan fel gekleurde 
panelen op de open wanden hingen 
informatieve teksten en foto’s. Veel 
mensen namen uitgebreid de tijd om 
te lezen en te kijken. 

Circa 13.000 bezoekers hebben ge-
zien dat het toch al ruime assortiment 
van Varossieau verder is uitgebreid. 
Naast vertrouwde producten als Histo-
rex-verf en ProGold-schildersbenodigd-
heden was er tijdens deze editie ook 
aandacht voor producten als Deltron-
autolakken en de Rambo-houtlijn. 

De augustus aanbieding “Kiss the Co-
lourful Cook” viel goed in de smaak, 
niet alleen bij bezoekers, maar ook bij 
beursmedewerker Deepak Gajadhar. 
“Men krijgt een schort cadeau bij elke 
twee emmers watergedragen verf in 
combinatie met ProGoldproducten van 
ten minste 50 SRD.          Vervolg blz 3

Varossieau valt op...

Deel van ons team op de bouw en woonbeurs augustus 2013

Bouw & Woonbeurs 
2 t/m 7 augustus 2013

Flamboyant Park, Paramaribo

Ruben achter de tafel met alles wat we 
zoal eten
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Zelf zou ik ook wel zo’n schort willen 
hebben. Je krijgt dan volop kusjes, 
hé!” Gajadhar, in het dagelijks leven 
winkelchef, zegt dat de beursgangers 
enthousiast reageren op Rambo, de 
nieuwe houtlijn op waterbasis. “Ik 
hoop dat we de komende dagen veel 
mensen in de winkel krijgen die een 
Ramboproduct komen kopen.”

Commercieel directeur Brian van 
Leeuwaarde stelt vast dat Varossieau 
dit jaar de enige verfaanbieder is op 
de beurs. “Vorig jaar was er één con-
current, maar nu zijn wij de enige. Ik 
heb geen onderzoek kunnen doen, 
maar ik denk dat ons marktaandeel 
hoogstwaarschijnlijk nog groter is ge-
worden.” 

Van Leeuwaarde heeft de indruk dat 
de beurs deze keer iets kleiner is. “Ik 
weet het niet zeker, maar je ziet wel 
dat bedrijven specialistischer en pro-
fessioneler worden. Een aantal be-
drijven doet niet meer mee, maar het 
mooie van deze beurs is, dat de bouw-
branche goed vertegenwoordigd. is.”

Varossieau is volgend jaar waarschijn-
lijk weer van de partij. Dan keert het 
bedrijf wellicht terug naar het concept 
van vorig jaar. “We hadden toen een 
eetkamer en die beviel heel goed. 
Sommige mensen praten daar nog 
over. Het is wel gezellig om even met 
klanten te kunnen zitten in zo’n eet-
hoekje. Desalniettemin zijn we erg te-
vreden met de stand van dit jaar”.

... maar ook de volwassenen.

Wij helpen graag bij de keus van uw kleur!

Ook de geinteresseerde jongeren kregen handige verf tips.

De kindertjes maakten we blij met leuke kado’s.
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N a een bliksemcarrière bij Varos-
sieau is Deepak Gajadhar nu chef 

van de hoofdwinkel aan de Mastana-
weg. In 2011 kwam hij in dienst, maar 
hij was al sinds 2004 betrokken bij 
het bedrijf. Als chauffeur van contrac-
tor Joker’s Transport, verzorgde hij de 
distributie van Varossieau producten. 
“Ik moest alles checken, dus ik kende 
het veld heel goed. Mijn baan was niet 
slecht, maar bij Varossieau waren de 
voorzieningen beter. Dus toen ik hoor-
de dat ze hierbinnen op zoek waren 
naar werknemers, heb ik de kans ge-
nomen om te gaan praten met de on-
derdirecteur, die me al jaren kende en 
dus ook akkoord ging. 

Nadat hij zijn opvolger bij Joker’s Trans-
port had ingewerkt, begon Deepak in 
oktober 2011 als verkoper bij de Histo-
rex Decorating Center aan de Verleng-
de Gemenelandsweg. De meeste pro-
ducten kende hij al. “Ik ben echt een 
nieuwsgierig persoon. Toen ik op de 
distributie afdeling werkte, vroeg ik al-
les wat ik wilde weten aan iedereen die 
ik daar ontmoette: ‘Wat is dit?’ en ‘Hoe 
werkt dat?’. Toen ik het bedrijf binnen-
kwam, had ik misschien al 75 procent 
van de kennis die ik nodig had.”

In juni 2012 ging Deepak - als winkel-
chef - aan de slag bij het filiaal aan de 
Jozef Israëlstraat. Vervolgens kreeg hij 
de leiding over de spiksplinternieuwe 
hoofdwinkel aan de Mastanaweg. Sa-
men met zijn drie medewerkers volgde 
hij enkele bedrijfscursussen. Ook ande-
re trainingen rondde de nieuwe collega 
succesvol af. “We waren een weekend 
naar Overbridge voor een teambuil-
dingcursus. Die heb ik gehaald. Net 
als een training voor bedrijfshulpverle-
ners en een ehbo-training. Daar was ik 
blij mee, want het was wel een beetje 
vermoeiend: na het werk moesten we 
naar les.”
 

De bescheiden winkelchef is blij met 
zijn ontwikkeling bij Varossieau. “Soms 
denk ik: is het echt waar wat er ge-
beurt? Ik kon niet geloven dat het zo 
snel is gegaan. Vroeger dacht ik wel-
eens: hoe kan ik ooit zo’n positie krij-
gen, hoe kan ik op zo’n goede plaats 
werken, met zoveel goede voorzienin-
gen? En nu is mijn droom werkelijkheid 
geworden!” 

Na vele jaren buitendienst moest hij 
wel even wennen aan een vaste werk-
plek. Maar in de ruime winkel aan de 
Mastanaweg voelt hij zich inmiddels 
prima thuis. “Bijna alle subdealers 
van Varossieau kenden mij. Wanneer 
ik leverde, vroeg ik altijd hoe het met 
ze ging. We maakten altijd een praatje. 
Als ze me hier zien, zeggen ze: ik ben 
blij voor je dat je nu hier bent. Af en 
toe mis ik het veld, maar wanneer ik de 
drukte zie in het verkeer, zeg ik: geluk-
kig ben ik nu rustig aan mijn werk!”

Service
Steeds meer consumenten weten de 
nieuwe hoofdwinkel te vinden. “In het 
begin was het nog niet druk, maar nu 
komen veel mensen hier naartoe. Ze 
vermijden de drukte. Hier zijn ze vei-
lig, het is niet direct aan de straat. Ze 
kunnen gemakkelijk parkeren en hun 
inkopen doen. Ook vinden ze deze win-
kel mooi. Het is belangrijk om goede 
service te geven en de winkel netjes te 
houden. Wij gaan zo vriendelijk moge-
lijk met de klanten om.” 

De ongedwongen sfeer in de winkel be-
valt de bezoekers. “Klanten komen hier 
binnen en beginnen een tori te geven, 
alsof ze ons al kennen. Het is echt ge-
zellig. Er komt hier bijna nooit iemand 
met een kwaad gezicht, er is altijd een 
glimlach. En wanneer iemand boos is, 
proberen we hem op andere gedach-
ten te brengen.” Hij vertelt over de 
persoonlijke benadering van de klant:  

“Wij grappen niet met ons werk of met 
de producten, maar we hebben altijd 
een vrolijk gezicht, en voor iedereen 
een klein grapje. Ook helpen we altijd 
om alles in de auto te zetten. Dat is niet 
verplicht, maar wij doen het graag. Het 
is één van de manieren om de klanten 
tevreden te stellen. Meestal bedanken 
de klanten ons voor de service.”
 
De winkel staat dicht bij de fabriek en 
dat is soms erg handig, erkent Deepak. 
“Als ik een bestelling dringend nodig 
heb, ga ik die soms met mijn eigen 
auto halen. Of ik stuur één van mijn 
medewerkers om met de bedrijfsauto 
een paar spullen naar voren te rijden 
om enkele klanten direct te kunnen 
helpen. Gelukkig werkt ook de maga-
zijnmeester mee, want het gaat ook 
niet zo gemakkelijk. Alles gaat met re-
gels. Maar de communicatie is er, vind 
ik. En dat is het belangrijkste.” 

Net als bij de andere Varossieau Deco-
rating Centers zijn de schappen gevuld 
met de vertrouwde Historex- en Pro-
goldproducten. Maar alleen dit filiaal 
beschikt over een kleurenafdeling met 
twee geavanceerde mengmachines, 
om heel snel verf te kunnen maken in 
elke gewenste kleur. Alle medewerkers 
kunnen de machines bedienen. Dat 
mag overigens alleen in een soort as-
tronautenpak - voor de veiligheid. 

Sinds april 2013 zijn ook de autolak-
ken van Deltron ondergebracht in de 
winkel. “Die afdeling heeft een deel 
van de ruimte in beslag genomen. Ik 
ben blij dat Varossieau is begonnen 
met autolakken. Dat betekent vooruit-
gang voor het bedrijf. Al die voorraden 
vallen onder mij, betekent dus voor mij 
extra werk.” Alle medewerkers heb-
ben een cursus gevolgd om te kunnen 
inspringen wanneer de autolakken-
expert afwezig is.            Vervolg blz 5

Maak kennis Met…

Deepak GajaDhar
winkelchef Varossieau DecoratinG center MastanaweG

“Voor elke klant goede service en  
een vrolijk gezicht!”
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W at gebeurt er wanneer metalen 
gaan roesten door contact met 

water, zuurstof of vuil? Hoe kan je dit 
proces voorkomen, tegengaan of tot 
stilstand brengen? Deze vragen ston-
den centraal tijdens twee trainingen 
voor vakmensen die werken met Sigma 
Protective and Marine Coatings (PMC) 
van PPG, het moederbedrijf van Varos-
sieau Suriname. De ingenieuze PMC-
systemen van PPG beschermen staal 

en beton tegen de invloeden van onder 
andere het klimaat en (zee)water. 

Op verzoek van VSH Staalmaatschappij 
en CCC Group, verzorgde PPG’s Training  
Manager, Wolfert Otte een PMC-trai-
ning op maat, met uitgebreide aan-
dacht voor theorie over corrosie en de 
praktische toepassing van de produc-
ten die dit fenomeen kunnen bestrij-
den. Op 7 oktober was Otte bij VSH 

Deepak zou de hoofdwinkel graag van 
een opvallender uiterlijk voorzien. Hij 
zou het interieur iets meer kleur wil-
len geven. “Klanten vinden die grote 
foto aan de wand al zo mooi, met al 
die kleuren. Misschien kunnen we die 
wanden waarop glasweefsel is aange-
bracht, ook een kleurtje geven.”

Mixmuziek
De winkel is op weekdagen open van 
half 8 ‘s ochtends tot vier uur ‘s mid-
dags, en op zaterdag van 8 tot 12 uur 
‘s ochtends. Deepak is er elke ochtend 
al om 7 uur. Net als zijn medewerkers 
heeft hij één zaterdag per maand vrij. 
“Eerlijk gezegd vind ik niet dat ik ge-
noeg vrije tijd heb. Na het werk ga ik 
een uurtje in mijn tuin, de plantjes 
mest en water geven. Op zondag ma-
ken we vaak een kleine wandeling met 
mijn gezin. We hebben één zoontje, hij 
heet Dickshay en is nu één jaar. Als hij 
mij ziet, begint hij te springen. Dus als 
ik thuis ben, besteed ik ook tijd aan 
hem en speel ik met hem.” 

Muziek is zijn grote hobby, vertelt hij 
enthousiast. “Ik hou van mooie luide 

muziek, mixmuziek. Ik heb een eigen 
set en in de middaguren, als iedereen 
wakker is, kan iedereen in de buurt 
een beetje meegenieten van mijn mu-
ziek. Dat doe ik misschien één keer per 
week.”

En dan is er nog die andere favoriete 
bezigheid: planten. “Voor eigen ge-
bruik. Ik ben dol op verse groenten en 

fruit. Gisteren heb ik nog een sinaas-
boom bijgeplant en een bananenboom. 
Er is een stuk vrij perceel waarop ik 
een aantal sinaasbomen wil planten. 
Als ik daar zou planten, zou ik het een 
beetje moeten onderhouden, één keer 
per week is al genoeg. Maar zodra het 
daar vruchten begint te geven, komen 
er mensen die stelen. Daarom plant ik 
voorlopig alleen naast mijn huis.”

Zijn liefde voor groenten sluit mooi aan 
bij het wellnessprogramma van Varos-
sieau. De winkelmedewerkers doen 
dagelijks aan de sporttrainingen. We 
hebben een lijst gekregen met de trai-
ningen die we elke ochtend moeten 
doen en we proberen ons daaraan te 
houden. Elke ochtend zo’n tien minu-
ten bewegen en een paar oefeningen 
doen. In het begin heeft mijn chef, me-
vrouw Eiflaar, ons geleerd hoe we het 
moeten doen. En nu oefenen we zelf-
standig, net voordat de winkel open-
gaat. De klanten vinden het leuk om 
te zien dat wij even in beweging zijn. 
Soms wil iemand met ons meedoen. 
En natuurlijk mag dat!”

Deepak in de hoofdwinkel, een klant aan het 
helpen

Dhr. Otte en Joey Sanmohadi tezamen met de heren van VSH

pMc-traininG op Maat:

Werkplekcursus corrosie-aanpak

Efficient spuiten wordt hierbij door de  
Dhr. Otte gedemonstreerd

Het belang van de juiste mengverhouding 
wordt hierbij door de Dhr. Otte benadrukt
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B ezitters van personenauto’s, bo-
lides, sportwagens, ATV’s en mo-

tor- en bromfietsen hebben kennis-
gemaakt met de vele mogelijkheden 
van Deltron-autolakken (Car refinish). 

Varossieau introduceerde dit product 
tijdens de sfeervolle Car & Motorshow 
die MOTOSUR in september organi-
seerde, in en rond de beurshal van 
KKF. 

Auto- en motorliefhebbers en auto-
spuiters keken enthousiast en vol be-
wondering naar een klassieke Mazda-
sportwagen en een geavanceerde 
kleuren scanner, vertelt Varossieaus 
Car Refinish-specialist Romeo Banwa-
rie. “Wij hebben daar een strikt zake-
lijke stand ingericht, die totaal anders 
was dan de decoratieve stand op de 
Bouw- en Woonbeurs.”

Ook de autospuiters in het publiek wa-
ren onder de indruk van de kwaliteit 
van de Deltron-autolakken waarmee 
de auto was gespoten. Het voertuig 
van MOTOSUR-voorzitter Marc Refos 
was voorzien van een basecoat (een 
basislaag), met daarover een clearcoat 
(blanke lak). Banwarie: “De bezoekers 
waren laaiend enthousiast, want wat 
hebben we gedaan? We hebben die 
auto voor de helft gepolijst. En er was 
nauwelijks glansverschil! Zo mooi was 
het product al, na het spuiten. Daar-
naast hebben we nog een deel van de 
motorkap opnieuw geschuurd.  
                                         Vervolg blz 7

Deltron car refinish: 

Varossieaus autolakken maken 
auto- en motorliefhebbers 
enthousiast

en op 8 oktober volgde CCC Group. In 
totaal kregen 35 applicateurs de gele-
genheid om hun vakkennis op peil te 
brengen. 

“Deze mannen hebben wel ervaring, 
maar als je de materie beter begrijpt, 
kan je het altijd beter doen. In het veld 
zijn wat kritieke dingen die regelmatig 
misgaan, dus dat gedeelte hebben we 
extra benadrukt. Lasnaden en hoe-
ken van metalen profielen moeten al-
tijd voorbewerkt worden. Je moet die 
scherpe randen eigenlijk wegwerken 
door die mechanisch te schuren. Voor-
dat je gaat spuiten, moet je dit soort 
kritieke plekken eerst met een kwast 
behandelen”, vertelt Joey Sanmohadi, 
Construction Project Supervisor bij Va-
rossieau, die de trainingen heeft sa-
mengesteld en begeleid. 

Een ander aandachtspunt was de vei-
ligheid. “Safety is heel belangrijk in 

deze business. Dat punt is door de trai-
ner extra benadrukt. Je moet altijd vei-
lig werken, bij elke taak die je uitvoert 
in de industrie. Een voorbeeld: om te 
voorkomen dat je verfnevel inademt, 
moet je met verfkappen werken. Dit 
soort dingen wisten ze eigenlijk al, 
maar door de uitleg die werd gegeven, 
zullen ze hun werk nu beter doen. Het 
was eigenlijk een opfriscursus waarbij 
we dieper op de materie zijn ingegaan.” 

Sanmohadi is tevreden over het ver-
loop van de trainingen. “Ja hoor, de 
respons was goed en onze band met 
de klant wordt hechter. Het is onze 
bedoeling om onze positie aan de on-
derhandelingstafel te verschuiven van 
leverancier naar zakenpartner. Dit is 
de manier om dat te doen. Wij hebben 
altijd gezegd dat wij trainingen kunnen 
verzorgen en wij houden woord. Dan 
zijn wij waardige zakenpartners, toch?”

De training is kosteloos verzorgd. VSH 
Staalmaatschappij en CCC Group In-
dustrial Contracting hebben gezorgd 
voor de faciliteiten, het materieel, en 
de schoongestraalde stalen profielen 
waarop de cursisten het geleerde in 
praktijk konden brengen. De appli-
cateurs ontvingen een certificaat dat 
bevestigt dat zij hebben deelgenomen 
aan een theoretische en praktische 
training omtrent verfapplicatietechnie-
ken. 

Wolfert Otte is voor Surinaamse PMC-
gebruikers zo langzamerhand een ver-
trouwd gezicht geworden: vorig jaar gaf 
hij in de Royal Ballroom van Torarica 
presentaties aan zestig contractors, 
ingenieurs en andere genodigden. Ook 
trainde hij toen een gecombineerde 
groep vaklui die betrokken zijn bij de 
uitbreiding van de Staatsolieraffinade-
rij. 

MOTOSUR Car & 
Motor Show

27-29 september 2013 
KKF-beurshal en -terrein

En nu even showen in de Mazda gespoten met Deltron
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Zo kon je zien dat de blanke lak van 
Deltron, als die eenmaal gedroogd is, 
eigenlijk zó hard is dat je al snel daar-
na opnieuw kan schuren en een nieuw 
systeem kan opbouwen. Dat onder-
scheidt ons van de rest!”

De auto is behandeld door de heer M. 
Sewnath, een spuiter die lid is van de 
Vereniging Auto Branche. “Hij was be-
reid te adviseren en te participeren in 
het spuiten van deze sportauto.”

Kleuren scanner
Veel belangstelling en waardering was 
er ook voor de prestaties van de ge-
avanceerde kleuren scanner. “Wij kun-
nen als enige in Suriname elke auto 
op kleur scannen! Hij draait niet alleen 
het bouwjaar van de auto uit, maar 
ook de kleurcode en de kleurformule. 
Dat is het grootste pluspunt: ook als je 
auto reeds een keer overgespoten is, 
draait hij de kleurformule uit”, vertelt 
Banwarie trots. Op de beurs konden de 
bezoekers zien wat het geavanceerde 
apparaat allemaal kan. “Wij stonden 
naast een bekende autodealer, die 
met verschillende nieuwe auto’s daar 
stond. Wij hebben de stoute schoenen 
aangetrokken en hebben met de robot 
verschillende auto’s gescand. En het 
klopte één op één! Hartstikke leuk. 
Mensen stonden echt versteld; ze 
vroegen zich af hoe dat mogelijk was!” 
De scanner is ook gedemonstreerd 
op andere voertuigen, waaronder de 
ATV’s van Hi-Jet - en steeds met een 
foutloos resultaat.

Voor Banwarie was de MOTOSUR Car 
& Motor Show een goede manier om 
kennis te maken met auto- en motor-
liefhebbers en bedrijven in de auto-
branche. “Op deze beurs komen men-
sen met een gerichte belangstelling. 
Ook zie je grotendeels bezoekers met 
meer kennis van motorvoertuigen. Er 
waren daar veel autospuiters en dat 
maakt het een stuk makkelijker om 
over dit soort onderwerpen te praten. 
Er was ook heel veel jeugd, helemaal 
autofreak! Ik moet zeggen: ik heb al 
leuke orders kunnen binnenhalen.”

Bijna vijf jaar geleden begon Banwarie 
bij Varossieau, als kleurenadviseur en 
verftechnisch specialist. In en buiten 
het bedrijf staat Banwarie bekend als 
een expert: een vraagbaak die ieder-
een kan informeren over alle aspecten 
van verf en coatings. In Nederland, 
heeft hij veel ervaring opgedaan met 
alle facetten van woninginrichting en 
verf. In Suriname doet hij de buiten-
dienst van Deltron Car Refinish. Kleur-
maakster Rashni Nanda completeert 
het enthousiaste team, dat is onder-
gebracht in de Varossieau Decorating 
Center aan de Mastanaweg. 

“Op de beurs hebben wij honderden 
belangstellenden gesproken. In de drie 
maanden dat ik bezig ben met Del-
tron Car Refinish, hebben we wat leu-
ke klanten gekregen. En zeker na de 
beurs is er een positieve ontwikkeling 
ontstaan. De mensen zijn er enthousi-
ast over, dus wij mogen niet klagen.” 

In de hoofdwinkel aan de Mastanaweg 
staan alle producten, een kleurmakerij 
en een kleine spuitcabine. 

Hij legt uit dat Varossieau benzine-
klepjes en andere kleine onderdelen 
bij de klant ophaalt, de kleur inleest 
en een staaltje van kleur voorziet, en 
terugbrengt. “Ons grootste pluspunt is, 
dat wij alle stalen spuiten. De meeste 
bedrijven controleren “nat”: zij contro-
leren op het oog of de natte verfkleur 
klopt met de kleur van de staal. Wij 
spuiten een metalen staaltje, laten het 
drogen, controleren het en geven dan 
het onderdeel mee. De klant (meestal 
de spuiter) weet dat hij de juiste kleur 
krijgt”.
 
Keukens
De autolakken van Deltron zijn niet al-
leen interessant voor “alles met een 
motor op twee, drie en vier wielen”, 
maar ook - heel verrassend - voor keu-
kens. “Dat is een hele grote doelgroep: 
heel veel keukens in Suriname worden 
gespoten, de meeste met autolakken! 
Het is een heel goed alternatief, omdat 
je heel veel kleuren kunt leveren. Wij 
adviseren om het aanrecht traditioneel 
te doen met formica, trespa, kunststof 
of marmer. Maar de rest van je keuken 
kan je spuiten.”

Varossieau organiseert op termijn een 
workshop voor vakmensen die geïnte-
resseerd zijn in de nieuwste technie-
ken. 



V eel aannemers en doe-het-zelvers 
in Commewijne kopen hun bouw-

materialen in hun eigen district: in 
Belwaarde staat het goedgesorteerde 
filiaal van VABI, Van Alen’s Beton In-
dustrie. Klanten krijgen hun bestelling 
tot aan huis - of steiger -geleverd, ver-
zekert de goedlachse bedrijfsleider, 
Radjdew Dhanikasing. 

In 2003 opende VABI haar filiaal in 
Commewijne. Aan het hoofd kwam 
een ervaren kracht met kennis van 
zaken: na een carrière van 32 jaar bij 
de hoofdvestiging aan de Trefbalstraat 
mocht Dhanikasing de nieuwe winkel 
gaan trekken. Een logische keuze: hij 
kent het bedrijf, de producten én de 
klanten door en door. 

“Op het hoofdkantoor werkte ik als 
kassier; ik hield me dagelijks bezig 
met de klanten. En tot nu toe ben ik 
elke dag één tot twee keer aan de Tref-
balstraat.” In Commewijne ziet hij veel 
oude bekenden. “Met die verkavelings-
projecten zijn veel stadsmensen daar 
gaan bouwen. We zien er vertrouwde 
gezichten, maar ook veel nieuwe”, ver-
telt de bedrijfsleider. 

Van zijn vier medewerkers zijn er één of 
twee dagelijks op pad om bestellingen 
te leveren van Zoelen en Ellen tot Alk-
maar, Mariënburg en Meerzorg. Afne-
mers komen niet alleen van de linker-, 
maar ook van de rechteroever van de 
Commewijnerivier. De winkel krijgt ook 
veel telefonische bestellingen. “Voor 
de mensen van Margaretha en Kroo-
nenburg leveren wij in Mariënburg, op 
de wal. Daar laden zij de materialen in 
die kleine bootjes en vervoeren ze die 
verder zelf.”

“Mensen komen meestal bij het VABI-
filiaal voor ons hele pakket; voor alles 
wat wij te bieden hebben”, vertelt Dha-
nikasing. De bedrijfsslogan is “VABI, 
meer dan steen alleen” - en dat is dui-
delijk te merken: het filiaal in Belwaar-
de levert behalve bouwstenen en ce-
ment ook grondstoffen, betonijzer en 
-mortel, tegels, tuinartikelen, lijmsoor-
ten en eenvoudige gereedschappen. 
De winkel heeft niet alle producten in 

voorraad, maar kan binnen een dag 
vrijwel alles leveren. “Ik heb monsters, 
en breng alles vers voor de klant.” Hij 
benadrukt dat het geen zin heeft om 
artikelen in voorraad te hebben waar 
geen vraag naar is. 

Verf
Het filiaal verkoopt ook verf. “Uitslui-
tend Historex”, zegt de winkelchef. Net 
als in de rest van de kuststrook, wor-
den ook in Commewijne vooral stenen 
gebouwen opgezet. Daarom is met 
name acrylverf - waterverf in de volks-
mond - in trek. In Belwaarde kiezen 
de meeste consumenten voor witte 
verf. “Niet een ieder houdt van allerlei 
kleuren. Wie gekleurde verf wil, gaat 
meestal rechtstreeks naar de hoofd-
winkel van Varossieau. Daar kunnen 
ze het bestellen en gelijk meenemen”, 
zegt Dhanikasing.

De eerste twee jaren werd verf erg 
goed verkocht in Belwaarde. De winkel 
eindigde twee keer in Varossieaus Top 
Drie van best verkopende PMC afne-
mers. De afzet is enigszins afgenomen 
na de vestiging van enkele bouwmark-
ten aan de hoofdweg. “De concurrentie 
is te groot. Echt! Varossieau zou goede 
afspraken moeten maken, bijvoorbeeld 
over één vaste verkoopprijs. Dan zou-
den wij subdealers onderling geen con-
currentie hebben. Maar wat doen die 
nieuwe winkeliers? Zij delen de korting 
die Varossieau geeft, met hun klan-

ten.” (reactie Varossieau:  Varossieau 
heeft zich als dochteronderneming 
van een internationaal beursgeno-
teerde multinational (PPG), gecomit-
teerd aan het niet beinvloeden van de 
vrije marktwerking. Varossieau geeft 
dus slechts advies verkoopprijzen af.) 

Skwalla
De hoge positie op de lijst van afne-
mers was niet alleen het resultaat van 
winkelverkopen: VABI Belwaarde levert 
ook de Varossieauproducten voor het 
onderhoud van de zestien pontons 
en acht duwboten van VABI’s doch-
termaatschappij NV Skwalla. Deze 
vaartuigen worden in conditie gehou-
den door Scheepswerf Prem, meestal 
aan de Alibaksweg te Dijkveldlangs de 
Surinamerivier. Prem werkt altijd met 
Sigma Protective & Marine Coatings, 
die speciaal zijn afgestemd op de be-
hoeften van de scheepvaart. Bescha-
digde platen worden vervangen of ge-
repareerd en gezandstraald. Daarna 
krijgen ze een beschermlaag met PMC 
(Protective- and Marine Coatings) van 
Sigma Coatings, ook een product dat 
door Varossieau wordt geleverd.

De pontons van Skwalla vervoeren uit-
eenlopende vrachten, vertelt Commer-
cieel Directeur Miriam Doyle. “Twee 
pontons gaan regelmatig tot bij de 
samenvloeiing van de Suriname- en 
de Commewijneriver, om runderen te 
transporteren. Af en toe nemen ze dan 
bouwmaterialen mee voor de mensen 
die daar wonen.” Dat VABI voor het on-
derhoud van de eigen vloot kiest voor 
Sigma Coatings is vanzelfsprekend, 
vindt Doyle: “Wij gaan voor kwaliteit. 
Dan weten we waar we aan toe zijn!”

VaBi BelwaarDe:
Service en kwaliteit in Commewijne

VABI, NV Van Alen’s Betonindustrie, heeft 
diverse dochterondernemingen. De Suri-
naamse Betonmortel Maatschappij (NV 
SUBEMA) produceert Betonmortel (ready-
mix). NV Skwalla is verantwoordelijk voor 
watertransport, baggerwerkzaamheden 
en zandwinning. Wegtransport, inclusief  
opleggers en trucks met hydraulisch ma-
terieel, is ondergebracht bij de NV Vatrab. 
Riviergrindwinning wordt middels NV GAEA’-
Mining uitgevoerd. 

Dochteronderneming NV VCM is actief in 
de agrarische sector. Kippenteelt is onder-
gebracht bij NV Suribreed en NV Surihatch, 
terwijl NV Comfish garnalen en visteelt als 
bedrijfsactiviteit heeft. Bij elkaar bieden 
deze bedrijven werkgelegenheid aan 600 
medewerkers. 

Winkelchef, Radjdew Dhanikasing te  
Commewijne


