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VARIA
Dringi Dresi, wakti siki’

Varossieau werkt aan welzijn 
medewerkers

Gezonde mensen voelen zich pret-
tig, leveren optimale prestaties 

en leven langer. Dat zij deze bewe-
ring serieus nemen, was duidelijk te 
merken aan de groep enthousiaste  
Varossieau medewerkers, die op 15 
april j.l. in de conference room van Va-
rossieau aan de Mastanaweg, aanwe-
zig waren bij de kick-off van de Healthy 
Lifestyle meeting.  

Jennifer Plein van GoodFood wist daar 
op duidelijke wijze, middels een lezing 
over onze gezondheid, de Varossieau 
medewerkers te overtuigen van de 
voordelen van het op na houden van 
een gezonde leefstijl.

Het idee dat hierbij de lekkere hapjes 
helemaal komen weg te vallen, werd 
op diezelfde dag gelogenstraft door 
een heerlijke maaltijd, gezonde voe-
ding (pom en pastei), die speciaal voor 
de kick-off werd bereid door een be-
drijf, dat hierin gespecialiseerd is. Een 

flesje water en een appel completeer-
den het geheel.

In de maand mei daaropvolgend werd 
er met toestemming van de mede-
werkers, door een arts en een labo-
ratorium, onderzoek gedaan naar de 
gezondheid van de werknemers, die 
deelnemen aan het gezondheidspro-
gramma. Zo weet iedereen hoe gezond 
hij of zij is. Er is speciale aandacht voor 
overgewicht, hoge bloeddruk, bloed-
suiker en andere risicofactoren. 

In samenspraak met de directie van 
Varossieau is er in eerste instantie een 
gezondheidsprogramma voor 1 jaar 
opgesteld, variërend van diverse lezin-
gen over een gezonde leefstijl, fitness 
oefeningen, gezondheidsonderzoeken 
tot zelfs leuke verrassingen voor dege-
nen, met aantoonbare prestaties.

Het Healthy Lifestyle Team, bestaande 
uit de 3 trekkers, m.n. Cherida Walker, 
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V oorzien van een welkomst drankje 
zaten zo’n zestig verwachtingsvol-

lebezoekers van de Varossieau-infor-
matie avond, op vrijdag 31 mei gezellig 
babbelend bij elkaar in de conference 
room van het bedrijfscomplex van Va-
rossieau, aan de Mastanaweg. 

De avond werd ingeluid met een  
welkomstwoord van de onderdirec-
teur Commerciële zaken, Brian van  
Leeuwaarde, die een zeer gevarieerde 
avond beloofde.

Joey Sanmohadi, expert op het gebied 
van de PMC-verven (Protective Marine 
Coatings), beet de spits af. Op duide-
lijke wijze, gestaafd met “voor- en na-
foto’s” van projecten en objecten van 
uiteenlopende aard, gaf hij de aanwe-
zigen informatie over het gebruik en de 
bestemming van de Sigma Coatings, 
het merk waar de PMC-verven onder 
vallen. Primair bieden de Sigmaver-
ven bescherming tegen agressieve 
invloeden, zoals corrosie (roestvor-
ming) en slijtage. Daarom worden de 
Sigma Coatings veelal gebruikt voor 
grote bouwwerken, de scheepvaart en 
voor beschermende en industriële toe-
passing. Velen wisten niet dat Sigma 
Coatings ook geschikt zijn om objec-
ten in de woningbouw, zoals poorten,  
garages enz. langdurig te beschermen 
tegen slijtage. Met zijn tinting machine 
is Varossieau in staat om de stan-
daardkleur van metaal om te toveren 
in de kleur die de klant wenst. 

Sales Force medewerker Patrick  
Pawironadi, de tweede inleider van 
de avond, gaf een presentatie van het 
assortiment ProGoldproducten. Deze 
merknaam is ontleend aan de aard 
van de producten, namelijk “Profes-
sionals Gold”, afgekort ProGold. Deze 
producten pluizen niet en werken beter 
af, dan de gangbare producten. Tot de 
ProGoldlijn behoren kwasten, pense-
len, rollers, plamuur, kit, cleaners en 
handgereedschap.

Patrick gaf ook uitleg over de Rambo-
houtlijn (beitsen en lakken)en het 
nieuwste product van Varossieau, de 
Deltron-autolakken, meer bekend als 
Car Refinish. De laatste inleider van 
de avond was Sales Force medewerker 
van Car Refinish Romeo Banwarie, die 
basisinformatie over verf verzorgde. 
Aan de hand van verschillende foto’s 
toonde hij aan, welke de gevolgen zijn 
van onjuist gebruik van een bepaalde 
verfsoort. Zaken als schimmelvorming, 
het bladderen van verf, het zwart wor-
den van een geverfd oppervlak en het 
verkeerd opstrijken van de verf kwa-
men hierbij aan de orde. Heel interes-
sant was ook zijn uitleg over welke 
kwast geschikt is voor welk type verf.

Tijdens een korte pauze konden de 
aanwezigen zich onder het genot van 
een hapje en een drankje voorberei-
den op de vragenronde. Daarna vuur-
den zij vragen van uiteenlopende aard 
af op de inleiders.

Nadat alle vragen naar tevredenheid 
werden beantwoord, kregen de aan-
wezigen nog de toezegging dat zij voor 
eventueel advies vrijblijvend contact 
mogen maken met de inleiders. Nade-
re informatie en de contactgegevens 
van de inleiders staan vermeld op de 
website van Varossieau: 
www.varossieau-paints.com

Iedere deelnemer kreeg tenslotte nog 
een voucher mee, die binnen twee we-
ken na de informatieavond recht geeft 
op 7,5 procent korting op verf- en verf-
producten bij een van de Varossieau-
winkels. 

Twee enthousiaste deelnemers deel-
den hun ervaringen met ons: 

Ronald Gajadhar
Waarom was u bij de informatie-
avond?
Ik ben een doe-het-zelver, wat im-
pliceert dat ik mijn woonhuis [half 
steen/ half hout] zelf was en zo no-
dig schilder. Ik zocht informatie over 
voornamelijk de nieuwe producten 
van Varossieau. Dit huis staat aan de 
Onoribolaan en wordt langer dan 35 
jaar door ons bewoond. We hebben 
steeds Varossieauproducten gebruikt. 

Hoe heeft u de informatieavond 
ervaren?
De avond was voor mij bijzonder leer-
rijk; luchtig, verhelderend met duide-
lijke uitleg, etc.

Wat is het belangrijkste dat u is 
bijgebleven?
Mij is bijgebleven dat je een huis 
nooit met zeep moet wassen. Er is nu 
een nieuw product onder de naam:  
Fungitex. Intussen heb ik gebruik ge-
maakt van de 7,5 procent korting en 
een galon Fungitex is reeds in mijn be-
zit.
 

Medewerkers Varossieau Decora-
ting Center Mastanaweg:  
“The reason we exercise is for the 
quality of life we enjoy”

“Gezond eten en voldoende beweging 
dragen bij aan een prettige werksfeer 
waarin klantvriendelijkheid centraal 
staat. Wij, het winkelpersoneel van 
de Mastanaweg, zijn ons daarvan 
bewust. Daarom doen wij onze dage-
lijkse 10-minuten-ochtendsport!  
Doe jij ook mee?”

Marketing coördinator  
Feeanine Hewitt-Abrahams:  
“Ik kan het, ik wil het, dus ik doe 
het!”

Sinds dit wellnessproject is begon-
nen, merk ik dat ik bewuster om ga 
met alles wat ik eet en drink. Ook 
probeer ik meer te bewegen, dit om-
dat ik me nu bewuster ben geworden 
van de voordelen van een gezonde 
leefstijl voor mezelf en mijn baby.” 

Sales Force Medewerker
Patrick Pawironadi:
 “Ik ben al geruime tijd bezig met 
mijn gezondheid en dit is een  
welkome aanvulling daarop.”

Francisca Eiflaar en Emil Hennep (al-
len Varossieau medewerkers), zal in 
samenwerking met Jennifer het jaar-
programma verder uitwerken en de 
collega’s enthousiast houden.

Wie het bedrijf ’s ochtends vroeg be-
zoekt moet dan ook niet verbaasd 

staan, bij het zien van het team van 
enthousiaste medewerkers, die geza-
menlijk gedurende ongeveer 10 minu-
ten aan ochtend gymnastiek doen. Een 
een andere groep collega’s die ervoor 
koos om dit omstreeks sluitingstijd te 
doen, gaat rond kwart voor 3 even en-
thousiast aan de slag. 

Onder de slogan “BE VAROSSIEAU, 
LIVE HEALTHY” zijn zij vast van plan te 
bewijzen dat het goed mogelijk is om 
er een gezonde leefstijl op na te hou-
den.

In de volgende edities van Varia,  
meer hierover.

Medewerkers van de fabriek aan het trainen.

Varossieau verrijkt de kennis van haar klanten

Dhr. Ronald Gajadar
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M ilieu, gezondheid, veiligheid en 
Informatie- en communicatie-

technologie: dat zijn de uiteenlopende 
werkgebieden van Varossieaus ICT- 
en EHS-manager Eunice Kleine. Na 
werktijd geeft deze duizendpoot haar 
krachten aan de Stichting Blindenzorg 
Suriname en Theater Thalia. En dan is 
er nog haar gezin, met dochter Nuria 
die net haar eerste verjaardag heeft 
gevierd.

Na haar studie Technische Bedrijfs-
kunde in Eindhoven, Nederland, keer-
de Eunice Kleine in 2001 terug naar 
Suriname. “Een heel brede studie 
waarmee je in elk bedrijf aan het werk 
kunt.” Ze ging aan de slag bij een ICT-
bedrijf en begon in 2005 als consul-
tant bij Varossieau Suriname, om de 
administratieve organisatie te beschrij-
ven. In 2006 volgde het verzoek om de 
invoering van een nieuw softwarepak-
ket te begeleiden. Ze trad in dienst als 
ICT- en projectmanager. 

De automatisering was in die tijd nog 
in de beginfase, vertelt ze. “In de win-
kels maakten ze nog alle bonnen op 
papier. Die gingen naar de kassa. Er 
was geen goede link tussen het kassa-, 
boekhoud- en voorraadsysteem. Heel 
veel mensen werkten nog niet met een 
computer, maar intussen doen ze dat 
prima!” De invoering van het nieuwe 
systeem was een hele operatie. “Het 
was een bestaand pakket, met ver-
schillende modules. Je moet wel goed 
weten hoe het werkt, want niet alle 
modules zijn bruikbaar voor ieder be-
drijf. Dat heb ik onderzocht, uitgebreid 
getest en geïmplementeerd. Alles is 
in stukjes opgedeeld, want iedereen 
heeft een klein stukje in het geheel. 
In 2007 hebben we het nieuwe sys-
teem in gebruik genomen.” Het werkte 
prima, maar moedermaatschappij PPG 
besloot dat Varossieau in 2012 moest 

overstappen op andere software. “Dat 
was best wel frustrerend, maar we 
hadden niet echt een keus. We hebben 
het gedaan en nu zijn alle medewer-
kers gewend aan het nieuwe systeem.” 
Sinds de invoering van het nieuwe sys-
teem besteedt Kleine 25 procent van 
haar tijd aan ICT. “Er zijn nog altijd men-
sen die vragen stellen en we moeten 
natuurlijk zorgen dat de back-ups goed 
gedaan worden. Ik geef leiding aan de 
netwerkbeheerder, dus ik ben er nog 
steeds mee belast. Van het nieuwe 
systeem moeten er nog een paar on-
derdelen geïmplementeerd worden.” 

Duizendpoot
In augustus 2012 is het nieuwe ICT-
systeem ingevoerd. Nu kan Kleine 
zich meer concentreren op Environ-
ment, Health and Safety. Sinds januari 
dit jaar besteedt zij daaraan circa 75 
procent van haar tijd. In de tussentijd 
heeft collega Emil Hennep veel voor 
haar opgevangen. Om te voldoen aan 
alle veiligheidseisen, is een bewust-
wordingscampagne nodig, vindt de 
EHS-manager.

 “Als je het terrein opkomt, moet je al 
een heleboel weten. Niet alleen als 
medewerker, maar ook als bezoeker. 
Je moet je bewust zijn van de risico’s 
en weten waarom je in de fabriek de 
veiligheidsmiddelen aan moet trek-
ken. Maar ook het schoonmaken van 
je werkplek is EHS.” Kleine is net terug 
van een PPG-seminar in het Italiaanse 
Milaan. Ze heeft een waslijst van pun-

ten meegekregen die nog moeten wor-
den ingevoerd. 

“Iets wat ook veel investeringen ver-
eist, is de process safety, de proces-
veiligheid. Je werkzaamheden mogen 
geen risico vormen. Of je moet het ri-
sico verminderen. Hier maken wij veel 
gebruik van terpentine, een vluchtige, 
brandbare stof. Als je een bepaalde 
concentratie ervan in de lucht hebt, 
kan de boel ontploffen van een vonkje. 
Heel gevaarlijk. Je moet weten waar 
het risico groot is. Daar mag je dus 
niets hebben dat een vonk kan veroor-
zaken, of het moet extra beveiligd zijn.”

Ook verantwoorde afvalverwerking is 
belangrijk. Varossieau houdt zich strikt 
aan de regels van PPG. Zo mag het be-
drijf alleen werken met goedgekeurde 
afvalverwerkers. Om goede oplossin-
gen te vinden, heeft Kleine regelma-
tig overleg met het ministerie van Ar-
beid, Technologische Ontwikkeling en 
Milieu.”Ons gevaarlijke afval mag niet 
in Suriname blijven, dat moeten wij ex-
porteren. Nu moeten we ons afval tes-
ten om na te gaan hoe gevaarlijk het is 
om het te kunnen exporteren.” 

Ook de vaten waarin terpentine en an-
dere vluchtige stoffen zitten, zijn afval. 
Na grondige reiniging kan Varossieau 
die kwijt aan mensen die er diesel in 
vervoeren. Voor andere vaten zijn ook 
afzetmogelijkheden, mits ze grondig 
zijn schoongemaakt en erop aange-
geven is dat ze niet bruikbaar zijn om 
consumptie goederen in op te slaan.

De derde poot van EHS is Health (ge-
zondheid). Kleine vertelt over de Heal-
thy Lifestyle-campagne die dit jaar be-
gint. (Zie hiervoor het artikel elders in 
deze Varia, red.)Zelf blijft zij in conditie 
door te zwemmen en aan Pilates te 
doen. 

Maak kennis Met…

eunice kleine
veelzijDig Manager

‘Liever een prettige werkkring dan meer 
salaris!’

Project: 
Compleet onderhoud Ogane LPG-tank 
(nummer 3) 

Te Livorno, op het bedrijfsterrein van 
Ogane, schreeuwde deze LPG-tank 
om een drastische “make-over”: de 
zichtbare roestplekjes op het gevaarte 
moesten dringend worden aangepakt, 
en het was hoog tijd om de hele buiten-
kant van een nieuwe coating te voor-
zien. 

Onderhoud en kwaliteit staan hoog in 
het vaandel bij Ogane. Daarom hield 
de nationale gasleverancier in novem-
ber 2012 een aanbesteding voor het 
opknappen van de tank. Al in deze 

fase is Varossieau benaderd door de 
CCC Group. Dit bedrijf, een routinier 
in straal- en coatingwerkzaamheden 
heeft veel ervaring met SigmaCoa-
tings. 

Het project werd gegund aan de CCC 
Group, die tijdens de voorbereidingen 
kon rekenen op technische ondersteu-
ning van Varossieau. Tijdens de uitvoe-
ring van dit uitdagende project was Va-
rossieau betrokken, via:
• actieve participatie in het project
• levering van kwalitatief hoogwaar-

dige producten
• technische assistentie 
• levering op afroep en in gewenste 

kleuren; internationale kleurenco-
des zijn bij dit project toegepast

• snelle leveringen op maat

Verder kon er ook gerekend worden 
op de steun en begeleiding van Joey 
Sanmohadi, de Construction Project 
Supervisor van Varossieau. Hij is ge-
specialiseerd in Protective and Marine 
Coatings (PMC) projecten en volgde 
een opleiding waardoor hij nu interna-
tionaal gecertificeerd is als ICorr level 
2 coating inspector.

In maart 2013 is dit project opgeleverd 
en het resultaat mag er zijn; de tank 
is als nieuw! De vakmensen van CCC 
Group tekenden voor een perfecte af-
werking. Onder hun ervaren handen 
kreeg het stalen reservoir een mooie, 
strakke coating, met als icing on the 
cake het frisse, heldere puur wit (RAL 
9010), de kleur waarmee de tank weer 
een mooie look kreeg. 
De CCC Group werkt met ervaren appli-
cateurs, waardoor er geen sprake was 
van afwerkproblemen als “overlappin-
gen”, “wolkeffect”, “eilandvorming”, 
“overspray” of “missers”. De tevreden 
opdrachtgever (Ogane) treft inmiddels 
voorbereidingen voor een opknapbeurt 
van de overige tanks.

Coatingsystem:
Spot repair:  
SigmaCover 630 Aluminium
Full coat: 
SigmaCover 630 Aluminium @ 125µm
SigmaDur 550 @ 50µm
SigmaDur 550 @ 50µm

Voor meer informatie kunt u bellen naar Varos-
sieau op het nummer 484 447 en vragen naar 
dhr. Joey Sanmohadi of u kunt een mail sturen 
naar: jsanmohadi@varossieau-paints.com

Isabella. M. Haselhoef
Waarom was u bij de informatie-
avond?
De belangrijkste reden van mijn aan-
wezigheid bij deze infoavond was, dat 
ik in de maand september van dit jaar 
mijn huis van binnen wil laten schil-
deren. Aangezien ik de kennis hiertoe 
niet bezit en als vrouw ook zelf instaat 
wil zijn zo een klus te klaren, wil ik mij 
goed laten informeren.

Hoe heeft u de informatieavond 
ervaren?
De infoavond was heel informatief. Ik 
heb kennisgemaakt met andere verf-

producten (niet-decoratieve verf) die 
voor mij onbekend waren. Ook de veel 
voorkomende klachten werden behan-
deld zoals het afschilferen van verf, 
aanwezigheid van schimmels, algen 
en mossen en hoe die te behandelen. 

En natuurlijk ook de volgorde van ver-
ven op beton of hout.

Wat is het belangrijkste dat u is 
bijgebleven?
Het belangrijkste dat mij is bijgeble-
ven, is dat Varossieau de toekomstige 
klanten ook vrijblijvend (kosteloos) ad-
viseert vóór, tijdens en na het schilde-
ren van de woning. Daarvan ga ik ze-
ker gebruik maken.

Ik wil jullie bedanken voor de infoavond 
en hoop dat jullie deze herhalen in de 
toekomst. 

varossieau surinaMe nv 

een ware partner in corrosie 
preventie

“Iets wat ook veel investeringen 

vereist, is de process safety,  

de procesveiligheid.  

Je werkzaamheden mogen 

geen risico vormen.”

Mevr. Isabella Haselhoef
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I n 1984 begonnen Johnny Dhauri en 
zijn vrouw Astrid Amirkhan aan de 

Verlengde Gemenelandsweg met hun 
handelszaak D&A Trading. Ze verkoch-
ten er meubels, onderdelen, parfums, 
huishoudelijke apparaten en verf. In 
de loop der jaren heeft D&A Trading 
zich ontwikkeld tot een verfspeciaal-
zaak. Dhauri’s weduwe, hun tweede 
kind Shaheed en de drie medewerkers 
houden hun vakkennis goed op peil en 
kennen de meeste klanten bij naam. 
Met Varia spraken zij over klantvrien-
delijkheid, persoonlijke service en de 
samenwerking met Varossieau. 

“Het is mijn vaders idee geweest om 
hier een verfwinkel te openen”, vertelt 
Shaheed. “Er waren toen geen zaken 
hier. Niemand nam in die tijd het risico 
om zo ver van de stad iets te beginnen. 
Nu is dit een echte zakenbuurt, maar 
toen waren hier alleen maar woningen! 
Er is veel concurrentie nu, maar we 
doen ons best.” 

De openstaande deuren van de winkel 
maken het voor passanten eenvoudig 
om even binnen te lopen. Opvallend 
zijn de wandrekken die reiken van vloer 
tot plafond. Ze zijn gevuld met blikken 
verf, in elk vak een andere kleur. De 
blikken liggen op hun zijkant, met het 
gekleurde deksel naar voren. Zo raken 
klanten geïnspireerd om ook eens te 
kiezen voor kleuren die minder voor de 
hand liggen. “Alle kleuren zijn mooi”, 
vindt Shaheed. “Bij elk kozijn, bij elke 
deur en elke muur past een kleur. 
Wanneer je een gebouw binnenstapt, 

zie je het meestal. Soms is er een vaas 
in die ruimte, die een kleur naar voren 
brengt. Die kleur kan je elders gebrui-
ken. Hoe langer ik in dit bedrijf zit, hoe 
meer ik me met kleur bezighoud.”

Net als zijn broer en zusje is hij op-
gegroeid in het bedrijf. Nadat hij zich 
enkele jaren met elektrotechniek had 
beziggehouden, groeide de overtuiging 
dat hij bij D&A Trading wilde werken. 
“Mijn vader en mijn moeder hebben 
mij nooit wat opgelegd. Na het over-
lijden van mijn vader, in 2006, had ik 
geen zin meer om buiten te werken. Ik 
besefte dat mijn vader een hele em-
pire had opgebouwd, met dit bedrijf en 
twee in de stad, van mijn halfbroers. 
Toen zag ik dat ik het in me had, het 
verkopen.” Zijn moeder vult aan: “Dat 
heeft hij van zijn vader, niet van mij.”

Beleefdheid 
Shaheed lacht. “Onze beleefdheid 
hebben we wel aan onze moeder te 
danken hoor. Hoe we met de klanten 
moeten omgaan en service verlenen. 
Wat de klant ook zegt, je moet altijd 
beleefd en netjes blijven!” Bij D&A Tra-
ding wordt iedere klant persoonlijk be-
groet. Dat gebeurt heel bewust, vertelt 
Shaheed. “De meeste klanten ken ik 
bij naam. Ik vraag het ook. Het is ook 
prettig dat je kunt zeggen: dag meneer 
Mathura, dag meneer die en die… Op 
die dingen moet je letten! We leven 
in Paramaribo, het is klein en ieder-
een kent iedereen. U zou het toch ook 
leuk vinden als u bij uw naam wordt 
genoemd wanneer u ergens binnen-

komt?” Zijn moeder lacht tevreden: 
“Zo hoort het, hé!”

Met zichtbaar genoegen vertelt zij hoe 
ook de nieuwe generatie in de winkel 
actief is. “Mijn kleinkinderen worden 
ook hier opgebracht en ze weten al 
veel van verf. Ze zijn vier jaar oud! Ze 
gaan daar staan, ze zeggen: goede-
middag, waarmee kan ik u helpen? 
Mijn ene kleinkind fietst door de win-
kel, mijn andere kleinkind komt ko-
pen. Ze weten wat latex is, ze kennen 
hoogglans, alles!” Haar zoon vertelt 
lachend over zijn nichtje, een dochter 
van broer Faroek. “De klanten kennen 
haar al sinds ze een baby was. Ze zeg-
gen: wat is ze al groot. Ze bezoekt het 
Vrije Atheneum en dat is prettig om te 
weten voor de klanten. Eigenlijk beho-
ren zij ook tot onze familie!”

De wanden en het plafond van D&A 
Trading zijn anderhalf jaar geleden 
geschilderd met verf van Varossieau: 
wit met rode en zwarte accenten. “Kijk 
hoe mooi het eruitziet! We hebben wa-
terverf gebruikt, omdat we kinderen 
in de zaak hebben.” Waterverf - acryl-
verf - is voor Shaheed het favoriete 
Varossieauproduct. “Afgelopen vrijdag 
was er nog een klant die zijn plafond 
wilde schilderen, maar zijn vrouw had 
astma. Ik heb hem gezegd: u kunt wa-
terverf gebruiken. En hij vroeg: water-
verf op hout? Ik zei: ja, kijkt u maar. 
Hier, onze hele zaak is met waterverf 
geschilderd omdat we kinderen in de 
zaak hebben.” Waterverf, zo noemen 
veel klanten acrylverf, legt hij uit. 

Samenwerking met Varossieau team
Het werk bij Varossieau bevalt Kleine 
goed. “Het contact met mijn collega’s 
is voor mij belangrijk. De discussies, 
de gesprekken, iets bewerkstelligen, 
vooruitgang zien. Het ziet er nu heel 
anders uit dan vroeger en daar heb ik 
een rol bij gespeeld!”, zegt ze lachend. 
“Het managementteam zoals wij dat 
hebben vormgegeven, daar kan je op 
ieder moment terecht met een vraag. 
Je kunt er altijd een discussie aan-
gaan.” Voor een PPG-bedrijf buiten Su-
riname zou ze niet willen werken. “Wij 
pakken het op een iets andere manier 
aan. Onze werkcultuur is anders. En ik 
vind: liever een prettige werkkring dan 
meer salaris.”

Thalia
Kleine heeft ook een actief leven bui-

ten Varossieau: ze is penningmeester 
van de Nationale Stichting Blindenzorg 
Suriname, die zich inzet voor mensen 
met een visuele beperking. Ook voor 
Toneelgenootschap Thalia beheert zij 
de financiën. “Bij Thalia ben ik ook 
waarnemend voorzitter, maar daar 
moet binnenkort wel verandering in 
komen. Misschien word ik voorzitter en 
iemand anders penningmeester.”

Ze is enthousiast over de opknapbeurt 
die Theater Thalia ondergaat. “Ja, Ca-
rifesta gaat het gebouw renoveren. 
Geweldig! De insteek is: wij willen dat 
Carifesta een blijvende stempel drukt 
op de Surinaamse samenleving. Dus 
dan hebben we een gerenoveerd the-
ater wat ook voor de Surinamers heel 
goed is. Thalia is eigendom van de ver-
eniging en niet van de staat. Wij leve-

ren natuurlijk een tegenprestatie. Dat 
hebben we op een bepaalde manier in 
de overeenkomst gegoten. Dat is ook 
wel leuk want dan ben je ook met juri-
dische dingen bezig.”

Kleine wil graag meer aandacht be-
steden aan haar dochtertje Nuria. Het 
kost veel energie om het moederschap 
te combineren met een drukke baan 
en intensief vrijwilligerswerk. “Ja, het 
is zwaar. Aan het eind van de dag val 
ik uitgeput in slaap. Maar tot nu toe 
gaat het. Nu Nuria ouder wordt, beseft 
ze meer dat mama weer weggaat. De 
afgelopen week had ik elke dag na het 
werk wel een afspraak. En dan zie ik 
haar bijna niet, want als ik haar haal is 
het half vijf en om 7 uur gaat ze naar 
bed. Dus ik moet er iets aan doen!”

O p 25 maart zijn in de Congreshal 
de jaarlijkse Customer Service 

Awards uitgereikt. Daarbij is ook het 
tienjarig bestaan van dit initiatief ge-
memoreerd. Er zijn awards uitgereikt 
in zes categorieën:
- de meest klantvriendelijke 
 medewerker
- professionals
- bedrijven en organisaties 
 uit de handel
- dienstverlenende bedrijven 
 en organisaties 
- horecabedrijven en -organisaties 
- producerende bedrijven
Suriname Yellow Pages (SYP) organi-
seert de verkiezing in samenwerking 
met de Vereniging Surinaams Bedrijfs-
leven en de consumentenorganisaties. 
De winnaars worden bepaald volgens 
een uniek systeem met een gewogen 

score van de stemmen van de consu-
menten, de VSB en de consumenten-
organisaties. De voordrachten kunnen 
plaatsvinden via speciale formulieren, 
maar ook per sms. 
In elke categorie zijn de tien bedrijven 
met de meeste stemmen uitgenodigd 
om een certificaat te ontvangen bij de 
Awards Ceremonies. Van deze topge-
nomineerden is Varossieau de grote 
winnaar geworden bij de producerende 
bedrijven.

Suriname Yellow Pages (SYP) is niet 
betrokken bij de voordrachten, maar 
wij kennen Varossieau en zijn daarom 
blij dat dit bedrijf gewonnen heeft.  
Varossieau is op verschillende gebie-
den een voorbeeld voor andere Suri-
naamse producenten. De toekenning 
van de award heeft zeker een positieve  

invloed op de klantgerichtheid bij soort-
gelijke organisaties: kort na de uit- 
reiking van de awards vroegen enkele 
bedrijven naar nominatieformulieren 
en naar de criteria om in aanmerking 
te komen voor de Customer Service 
Award.   

Namens alle betrokken organisaties 
feliciteren wij Varossieau nogmaals 
met de Customer Award.

Proficiat!
Lucien Naarden
Directeur Suriname Yellow Pages

Varossieau is blij met de Customer 
Service Award 2012-2013. Wij 
werken hard aan de verbetering 
van onze service aan onze huidige 
en toekomstige klanten. Wij weten 
dat goede dienstverlening leidt 
tot succes op de korte en langere 
termijn. De cijfers vertelden ons 
al - en deze award vormt de be-
vestiging - dat onze service ook de 
klanten is opgevallen. Zij hebben 
kennelijk spontaan formulieren in-
gestuurd om hun waardering aan 
te geven. Wij weten dat er ruimte is 
voor verdere verbetering en zullen 
ons daarom blijven inzetten voor 
onze klanten. 

Aan het Surinaamse publiek en 
Suriname Yellow Pages zeggen wij: 
Hartelijk dank! Wij gaan zo door!”

verfspeciaalzaak D & a traDing

Klantvriendelijk familiebedrijf

varossieau wint custoMer service awarD 
proDucenten 2012-2013



De concurrentie is behoorlijk gegroeid; 
in de naaste omgeving is verf te koop 
bij een Varossieauwinkel en veel bouw-
materialenzaken. Toch doet D&A Tra-
ding het goed. “Het ligt helemaal aan 
de service die je extra verleent. Je kunt 
niet in je zaak zitten en denken dat 
mensen komen kopen. Je gaat je best 
moeten doen, je moet de klant extra 
service verlenen”, zegt Shaheed. Hij, 
zijn moeder en hun medewerkers ge-
ven veel informatie over verf, schilder-
technieken en materialen. “En mocht 
u in de buurt wonen en met een kleine 
auto zijn, dan lever ik voor u, zonder 
één cent te vragen. Dat is extra ser-

vice. Net als een ander klein ding: als 
iemand bij mij komt die het zelf gaat 
doen, dan krijgt hij of zij een meng-
stokje erbij.” 

Samples
De nieuwe Handreiniger is nog niet in 
voorraad, zegt Shaheed. “Dat product 
moet goed geïntroduceerd worden. 
Terpentine is ongezond, dus we moe-
ten de klanten iets nieuws aanleren. 
En hoe doe je dat? Je moet ze wijzen 
hoe het werkt. Daarom zou het goed 
zijn als Varossieau met samples kwam. 
Die horen erbij, toch? Die kan ik dan 
uitdelen aan de klanten”, zegt hij gede-

cideerd. D&A Trading verkocht aanvan-
kelijk alleen buitenlandse verf, maar 
is daarna subdealer geworden van 
Varossieau Suriname. De winkel heeft 
ook verf van andere merken in het as-
sortiment, maar de meeste klanten 
kiezen voor producten van Varossieau, 
zegt Astrid. “Het is de meest verkochte 
verf!” Shaheed voegt eraan toe: “Weet 
je, Varossieau is gewoon ingeburgerd 
hier. Het lijkt alsof ze het met de vac-
cinatie hebben meegekregen. Echt 
waar! En dat is wel prettig. Want ik ben 
blij dat ik hun verf mag verkopen!”


