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PPG Deltron was dit jaar de hoofdspon-
sor van het evenement en dat was 

goed te zien. Alle 34 medewerkers van  
Motosur droegen een T-shirt met het logo 
van dit product, dat ook onder de aandacht 
werd gebracht met een radiospot, bumper-
stickers en een grote banner. 

De professioneel opgezette race had 67 
deelnemers: 41 autocoureurs en 26 bikers.  
Ook de buurlanden waren goed vertegen-
woordigd, met vijf auto’s en één motorfiets 
uit Guyana en één auto en zeven motorfiet-
sen uit Frans-Guyana.  
Maar liefst 2300 bezoekers volgden de 
races vanaf de tribune. Zeshonderd toe-
schouwers wilden de deelnemers en hun 
voertuigen van dichtbij zien en kochten 
ook een kaartje voor de pit area. 

De auto’s hadden in vijf race-categorieën te-
gen elkaar moeten uitkomen, terwijl voor de 
bikers drie categorieën waren voorbereid.   
De kwalificatie zou geschieden in diverse 

rondes, volgens een duidelijk puntensys-
teem. Om twee redenen kon op 31 augus-
tus alleen de eerste ronde worden verre-
den: een aantal racers arriveerde laat op 
de track en de inspecties van de voertui-
gen en motorfietsen duurden langer dan 
was voorzien. 

Toch is het evenement goed in de smaak 
gevallen bij deelnemers en supporters. 
Het publiek applaudisseerde enthousiast 
voor de “moedige” parlementariër Carl  
Breeveld, die plaats nam in een rood  
racemonster dat vervolgens allerlei  
manoeuvres uithaalde op de baan.  

De toeschouwers en racers bestudeerden 
niet alleen de technische kwaliteiten van 
de - aangepaste - voertuigen. De glan-
zende, mooi gelakte wagens met mooie 
slogans, logo’s en afbeeldingen oogstten  
ook veel bewondering. Het spreekt vanzelf 
dat de meeste coureurs hun voertuigen 
“zullen” verwennen met PPG Deltron Car 
Refinish!
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    PPG Deltron DraG race
Mooi evenement voor publiek en racers
De dag begon met oorverdovend geluid veroorzaakt door tientallen voertuigen van auto-
en motorcoureurs. Deze lieten zich van hun beste zijde zien - en horen - tijdens de PPG 
Deltron Drag Race Competition op 31 augustus j.l., op de racebaan van Motosur aan de 
Afobakaweg, ter hoogte van Mast 35. Motosur staat voor Stichting ter bevordering van 
de motorsport in Suriname.

Brian van Leeuwaarde reikt één van de vele 
prijzen uit aan een winnaar.
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De grote stand van Varossieau direct aan 
de buitenrand van de grote presenta-

tiehal trok enorm veel bezoekers. De stand 
zag er dan ook prachtig uit, was goed in-
gericht en bemand met energiek personeel 
om geïnteresseerden te woord te staan. Op 
de lange linkerzijde van de stand prijkte 
op de zwart geschilderde wand groot het 
logo van Historex waarvan de grote stip als 
opengelaten cirkel ingenieus toegang gaf 
tot de binnenruimte. Een creatieve vondst 
die zeker de aandacht trok. Maar ook de 
andere lange zijde van de stand was een 

eyecatcher. Hier hadden de muurkunste-
naars van schildergroep Switi Rauw op 
verzoek van Varosieau een prachtige schil-
dering gemaakt, natuurlijk met verf van 
Historex. Een dubbele pay off! 

De stand was ingericht met een aantal 
meubels van Gylana en tapijt van Jumbo 
met wie Varossieau voor de gelegenheid 
een samenwerkingsverband was aange-
gaan. Hierdoor konden klanten te midden 
van alle drukte en hectiek ook even plaats-
nemen voor een wat langer gesprek. Ach-

terin de stand stonden diverse laksoorten 
en beitsen, van het merk Rambo, op een 
plank binnen handbereik. De lange tafel 
aan de open voorzijde was praktisch en 
ruim voorzien van kleurenwaaiers, stalen-
boeken en diverse folders. Ter illustratie bij 
een gesprek, maar ook als informatief in-
kijk- en meeneemmateriaal voor de klant. 

Tegen een dwarswand in de ruimte was een 
presentatie te zien van één van de nieuwe-
re materialen in het assortiment van Varos-
sieau namelijk het glasweefselbehang van 
ProGold. Al mag dit in de praktijk nauwe-
lijks behang genoemd worden. Het materi-
aal bestaat uit een weefsel van glasvezel 
met een veel stevigere en hoogwaardigere 
kwaliteit dan papier, dat naadloos aan te 
brengen is. Glasweefsel-wand-decoratie is 
in dit geval dan ook een betere benaming. 
Ter illustratie was de kleine wand voorzien 
van deze nieuwe decoratie en geschilderd 
in een fel oranje kleur. Daarboven was mid-
dels een demonstratiefilm op een beeld-
scherm te zien hoe de decoratie kan wor-
den aangebracht. De presentatie trok veel 
belangstelling en werd door de teamleden 
met enthousiasme toegelicht. 

Het beursteam van Varossieau bestond uit 
de gedreven medewerkers: 
Joey Sanmohadi, Patrick Pawironadi,  
Romeo Banwarie, Deepak Gajadhar, Raif 
Goedar, Marciano Bendt, Richardo Sokro-
mo, Vijay Soemeer, Rita Poeran, Francisca 
Eiflaar-Hasselhoef,  Vincent Dermowidjojo, 
Clayrence Kartodirijo en Feeanine Hewitt.  
Van achter de lange infotafel aan de voor-
zijde van de stand kwamen zij in shift 
verband gedurende vijf lange dagen bijna 
handen en stem te kort om alle belang-
stellenden te bedienen. Maandag was 
de drukste dag maar ook dinsdag, op de 
laatste avond, liep het nog storm. “We mer-
ken duidelijk dat de mensen zich tegen-
woordig meer verdiepen in mogelijkheden 
en materialen, ze weten wat ze willen en 
stellen specifieke vragen.” Aldus het team. 
Die vragen liepen sterk uiteen, van kleur-
adviezen voor binnen- en buitenshuis, tot 
het schilderen van beton, de beste roller 
voor een specifieke klus of de juiste verf 
voor het plafond. De boeken met stalen 
en materialen werden uitvoerig bekeken 
en er werd dankbaar gebruik gemaakt van 

Bouw- en Woonbeurs 
augustus 2014
De afgelopen bouw- en woonbeurs in de eerste week van augustus was een groot succes. 
Meer dan 15.000 mensen brachten gedurende vijf dagen een bezoek aan het beurster-
rein in het Flamboyantpark, waar uiteenlopende ondernemers in de bouw- en woonsector 
hun waren en diensten presenteerden, demonstraties gaven en tegemoet kwamen aan 
vragen en probleemstellingen. Natuurlijk was ook Varossieau met een enthousiast en 
professioneel team van de partij!
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“Ik wil gaan bouwen en ben me aan het 
oriënteren. Daarom ben ik hier wat offertes 
komen opvragen in verband met verf. Of ik al 
kleuren in gedachten heb? Voorlopig denk ik 
aan créme!”

“Ons huis en onze schutting moeten geverfd 
worden en we komen hier voor professioneel 
advies zodat niet een of andere amateur ons 
zomaar wat vertelt!”

In de loop der tijd en ook uit de 
ervaringen op de afgelopen beurs 

in augustus blijken er specifieke 
vragen te zijn die veelvuldig gesteld 
worden. Wij brachten deze veel ge-
stelde vragen in kaart en zetten ze 
bij deze nog eens op een rijtje met 
het juiste antwoord van onze des-
kundigen erbij. 

1.  Heeft Varossieau speciale verf 
voor beton? 

 Ja, die hebben wij. Onze indus-
triële lakken van Sigma coatings 
worden reeds toegepast voor 
diverse werkvloeren zoals in ga-
ragewerkplaatsen, magazijnen 
en productiehallen. De coatings 
kunnen ook gebruikt worden in 
de particuliere en of decoratieve 
sector. Bijvoorbeeld in garages 
en op terrassen en opritten. De 
momenteel gebruikte Sigma 
coatings zijn echter veelal be-
stemd voor de ‘professional’ en 
industriële toepassingen. Varos-
sieau heeft echter een nieuw 
product in ontwikkeling dat meer 
geschikt is voor decoratie en de 
doe-het-zelver. Binnenkort bren-
gen wij dit product op de markt.  

2.  Waarom mag ik op beton geen 
olieverf gebruiken?

 Olieverf sluit het ademend ver-
mogen van het beton af. Daar-
door ontstaat het afbladderen 
van de verflaag. 

3.  Welke verf, die niet afbladdert 
kan ik gebruiken voor galvaan? 

 Wij hebben een twee compo-
nenten epoxy grondverf,  (Sig-
macover 280), die uitstekend 
hecht op galvaan. Deze grond-
verf bladdert niet af indien deze 
op de juiste manier wordt aan-
gebracht. Dit product is met di-
verse aflakken te overschilderen 
(dus ook met alkydverf), maar 
als u voor echt topkwaliteit wilt, 
dan is het aanbevolen om ook 
met een twee componenten af-
lak af te werken.

4. Wat te doen bij afbladderende 
verf? 

 De oude verflagen moeten ge-
heel worden verwijderd. Vervol-
gens grondig reinigen en ontdoen 
van de poederende onderlaag. 
Eerst een grondlaag aanbren-
gen (Primex) en tot slot afwer-
ken met een watergedragen 
 systeem. 

5.  Wat zijn de oorzaken van 
afbladderende verf?

 Afhankelijk van de situatie zijn er 
diverse oorzaken: 1. Er is op een 
vochtige ondergrond geschil-
derd, 2. Er zijn verschillende sys-
temen toegepast (acryl op alkyd 
of andersom), 3. De ondergrond 
is slecht gereinigd, 4. Optrek-
kend vocht.

6.  Heeft Varossieau een product 
tegen optrekkend vocht?

 Momenteel zitten wij in een 
test fase voor een vochtwerend 
product, alvorens wij het op de 
markt brengen. 

7.  Mag olieverf over waterverf?
 Pertinent niet. Waterverf is een 

acrylverf hetgeen een elastische 
werking heeft. Hierdoor zal de 
olieverf gaan barsten en afbla-
deren. 

8.  Wat is het beste verfsysteem 
voor een nieuwbouw -stenen 
woning?

 Allereerst de ondergrond behan-
delen met één laag Primex en 
afwerken met twee lagen Acrylla-
tex Mat, Latex Mat, Varotex Mat 
of Acryllatex Zijdeglans.

9.  Geeft Varossieau vrijblijvend 
advies? 

 Natuurlijk geeft Varossieau vrij-
blijvend advies en dat doen wij 
tot aan huis!

Wij hopen met de beantwoording 
van deze vragen onze klanten  van 
dienst te zijn en zullen alert blijven 
om ook in opvolgende edities veel 
gestelde vragen te beantwoorden. 

MeeSt GeStelDe VraGen
In haar houding naar de klant toe streeft Varossieau ernaar zo klantvrien-
delijk en informatief mogelijk te zijn. De klanten komen niet alleen voor de 
aankoop van onze producten maar hebben ook verschillende vragen over 
deze producten en over de beste aanpak bij uiteenlopende wensen of pro-
blemen met betrekking tot bouw- en schilderwerk. Daarom willen wij hun 
vragen graag zo goed mogelijk beantwoorden en het beste advies geven. 

de vele infofolders. Daarnaast werden de po-
tentiële klanten ook nog eens verrast met een  
cadeautje van Varossieau in de vorm van een 
pet, een pen, een stevige tas, of een klein me-
talen zaklampje voor aan de sleutelhanger. De 
sfeer was ontspannen en gemoedelijk.

Aan het einde van de laatste avond waren alle 
teamleden van Varossieau schor en doodmoe, 
maar wel zeer voldaan. Op de vraag welke vraag 
het meest werd gesteld wordt er gelachen: “Heb-
ben jullie ook een beursactie?” Helemaal geen 
gekke vraag natuurlijk, vanuit de klant gezien. 
En ook hierop was een goed antwoord. Want er 
werden flyers uitgedeeld met een korting van 
7,5 % bij Varossieau gedurende veertien dagen. 
Een stukje extra service en aanmoediging voor 
het publiek om gauw eens een bezoek te bren-
gen aan één van onze filialen. Al met al was het 
een zeer geslaagde beurs die volgend jaar zeker 
voor herhaling vatbaar is! 

“Wat zijn al deze kleuren meneer, waarvoor is het?”



4

In februari 2011 was Raif aan het werk 
in Hotel Royal Inn, toen president Desi 

Bouterse daar zijn Guyanese collega ont-
moette. “Het was echt een leuke dag! 
Overdag de presidenten en in de avond- 
uren kwamen de directeur van Varossieau  
dhr. Dwarkasing samen met de onder-  
directeur dhr. Van Leeuwaarde en de mar-
keting coördinator mevr. Hewitt bij ons 
eten.” Zijn servicegerichte instelling viel 
op; enkele dagen later belde onderdirec-
teur Van Leeuwaarde hem om te vragen 
of hij geïnteresseerd was in een baan bij  
Varossieau.”

Op dat moment was hij al jaren actief in 
de horeca van Nieuw-Nickerie. “Dat was 
eigenlijk een hobby die mijn baan is ge-
worden. Ik heb eerst in een café gewerkt, 
daarna in een bar, een restaurant en een 
hotel.” Voordat hij de stap waagde, heeft hij 
zich eerst goed laten informeren over toe-
komstperspectief, salaris en arbeidsvoor-
waarden. “Waar ik was verdiende ik goed; 
ik kon er van leven. Dit zou een grote stap 
zijn en die wilde ik niet zomaar nemen.” Hij 
liet weten wat hij wilde verdienen en over-
legde met zijn vrouw. “Daarna kon ik zon-
der twijfel mijn jawoord geven aan meneer 
Van Leeuwaarde.”

De winkel aan de Gouverneurstraat ging 
open in het voorjaar van 2011. Raif hielp 
bij de voorbereidingen. “We hebben tot 2 
uur in de ochtend gewerkt om het pand 
in te richten. Alle verf was uit Paramaribo 
gebracht. Eunice Kleine en Vincent Dermo-
widjojo, nu collega’s van mij, zijn die dag 
gekomen en een vriend van Vincent die in 
Nickerie woont. We hebben alles uitgela-
den en gesorteerd in de winkel. Ik ben er 
vanaf dag één bij!”
 
Het filiaal stond onder leiding van Poniran 
Ngadiman, bij iedereen bekend als Baas 
Tjon. Met 35 jaar ervaring bij Varossieau 
was hij de juiste man om het winkelper-

soneel in te werken. “Na  acht maanden 
kreeg ik een grote verrassing, omdat  
Francisca Eiflaar-Hasselhoef, sales  
assistant bij Varossieau, mij vertelde dat ik 
per 1 november tot winkelchef benoemd 
zou worden. Ik was even emotioneel maar 
dat heb ik niet laten zien. Ik heb gezegd: ik 
stel het zeer op prijs dat ik de ondersteu-
ning van jullie krijg.” 

Via trainingen leerde hij de kneepjes van 
het verfvak. “Toen ik winkelchef werd, ben 
ik me er meer in gaan verdiepen. Als lei-
dinggevende moet je kennis hebben van 
het product. Je moet klanten kunnen geven 
wat zij willen! Mijn motto is: tevreden klan-
ten behoud je ook op lange termijn. Ik wil 
geen klant hebben voor vandaag en over 
een jaar heb ik hem niet meer!” Klantvrien-
delijk is hij altijd. “De klant is koning. Al 
stapt een boze klant de winkel binnen, dan 
krijgt hij of zij toch de service die we aan 
elke klant geven.”

De acht Varossieaudealers in Nieuw- 
Nickerie waren aanvankelijk niet blij met 
de opening van een eigen vestiging van 
Varossieau in hun domein: zij zagen de 
Decorating Center als concurrentie. “Vroe-
ger maakten ze 20 tot 25 procent winst 
op een blik verf! Nu is dat maar 6 procent. 
Daarom reageerden ze echt negatief.” 
Gelukkig keerde het tij toen ze zich reali-
seerden dat ze hun bestellingen niet lan-
ger in Paramaribo hoefden op te halen. 
“Ze zeggen nu: het is een voordeel dat 
we nu niet direct dertig blikken hoeven te 
bestellen. We kunnen er nu tien bestellen 
 en als die op zijn, nemen we er weer tien.” 

Volgens Raif verkopen de dealers nu meer 
dan vroeger. “Ze bellen me als ze een pro-
bleem hebben op een project, dan los ik 
het voor ze op. Als ze iemand kleuradvies 
moeten geven, bellen ze ook, dan geef ik ze 
kleuradvies. Zo’n klant wil dan kopen. Dus 
nu lukt het helemaal goed met de dealers. 
Samen staan wij sterk in de markt.”

Hij trekt er dan ook regelmatig op uit. “Als 
je in de winkel blijft zitten en op je klanten 
blijft wachten, gaat het een beetje moeilijk. 
‘s Morgens ben ik tot 1 uur in de winkel en 
dan ga ik een uurtje of anderhalf uur naar 
projecten kijken. Dat doe ik twee tot drie 
keer per week. Dat lukt wel, want ik heb de 
volle medewerking van mijn collega’s hier 
in Nickerie. Onze samenwerking is heel 
goed.”

De winkel profiteert van zijn rechtstreekse 
benadering van aannemers en mensen die 
zelf bouwen. “Er zijn al honderden wonin-
gen in aanbouw. Zeker 75 procent van de 
mensen komen naar ons toe voor advie-
zen. Misschien omdat we goedkoper zijn, 
maar het ligt zeker ook aan onze service en 
adviezen. En ik zeg altijd: je moet het doen 
voor de kwaliteit van de verf!” Net als in Pa-
ramaribo is er een extra korting voor aan-
nemers die staan ingeschreven bij de Ka-
mer van Koophandel en Fabrieken (KKF). 

Hij draait de Decorating Center met twee 
collega’s, Emelien Karijopawiro en Orlando 
Waidoe en is blij met de prettige werksfeer. 
De ondersteuning vanuit het hoofdkantoor 

“Je moet de klanten kunnen 

geven wat zij willen! Mijn motto is: 

tevreden klanten behoud je ook 

op lange termijn.”

Maak kenniS Met…

raif abDul GoeDar
winkelchef VaroSSieau DecoratinG center nieuw-nickerie

‘Bij mij is de klant koning!’
Hij werkte jarenlang in de horeca, maar koos in 2011 voor een baan bij Varossieau. In 
2013 kreeg Raif de leiding van de Decorating Center aan de Gouverneurstraat. In Nieuw-
Nickerie kent bijna iedereen de goedlachse winkelchef. “Bij mij is de klant koning!”

Ook kinderen zijn koning bij Raif.
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noemt hij goed. “Als je belt, word je direct 
geholpen met adviezen.” Hij is regelmatig 
in Paramaribo voor trainingen, cursussen 
en beurzen. “We waren bezig met een ma-
nagementtraining voor de winkelchefs en 
er is rekening met me gehouden: de trai-
ning was op zaterdag. Dan vertrek ik vrijdag 
na de winkelsluiting naar Paramaribo, ik 
volg de cursus en ik reis terug. Soms moet 
ik zeven of acht weken na elkaar naar Pa-
ramaribo. Mijn vrouw heeft daar wel begrip 
voor en geeft me de volle ondersteuning.”

De vier winkelchefs hebben regelmatig 
contact. “We wisselen ideeën met elkaar 
uit en leren van elkaar. De communicatie 
is heel goed. Het voelt niet aan alsof wij zo 
ver bij elkaar vandaan zijn. Het voelt aan 
alsof we daar in de stad zijn.” Hij zou best 
een tijdje in een winkel in de stad willen 
werken. “Ja hoor, waarom niet? Dat heb ik 
ook zelf gevraagd. In de stad heb je meer 
mogelijkheden.” 

De meeste klanten komen uit Nickerie, 
maar er stappen ook weleens wat Guyane-
zen binnen. “Laatst nog: mensen die had-
den gehoord dat Historex de beste verf van 
Suriname is. Ze kwamen onze verf vergelij-
ken met de verf in Guyana. Wij waren een 
stukje goedkoper waardoor ze direct verf 
kochten en die brachten naar Guyana. Als 
alles goed loopt, kunnen we misschien vóór 
eind volgend jaar exporteren. Van Parama-
ribo naar Guyana, via Nickerie. Nickerie is 
dan de basis van waaruit de verf naar Guy-
ana zal worden vervoerd.” Lachend: “Maar 
we moeten niet voorbarig zijn!” 

In zijn vrije tijd helpt hij af en toe vrien-
den die een feestje organiseren. Ook gaat 
hij graag poolbiljarten. En één keer in de 
week, op zondag, trapt hij een balletje om 
in conditie te blijven. 

Deel 1

Varossieau kleurt 
Eco Resort Inn

Op maandagochtend 29 juli treffen 
Romeo Banwarie, kleurenconsulent 

en verfspecialist van Varossieau en de 
operations manager van Eco Resort Inn, 
Gerald Wong, elkaar in het restaurant 
van het hotel. Voordat er over kleur ge-
sproken kan worden is het natuurlijk van 
belang eerst een goed beeld te krijgen 
van wat het Eco Resort Inn precies voor 
hotel is. Gerald Wong zet enthousiast de 
strategische plannen uiteen en geeft een 
omschrijving van de sfeer die hij met zijn 
team voor het hotel aan het ontwikkelen 
is:

“Het woord Eco staat zowel voor econo-
misch als ecologisch. In economische zin 
biedt ons hotel haar gasten luxe, comfort 
en kwaliteit, die betaalbaarder is dan die 
van Torarica en Royal Torarica. Daarnaast 
richt het hotel zich op een ecologische 
sfeer. De kernwoorden zijn: rust, health, 
authentiek Surinaams en natuur. Als je 
hier binnenkomt moet je je direct wel-
kom voelen in tropisch Suriname.” Het 
entreegebouw in koloniale stijl met zijn 
houten vloeren en overdekte veranda, 
waar genoten kan worden van gerechten 
uit de Surinaamse keuken, doet daaraan 
volop recht. “Vriendelijkheid en persoon-
lijke aandacht zijn van groot belang in de 
benadering van onze gasten. Wanneer 

ze hier aankomen  moeten ze het gevoel 
hebben dat ze thuiskomen”, zegt Gerald 
Wong. 

Vanuit het entreegebouw strekt de tuin 
van het hotel zich uit tot aan de rivier. 
Hier bevinden zich onder meer de twee 
hoge logeergebouwen. De honderdtwin-
tig kamers beschikken elk over een  
balkon, deels met uitzicht op de rivier. 
Momenteel wordt op de eerste etage het 
interieur gerestyled in satijnwit gecombi-
neerd met Surinaamse materialen zoals 
slangenhout, houtsnijwerk en schilderin-
gen van Surinaamse natuurpanorama’s. 
Ook in de tuin vind je de schoonheid van 
de natuur terug. “Wij krijgen veel gasten 
die een bezoek willen brengen aan het 
binnenland. Ons hotel moet daarvan 
het voorland zijn. Hier moet je de sfeer 
van onze mooie binnenlanden al kunnen 
proeven”, licht Wong toe. 

Met een rondleiding over het terrein 
wordt het beeld van de gevoelsmatige 
sfeer die het hotel wil realiseren steeds 
duidelijker. Er is een souvenirwinkel van 
tropisch hardhout en tegenover de lo-
geergebouwen is een vruchtencorner 
aangeplant waarvan de vruchten straks 
ook te proeven zijn in de ontbijtrestaura-
tie. Deze bevindt zich middenin de tuin 

Het Eco Resort Inn aan de Anton Dragtenweg is onderdeel van de ‘Torarica Group 
of Hotels’. Het hotel streeft echter naar een eigen identiteit binnen de groep. In het 
afgelopen jaar werd er hard gewerkt aan een heroriëntatie van identiteit. In het ver-
lengde daarvan is het nu tijd om het exterieur met verf en kleur een facelift te geven. 
En wie kan daarbij beter hulp bieden dan Varossieau?

Before Before
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onder een groot houten dak in de sfeer van 
het binnenland. Op het voorterras en langs 
de zijde is de oorspronkelijke mangrove 
deels intact gelaten en zijn er bloeiende 
struiken aangeplant. Hierdoor genieten 
de gasten van een stuk origineel natuur-
schoon inclusief het bezoek van tropische 
vogels en soms een nieuwsgierige leguaan 
of zapakara. Voorbij de ontbijtrestauratie is 
overdwars een strook bamboe aangeplant 
die flink mag groeien, zodat de gast straks, 
als hij door een poort van bamboe loopt, 
een ‘wowgevoel’ krijgt bij het betreden van 
het laatste deel van de tuin. Hier ligt op een 
verhoogd terras, het zwembad en een over-
dekte bar die direct uitzicht geven op de 
rivier. Een heerlijke plek om af te koelen en 
een drankje te drinken. Vogelliefhebbers 
kunnen genieten van de vele vogels die de 
waterkant bezoeken. 

De kleurschakeringen van het zwembadge-
deelte en beide logeergebouwen zijn ech-
ter allemaal verschillend en het schilder-
werk is hard aan vernieuwing toe.  

En hiermee zijn we terug bij de kern van het 
verhaal. Aan Varossieau de taak en de uit-
daging om de gebouwen en het zwembad-
gedeelte in één uitgesproken kleurensfeer 
met elkaar in overeenstemming te bren-
gen. En natuurlijk moet dit kleurontwerp 
een rake vertaling zijn van de eigen iden-
titeit van het Eco Resort Inn en de sfeer 
die het wil uitstralen. Ook zijn er reeds ge-
formuleerde themakleuren die niet geheel 
buiten beschouwing mogen worden gela-
ten. Die zijn: zand, groen, goud en het felle 
blauw dat verwijst naar de Toraricagroup. 

Tijd om de kleurenwaaiers te trekken! De 
heren Wong en Banwarie bespreken de 
diverse mogelijkheden. Voor de nu paarse 
muur van het zwembad zou een kleur met 
een meer ‘natuurstenen look’ een betere 
oplossing zijn. Romeo Banwarie adviseert 
niet teveel groen in de logeergebouwen te 
gebruiken omdat de omgeving ook al heel 
groen is. De vele verticale lijnen die nu 
donkergroen geschilderd zijn eisen boven-
dien teveel aandacht op in het totale beeld. 
Wel is het wijsheid de dakgoten qua kleur 

aan te passen aan het donkergroene dak.  
De regenpijpen aan de kleur van de muren, 
wat het geheel minder rommelig maakt. 
Gesproken wordt over een mogelijke terra-
cotta voor de muren, maar Banwarie waar-
schuwt voor een al te donkere tint die al 
gauw te zwaar aanwezig is. Een lichte war-
me zandkleur met fris witte balkons wordt 
als één van de mogelijkheden besproken. 

Romeo Banwarie geeft aan dat de juiste 
tint niet zo eenvoudig te kiezen is als lijkt 
omdat deze misschien wat donker oogt 
aan de achterste schaduwzijde van het ge-
bouw maar aan de voorkant in de felle zon 
juist te flets kan lijken. “Je moet het in een 
groot vlak kunnen zien en afstand kunnen 
nemen.” Ten slotte wordt overeengekomen 
dat Banwarie een aantal kleurenreeksen 
samenstelt en dat een deel van de gevel 
van een logeergebouw als proefwand zal 
dienen, tot er volledige tevredenheid is 
over het uiteindelijke kleurontwerp. En 
hiermee zijn de eerste stappen van ‘Project 
Eco Resort Inn’ gezet. 
Wordt vervolgd!

Buurtvereniging Stiwewa opereert in het 
gebied tussen de Menckendam en de 
Wagenmakerweg, waarbinnen ook het 
hoofdfiliaal van Varossieau gevestigd is. 
De vereniging stelt zich ten doel de soci-
ale veiligheid en de leefbaarheid van de 
buurt te verbeteren. Zorg, onderwijs, op-
voedingsondersteuning en werkgelegen-
heid zijn speerpunten in het beleid, met 
als doelgroepen jongeren en vrouwen. Na 
de oprichting in 1976 werd tijdens een 
succesvolle periode, met behulp van een 
krachtig vrijwilligersteam, veel bereikt in 
de buurt. Na de jaren tachtig zakten de ac-
tiviteiten echter in, de buurt verpauperde 
en het aantal sociale- en economische 
problemen nam weer toe. Sinds drie jaar 
is Stiwewa gelukkig weer volledig geacti-
veerd. Middels gerichte financiële bijdra-
gen ondersteunt Varossieau, als één van 
de hoofdsponsoren, de hernieuwde ver-
eniging. 

Binnen het kader van onderwijsonder-
steuning en opvoeding voerde Stiwewa 

in het afgelopen jaar een aantal projecten 
uit. Uitgangspunt was om jongeren te moti-
veren en stimuleren om te werken aan hun 
toekomst en hen hierbij te ondersteunen. 
Een praktische doelstelling was het ver-
hogen van het slagingspercentage op een 
drietal MULO-scholen binnen het gebied, 
te weten: MULO Latour, het VOJ aan de  
Hockeystraat en de MULO-school aan de 
Noordpoolweg. 

Aan de hand van het project huiswerkbe-
geleiding werden leerlingen gedurende het 
schooljaar begeleid bij de vakken: Neder-
lands, rekenen, boekhouden, wiskunde en 
natuurkunde. Het lastigste probleem dat 
hierbij getackeld moest worden was het 
hoge verzuim onder de leerlingen zelf. De  
directeuren van de drie scholen moesten 
regelmatig persoonlijk hun gezag in de 
strijd werpen. 

De heer Robbie Berghout, medeoprichter, 
huidige voorzitter en de motor achter de 
revival van Stiwewa zegt hierover: “De ver-
zuimproblematiek in dit gebied is enorm. 
Op sommige scholen zelfs tot 50%! Maar 
verzuim heeft een oorzaak! Bij dit project 
konden we ons daar nog niet echt op toe-
leggen. Je moet daarvoor veel menskracht 
hebben.” Stiwewa lanceert binnenkort een 
gericht verzuimproject. De vereniging zal 
een signaalfunctie innemen en met een 
speciaal team aan de hand van gerappor-
teerde schoolgegevens, alarmerende ge-
vallen opsporen en oorzaken vaststellen. 

Go Stiwewa Go

Huiswerk begeleiding.
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Stiwewa verwijst dan door naar andere 
hulporganisaties maar blijft het kind vol-
gen. “Het doel is om de oorzaken aan te 
pakken zodat je het kind terugkrijgt in de 
schoolbanken.” Het hoge schoolverzuim 
is veelal het gevolg van uiteenlopende  
sociale problemen met soms schrijnende 
huiselijke omstandigheden, waarbij kinde-
ren volledig op zichzelf zijn aangewezen. 

In het afgelopen deelproject ‘Herboren 
identiteit’, gericht op mentaliteit- en ge-
dragsverandering, werd gewerkt met een 

geselecteerde groep vierdeklassers van 
het VOJ aan de Hockeystraat. Hoewel  
Stiwewa het liefst een gemengde groep 
van ‘meest’ problematische kinderen had 
begeleid, was dit een goed begin. In trai-
nings- of ook wel ‘onderdompelingsweek-
enden’ werd intensief met de jongeren 
gesproken over normen en waarden. Er 
werd gewerkt aan houding en gedrag, het 
zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Middels 
rollenspellen werd het trainingseffect ge-
toetst. De aanpak lijkt een goed resultaat 
te hebben. 

De heer Berghout: “Je zou natuurlijk in een 
vervolgtraject moeten kijken hoe de leer-
lingen zich verder ontwikkelen. We had-
den graag nog begeleiding gegeven bij het 
zoeken naar werk en in het werkgedrag. 
Nu was dat nog niet mogelijk, ze slagen en 
dan verliezen we ze uit het oog. Maar mis-
schien dat dat in de toekomst wel kan.” 

Ondanks dat er nog veel werk te verzet-
ten valt kunnen de nu afgeronde onder-
wijsondersteunende projecten een groot 
succes genoemd worden! De scholen die 
meewerkten zijn dolblij met Stiwewa en 
met het voorlopig resultaat. Het slagings-
percentage op het VOJ Hockeystraat steeg 
van 44% naar 64%. 

De nieuwe MULO-school aan de Noord-
poolweg, die veel probleemleerlingen 
heeft, was erg tevreden met haar eer-
ste slagingspercentage van 53%. Alle 
leerlingen die meededen met het pro-
ject van Stiwewa slaagden. Voor de 
vereniging een 100% score! Het per-
centage op MULO-Latour was met 40%  
nog niet heel hoog, maar volgens de  
directeur Mevr. Ramlagan, zakten leerlin-
gen vooral op de vakken waarvoor geen 
huiswerkbegeleiding werd gegeven. Alle 
drie scholen werken volgend schooljaar 
graag weer samen met vereniging Stiwewa. 

Het schooljaar werd afgerond met een 
vakantieprogramma van buitenschoolse 
activiteiten waaronder het scholensport-
toernooi waaraan diverse VOJ- en lagere  
scholen uit het gebied deelnamen. Naast 
de winnaars van het atletiek-, voetbal- 
en slagbaltoernooi vielen er ook prijzen 
voor de topscoorder, de meest voorbeel-
dige speler en de meest gedisciplineerde 
school. Al met al een zeer geslaagd evene-
ment dat volgend jaar zeker terugkeert. Va-
rossieau is als grote sponsor van Stiwewa 
ook blij met het resultaat van de uitgevoer-
de projecten en hoopt de succesvolle sa-
menwerking voort te kunnen zetten, om zo 
bij te dragen aan een positieve toekomst 
voor de mensen, met name de jongeren, in 
onze eigen buurt. Go Stiwewa go!

De actie loopt van 29 september 2014 tot en met 29 oktober 2014 bij alle  
Varossieau Decorating Centers en de Historex dealers. *Zolang de voorraad strekt.

Wandelmars ‘ zonder studie geen ontwikkeling’.

Een deel van de deelnemers aan het sporttournooi.
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Aannemer Krish Datadin, was al vroeg 
in de zaal. “Recent heb ik een project 

afgerond, en het is de bedoeling om binnen 
niet al te lange tijd weer een project te star-
ten. Meestal doe ik dat zelf, in overleg met 
aannemers en andere professionals. Ik 
ben geen techneut maar ik weet wel dat je 
een product moet gebruiken dat in je eigen 
land wordt gefabriceerd. Historex is daar 
een voorbeeld van. De heer Raif Goedar 
(winkelchef) heeft mij vanaf dag één goed 
begeleid en geadviseerd. Ik zie de resulta-
ten ook!” Hij kijkt uit naar de presentatie. 
“Kijk, er is heel veel gebeurd op het gebied 
van verf en aanverwante producten. Er zijn 
zoveel dingen bijgekomen. Ik verwacht 
daarover een presentatie en ik denk ook 
dat de bezoekers nieuwsgierig zijn en vra-
gen zullen stellen.” 

Ook Firoz Moentadj van Sue-Lan Building 
Materials & More is benieuwd. “Als klant 
wil ik natuurlijk weten of er misschien 
nieuwe producten zijn en hoe bepaalde 
producten te gebruiken. Dat kan ik door-
spelen aan mijn arbeiders, om zo te komen 
tot een betere kwaliteit voor mijn klanten. 
En in de winkel kan ik mijn klanten advie-
zen meegeven. Kijk: In Nickerie bouwt men 
het meest met steen, dus dan gebruik je 
producten op waterbasis. Maar er zijn ook 
nieuwe klanten met vloeren van laminaat. 
Zij vragen hoe je die het beste kunt behan-
delen. Dat is een beetje nieuw voor Nicke-
rie. Dus die informatie zou mij heel erg van 
pas komen.” 

Als praktijkman en vlotte prater houdt  
Romeo Banwarie de aandacht moeiteloos 
vast. Hij geeft eerst algemene basisinforma-
tie over verfsystemen en checkt regelmatig 
of zijn ideeën kloppen. “Zijn er schilders 
hier? Als ik het verkeerd zeg, moeten jul-
lie me gelijk aanvallen!  Bij deze hoge tem-
peratuur zijn jullie geneigd om snel extra 
verdunner toe te voegen als er verdunner 
verdampt. Toch?” De aanwezigen knikken 
bevestigend. “Dat doen jullie omdat jullie 
zeggen: die verf gaat niet goed dekken. 
Maar wanneer teveel verdunner wordt toe-
voegt, gaat dat ten koste van de vloeiing. 
Dan wordt je verf glazig en dus transparan-

ter. Alleen daarom al moet je niet teveel 
verdunner toevoegen, maximaal 5%!” 

Meer dan verf
“Wij verkopen niet alleen verf, maar wij 
verkopen ook de hulpmiddelen om tot een 
mooi resultaat te komen”, zegt Banwarie 
bij de overgang naar het volgende onder-
werp: de kwasten, rollers en reinigers van 
ProGold. “Onze kwasten komen ook uit  
China, maar ze voldoen aan de Europese 
en Amerikaanse normen.” Hij gaat uitge-
breid in op het verschil tussen ronde en 
platte kwasten en het resultaat dat je daar-
mee bereikt. Surinaamse schilders kunnen 
met platte kwasten rechte lijnen trekken, 
terwijl internationaal de ronde kwast gang-
baar is. “Mi no man du en! Jullie voegen va-
ker terpentine toe om de verf te verdunnen. 
Dan un’ kan har’ a man.” Wie een ronde 
kwast gebruikt, hoeft geen verdunner toe 
te voegen: de verf kan geen kant op, ver-
telt Banwarie. Het publiek hangt aan zijn 
lippen. 
Dan volgt uitleg over de huid- en milieu-
vriendelijke cleaners van ProGold, op basis 
van aloë vera. “Alle mensen die terpentine 
gebruiken om hun handen te reinigen: dat 
is zeer slecht. Want a terpentine e kir’ a 
huidvet, het trekt in je bloedbaan! En op 
latere leeftijd kunnen jullie problemen 
krijgen!” Internationaal onderzoek heeft 
symptomen van dementie aangetoond bij 
schilders die regelmatig een “terpentine-
bad” nemen. 

Effectief
Vervolgens is er een presentatie over  
Fungitex, het middel dat schimmel, algen 
en mos voorkomt en tegengaat. Een bijzon-
der effectief product, blijkt uit de foto’s van 
objecten vóór en na de behandeling. Net 
voor de pauze maakt het publiek ook nog 
kennis met de Rambo-lijn, vooral bruikbaar 
in en om het huis. De beitsen, vernissen en 
andere middelen zijn vooral bestemd voor 
gebruik op een houten ondergrond. Met 
kneedbaar hout van Rambo repareer je 
kleine beschadigingen. 

In de pauze zegt Hohmero Sheraaz van 
Firma R. Chander dat hij geen spijt heeft 

van zijn komst. “Ik heb heel wat dingen 
bijgeleerd. Hier zie je hoe je te werk moet 
gaan, bij het schoonmaken van ondergron-
den bijvoorbeeld. Misschien kunnen er in 
de toekomst meer van zulke avonden geor-
ganiseerd worden, over andere dingen die 
mensen willen weten. 

Ongezond
Voor schilder Haroen Karimbax waren de 
meeste onderwerpen niet nieuw. “Ik doe 
dit werk sinds mijn jeugdjaren. Ik ben on-
geveer 20 tot 22 jaar bezig met verf van 
Varossieau. Vroeger was het Histor. Al die 
materialen kende ik al, maar Rambo was 
wel nieuw voor mij! Fungitex? Ja hoor, dat 
hebben wij gespoten op een huis, met een 
rugspuit. Terpentine? Ja, die arbeiders van 
mij, als ze huizen schilderen met olieverf, 
dan maken ze met terpentine schoon. Die 
huidreiniger is te duur. Meestal neem ik 
jobs. En als de eigenaar dat niet wil kopen, 
wassen de arbeiders hun handen gewoon 
met terpentine. Nee, ze weten niet dat het 
ongezond is.” Vindt hij avonden als deze 
voor herhaling vatbaar? “Ja. Telkens als 
jullie nieuwe middelen krijgen, moeten wij 
geïnformeerd worden!”

Demonstratie
Na een hapje en een drankje vertelt  
Banwarie over PMC, de Protective &  
Marine Coatings oftewel de industriële 
en scheepslakken van Sigma/PPG. Deze  
producten moeten stalen objecten be-
schermen, zoals bruggen, tanks en pijplei-
dingen. 

En dan betreedt Vincent Dermowidjojo 
het toneel, gekleed in een witte jas, com-
pleet met oog- en gezichtsbescherming. 
Hij demonstreert glasweefselbehang en de  
bijzondere eigenschappen van dit sterke 
materiaal. De ooohhs en aaahhs zijn niet 
uit de lucht gegrepen wanneer hij met 
enkele streken van zijn plamuurmes een 
“gat” in het materiaal volledig onzicht-
baar maakt. Deze demonstratie vormt een 
mooie afsluiting van deze decoavond in het 
westen des lands. 

“Westelijke” infoavond 
valt goed in de smaak
In Nieuw-Nickerie is er veel interesse voor ontwikkelingen in de verfsector. Dat bleek 
tijdens een uitgebreide presentatie van Varossieau op zaterdagavond 23 augustus in 
Concord 2000. Romeo Banwarie belichtte de belangrijkste producten en beantwoordde 
samen met Vincent Dermowidjojo de vragen van schilders, aannemers en projectontwik-
kelaars. 

Enkele aanwezigen op de infoavond te 
Nickerie.


