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5S verwijst naar vijf Japanse woorden 
die de “reiniging” van de werkplek be-

schrijven:
Seiri (整理):  Scheiden
Seiton (整頓): Schikken of sorteren
Seisō (清掃):  Schoonmaken
Seiketsu (清潔):  Standaardiseren
Shitsuke (躾):  in Stand houden of 
  Systematiseren 
“Alles wat op je werkplek staat, moet daad-
werkelijk gebruikt worden”, vertelt Van El-

ven. “Je moet je dus de vraag stellen: heb 
je het dagelijks, wekelijks of maandelijks 
nodig? Afhankelijk daarvan zet je het dicht 
bij je werkplek. De dingen die je maar één 
keer per maand nodig hebt, hoeven niet 
naast je machine of bureau te staan. Al-
les wat dicht bij je werkplek staat, moet 
je schoonhouden en opruimen. Dus moet 
je zorgen dat je het daar zo overzichtelijk 
mogelijk hebt!”
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5S:’grote schoonmaak’ 
op z’n Japans

“Je richt je afdeling zó in dat alles opgeruimd is, een vaste plek heeft en schoongemaakt 
wordt volgens een vast rooster. Alles wat er staat, moet daadwerkelijk gebruikt worden”, 
vertelt Bastiaan van Elven, voorman Productie. Hij begeleidt Varossieau bij de invoering 
van het Japanse systeem 5S, dat is gericht op optimalisering van de werkplek. “Als men-
sen niets meer hoeven te zoeken, kunnen ze gewoon hun werk blijven doen. Daar win 
je tijd mee. 5S kan dus leiden tot meer werkplezier, veiliger werken en minder kosten!”
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Vorig jaar begon hij op de afdeling Produc-
tie. 5S heeft hij goed leren kennen bij zijn 
vorige werkgever, een grote aardappelver-
werker in Nederland. Die ervaring komt 
goed van pas bij de introductie van 5S op 
de kantoren, afdelingen, productie en in de 
winkels van Varossieau. De juiste invoering 
van deze methode vergt geduld, toewijding 
en een kritische blik. 

Opruimen en alles een vaste plek geven:                                                              

Nu begint het erop te lijken:

In de toekomst weten alle medewerkers 
waar hun gereedschappen, kantoorartike-
len en andere spullen thuishoren. Scha-

duwborden, verschillende kleuren tape en 
veel foto’s maken dat zichtbaar, vertelt Van 
Elven enthousiast. “Stap voor stap kijken 
we hoe een machine werkt. Daar maken 
we foto’s van en die komen ernaast te 
hangen. We fotograferen ook de werkplek-
ken. Straks moet ik iemand van de straat 
kunnen halen en hem zeggen: pak dit. Dat 
moet hij zo kunnen pakken. En als ik zeg: 
zet het weer terug, dan zal hij het altijd op 
exact dezelfde plek terugzetten. Want an-
ders kloppen de lijnen niet.”

Met foto’s lukt het om werkplekken op-
geruimd te houden. “Machines die heel 
netjes waren opgeruimd, daarvan zeggen 
we: dat is de standaardsituatie, zo wil ik 
het hebben. Daar maak ik een foto van, 
die plastificeer ik en die hang ik bij de ma-
chine. Iedereen die klaar is met zijn werk, 
hoort die machine precies zo achter te la-
ten. En dan krijg je het schoonmaken. De 
heren hebben daarvan schema’s, zodat ze 
weten wat de dagelijkse schoonmaakwerk-
zaamheden zijn.”

Opruimen en alles een vaste plek geven:                                                              

Nu begint het erop te lijken:

Ook kantoorpersoneel krijgt te maken met 
het Japanse systeem. “Men moet weten 
wat op de bureaus hoort te staan en wat 
er niet thuishoort. De medewerkers kun-
nen dit aangeven door met tape vakjes 
te maken met een naamlabel. Ook kan er 
een plattegrond zichtbaar bij het bureau 
worden opgehangen, waarop staat aange-
geven waar alles hoort te staan. Hoe vaak 
lopen mensen niet te zoeken naar iets? 
‘Waar is de nietmachine? Net stond hij op 
tafel en nu is hij weg!’ Met de nieuwe aan-
pak staat de nietmachine altijd waar hij 
hoort te staan.”

Hij wijst op de kast in zijn kamer. “Die map-
pen heb ik genummerd. Je moet een lijst 
hebben van de mappen die er zijn. Je kunt 
ook een schuine lijn over de achterkanten 
maken, met gekleurde tape. Als er dan een 
map tussenuit is, zie je direct dat er één 
mist of niet op de juiste plaats staat. En je 
weet ook gelijk welke ontbreekt.”
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Standaard                                   

Standaard

Red tag
Elk object en ieder werktuig krijgt een label 
met de naam en functie. Overbodige spul-
len krijgen een  rood kaartje. Zij belanden 
in een red tag area: een gebied dat is be-
grensd door een rode lijn. “Op het rode la-
bel moet exact staan wat het is, wanneer 
het er in is gelegd en door wie. Als er vra-
gen zijn, kunnen we bij die persoon terecht. 
Zo weet je waar het vandaan komt. Na een 
maand ga je kijken: wat zit erin, hoe lang 
zit het erin? Heb ik het werkelijk niet meer 

nodig? Kan een andere afdeling het mis-
schien nog gebruiken? Zo niet, dan gooi je 
het weg.”

Hoe het moet                                

In de productieruimte geven de blauwe lij-
nen op de vloer aan waar machines, pal-
lets, werktuigen en andere spullen moeten 
staan. Zwart-gele lijnen markeren risico-
plekken waar extra moet worden opgelet. 
De voetpaden zijn met witte lijnen aange-
duid terwijl de heftrucks alleen binnen de 
gele lijnen mogen rijden. “Nu de fabriek een 
aantal jaren open is, blijkt dat een aantal lij-
nen niet op de juiste plek zijn aangebracht. 

Hoe het niet moet

Ik heb een nieuw plan gemaakt.” Tussen 
het kantoorgebouw en de fabriek loopt nu 
een voetpad, waardoor bezoekers de pro-
ductieruimte niet meer hoeven te doorkrui-
sen. Het pad komt uit bij de kantoren van 
de productieafdeling. 

De vijfde S
De vijfde S staat voor Standaardiseren of in 
Stand houden. “Vaak is dat het moeilijkst. 
Iedereen heeft een zone waar hij verant-
woordelijk voor is, met de bijbehorende 
machines. Ik heb de hele fabriek in kleuren 
ingedeeld en de namen erbij gezet. Ieder-
een weet waar hij verantwoordelijk voor is. 
Voor elke zone heb ik een apart mapje ge-
maakt. Daar staat alles in wat hij moeten 
doen. Zo moet het lukken!”

Het is de bedoeling om elke afdeling te 
voorzien van een 5S-publicatiebord, waar-
op de vooruitgang per afdeling kan worden 
gevolgd. Zo zal er in het hele bedrijf een 
soort competitie ontstaan zodat duidelijk 
is welke afdeling de meeste punten scoort. 
Verder zal men ook zien waar nog werk aan 
de winkel is, zodat een nieuw actieplan kan 
worden gemaakt. Bij mogelijke achteruit-
gang kan er dan direct worden ingegrepen,  
waardoor het beter zal lukken om het be-
reikte resultaat in stand te houden. 
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Ronald Tamkant kwam op zestienjarige 
leeftijd bij Varossieau een vakantiejob 

zoeken en is nooit meer weggegaan. Aan-
vankelijk wilde hij niet meer naar school 
maar de toenmalige chefs van de afdeling 
Sales dhr. Sijlbing en dhr. Hasselbink von-
den dat hij verder moest studeren. De jon-
ge Tamkant begon als magazijnbediende  
en kwam uiteindelijk in vaste dienst als ma-
gazijnadministrateur. Het was zijn taak de 
voorraden bij te houden, hetgeen toen nog 
met een geschreven kaartsysteem werd 
gedaan. Om zijn vaardigheden te vergroten 
volgde hij een studie magazijnmeester en 
magazijnadministrateur. Daarnaast trok 
hij er regelmatig samen met een chauffeur 
op uit om sales te bezorgen. Ze brachten 
bestellingen naar diverse chinese winkels 
(klein verkoop). De heer Tamkant denkt 
met plezier terug aan die periode. “In die 
tijd ging het om kleine blikjes verf, soms 
namen we ook een grote lading mee om 
te verkopen. Dat ging heel aardig en ik heb 
zodoende veel plaatsen leren kennen. Het 
was, zeker toen, heel bijzonder om als jon-
geman overal te kunnen komen. We gingen 
bijvoorbeeld ook naar Coronie en Nickerie.” 

Varossieau beschikte over vier filialen en 
Ronald Tamkant werd gevraagd om voor 2 
filialen  de administratie te doen. Zo pen-

delde hij op zijn brommer heen en weer 
tussen Kwatta en Latour. “Ik veranderde 
steeds van werkplek. We hadden een verf-
winkel aan de Domineestraat tegenover 
Vaco en daar werd ik aangesteld als maga-
zijnbeheerder. Vandaar uit heb ik een aan-
tal jaren gewerkt totdat ik werd gevraagd 
door de financieel directeur, indertijd me-
neer De Koning, of ik  op de afdeling ‘Finan-
ciële zaken, personeelszaken & loonadmi-
nistratie wilde werken’. “Ik ging akkoord 
daarmee, maar ik was niet de sterkste 
wat betreft nauwkeurigheid in cijfers, dus 
ik moest mij eerst scholen in het efficiënt 
beheersen van cijfers, wat mij aardig is ge-
lukt na een korte studie P.D. Boekhouden.  
En tot op de dag van vandaag ben ik bij  
Varossieau, nu al zo’n veertig jaar!” 

In zijn lange periode op de afdeling bleef 
hij niet stil zitten en volgde diverse studies 
om zijn werk te ondersteunen. Dat viel niet 
altijd mee want het betrof veelal zelfstudie 
m.b.t beheersing van de lonen. Dat deed 
hij ‘s avonds laat na een lange werkdag. 
Een uitdaging voor de eigen discipline! In 
de afgelopen jaren veranderde er veel. 
“Toen ik hier kwam werken waren het nog 
van die lange boeken met tabellen die je 
moest invullen. Later moest ik zelf op de 
computer leren hoe het systeem werkte.”

Na veel boekhoudkundig werk verheugde 
de heer Tamkant zich, toen er meer werk bij 
kwam op het gebied van personeelszaken. 
Na de werving van nieuw personeel komen 
de  persoonsgegevens bij hem terecht. Hij 
verzorgt o.a. de opstelling van  de salaris-
betaling en het afsluiten van de juiste ver-
zekering voor het  personeel. “Het leukste 
van het werk vind ik om contacten te onder-
houden met de collega’s en hun gezin, zo 
raak je vertrouwd met het personeel.

Ronald Tamkant voelt zich betrokken bij 
het bedrijf. “Je ziet de activiteiten die 
plaatsvinden. Mensen worden, als ze zich 
extra inzetten, in de bloemetjes gezet en 
zo hoor je ook wat er gebeurt en wat zich 
afspeelt, je ziet de ontwikkelingen op de 
diverse afdelingen en de groei van het be-
drijf. Je leert hier nu ook veel door interne 
studies. We zijn al een poos  onderdeel van 
de PPG group en dat is een grote organi-
satie die steeds vernieuwing brengt. Sinds 
drie jaren is ons hoofdkantoor  gevestigd 
aan de Mastanaweg nr.4. Het administra-
tiegebouw en de fabriek zijn heel mooi en 
modern opgezet. Natuurlijk heb je ups en 
downs, maar ik ben er altijd trots op ge-
weest om voor Varossieau te werken.” 

Na al die jaren is nu echter het einde van 
het dienstverband met Varossieau in zicht. 
En wat gaat Ronald Tamkant doen? Zal hij 
het bedrijf missen of is hij blij met zijn pen-
sionering? Hij zal het bedrijf zeker missen 
en hij hoopt dat het goed zal blijven gaan 
met Varossieau, maar natuurlijk is hij ook 
blij nu hij met pensioen gaat. “Ik leg alles 
in de handen van de lieve Heer. Ik wil weer 
beginnen met mijn muziek. Muziek is mijn 
passie!  Ik zing momenteel in een kerkkoor, 
dat doe ik al vanaf mijn twintigste jaar. 
Vroeger zong ik in vier koren, onder andere 
het mannenkoor Harmonie, een groot koor 
waar veel optredens kwamen bijkijken. We 
reisden zelfs naar het buitenland, maar 
daarvoor heb ik een tijdje geleden bedankt, 
omdat het teveel werd. Ik ben nog wel do-
nateur, maar ik heb het verder gelaten voor 
de jongere generatie. Nu zit ik alleen nog 
in het kerkkoor van de Wanica Laus Deo, 
waar ik me uitleef. Ik zing tussen hoog en 
laag met mijn stem, dus als tenor kleur ik 
alles!” Hij lacht er uitbundig bij. Spreken 
over zang en muziek maakt hem duidelijk 
gelukkig. 

Ook aan zijn verwaterde sociale contacten 
wil de heer Tamkant meer aandacht gaan 
besteden. “Wanneer ik met pensioen ben, 
kan ik ze bezoeken.  Vooral de bejaarden-
tehuizen, oudere mensen, familie en ken-
nissen om een babbeltje met ze te houden. 
Dat doet de persoon goed en dat doet jou 
ook goed, echt waar!”  

Maar ook thuis valt er voor Ronald Tamkant 
genoeg te doen, als vader van twee ‘jonge 

MAAK KENNIS MET…

DHR. RONALD TAMKANT
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
SALARISADMINISTRATIE

Hij straalt vriendelijkheid en evenwichtigheid uit. In zijn frisse werkkamer heerst orde en 
rust. Hij is goed met cijfers, maar ook met mensen. Hij is een liefhebber van koorzang en 
dat beleeft hij uit volle borst. Al doet hij dat heel bescheiden alleen buiten kantooruren. 
Administrateur salarissen, Ronald Tamkant, kort geleden nog vereerd met een jubile-
umfeest wegens veertig jaar trouwe dienst bij Varossieau, gaat per maart 2015 met 
pensioen. Hij kijkt terug op een plezierige staat van dienst, maar verheugt zich ook op 
‘een nieuwe fase’. “Ik leg alles in de handen van onze lieve Heer”, zegt hij, want de heer 
Tamkant is behalve een praktisch-, ook een gelovig man.  
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mannen’ die nog druk aan het studeren 
zijn. Richting de voetsporen van hun vader 
overigens: Human Resources Management 
en Public Administration. 

Hij is trots op ze, kookt iedere dag voor 
ze en kan ze straks nog een beetje meer 
verwennen want hij houdt van koken! Zijn 
specialiteit is moksi alesi. Bij voorkeur jar-
pesi met zoutvlees en warme vis. Dat wekt 
de eetlust op! Hij lacht. “Hier bij Varossieau 
zeggen ze het ook vaak hoor, ‘Waar blijft 
die moks’alesi’!”

Hij is een huiselijk persoon en wil daar van 
genieten. “Ik ben niet iemand die veel uit 
gaat en ik wil meer dingen rond het huis 
doen.” En hier laat de praktische man van 
de cijfers zich weer even zien. “Nu breng 
ik mijn wagen weg om te wassen dat kost 
SRD 20,- Wanneer iemand mijn erf schoon 
maakt, betaal ik SRD 80,-.  Straks blijft  die 
tachtig in mijn zak! Ik doe het zelf! Ik wil 
niet iedereen bedanken hoor, maar som-
mige dingen ga ik lekker zelf doen, als mijn 
gezondheid het toelaat.” Planten is niet 
‘zijn sterkste zijde’. Op zijn erf bij zijn huis 
op Flora B staan alleen een kersenboom en 
een kokospalm. “Maar ik hou van gewoon 
rustig stilzitten. Er zijn veel vogels daar! En 
dan luister ik naar hun zang. Naar hoe mooi 
ze zingen. Ik hou van stilte.

Natuurlijk zal hij Varossieau ook missen. 
Wat hij het meest geleerd heeft in al die 
jaren zijn de vele inzichten in het vak. En 
zelfwerkzaamheid. “Je moet liefde hebben 
voor het vak en verdraagzaam zijn. Je werkt 
namelijk met verschillende karakters. Al 
vroeg in de ochtend ben ik al in het ge-
bed om een zegen van onze Lieve Heer en 
Vader af te smeken, dat Hij mij in de rust 
brengt en Hij mij nabij is met alles wat op 
mij afkomt, om dat te helpen dragen. En 
mijn dag loopt goed. Wie ik het meest zal 
missen zijn alle Varossieau medewerkers, 
in het bijzonder met wie ik nauw heb sa-
mengewerkt, omdat er sprake is van een 
prettige samenwerking. Het wordt een heel 
andere fase. Als ik jonger was, was ik ge-
bleven.”

Maar voordat het zover is zijn er nog leuke 
dingen om naar uit te kijken. Binnenkort 
wordt hij zestig, dat is een mijlpaal. “En 
straks breekt de zalige tijd van kerst weer 
aan. “Met het koor hebben we een heel 
programma, we zingen verschillende stuk-
ken, in onze eigen kerk maar ook op an-
dere plaatsen.

En je gaat extra eten! Ik ga lekker koken 
daarvoor, want ik heb twee lekkerbekken 
thuis! Het is nog een verrassing wat ik ga 
maken.”

Via deze weg wil Ronald Tamkant een ieder 
het allerbeste toewensen en: “God Bless.”

DEEL 2

Project Eco Resort 
Inn vordert in kleur 

Verantwoordelijke medewerker van 
Varossieau, Romeo Banwarie is trots 

en blij met de eerste resultaten. “De op-
drachtgever, de directie en de gasten zijn 
zeer enthousiast en dat wilden we na-
tuurlijk bereiken!” Banwarie adviseerde, 
tegen de eerste ideeën van het manage-
ment in, vooral geen groen te gebruiken. 
“De omgeving is al helemaal groen, een 
groen gebouw zou daarin geen mooi ef-
fect hebben gehad. We hebben alle fa-
cetten bekeken en uiteindelijk gekozen 
voor een kleurencombinatie. Verschillen-
de tinten gebaseerd op een hoofdkleur. 
De uitgangspunten waren warme kleuren 
en natuurtinten. Daarbij is gekozen voor 
aardekleuren met als vertrekpunt terra-
cotta. Als basis is gekozen voor een lichte 
warme kleur, oplopend naar donkerder. 
De hoofdmoot van het gebouw heeft een 
lichte zandkleur gekregen en het alumi-
nium hekwerk van de balkons is in een 
gebroken wit gekleurd. Het warme rood-
bruine Terracotta is vooral als sterke ac-
centkleur gebruikt in de verticale lijnen 
van het gebouw. De palmbomen steken 
nu prachtig af tegen de voorgevel en het 
gebouw kleurt mooi tegen de achter-
grond en de omgeving. “

Eco Resort Inn is onderdeel van de Torari-
ca-group die zijn eigen huisstijl heeft. Elk 
hotel binnen de groep heeft echter zijn 

eigen imago en daar horen specifieke 
kleuren bij. Er werd bewust gekozen voor 
het vormen van een geheel eigen palet. 
In de betegelde onderzijde van het ge-
bouw is nog wel het koningsblauw van de 
Torarica-huisstijl terug te vinden. 
 
Behalve de juiste kleuren was natuurlijk 
ook de keuze voor het juiste materiaal 
een belangrijke factor in het project. De 
binnenste muren van de balkons zijn alle-
maal behandeld met een Historex Acryl-
latex Zijdeglans. Dit is het verblijfgedeelte 
van de gasten wat regelmatig gereinigd 
moet kunnen worden. Voor de buitenzijde 
is echter verf van Varotex gebruikt. “Dit is 
een Pliolite met uitmuntende hechting”, 
legt Banwarie uit. “Dat heeft een andere 
binding en geeft veel meer bescherming 
tegen weersinvloeden. Omdat het een 
mat product is, is  het wel wat besmet-
telijker voor vuil maar dat weegt niet op 
tegen de voordelen.” Voor het aluminium 
gedeelte (het hekwerk) is een PMC van 
het merk Sigma Coatings aangebracht. 
Protective Marine Coatings. Dit zijn 
Epoxy- en Polyurethaan producten, het 
is opgebouwd uit twee componenten. En 
ook die zijn heel goed bestand tegen de 
invloeden van het klimaat.

“Ik sta nu te popelen om het tweede  
logeergebouw aan te pakken en het ge-

Hotel Eco Resort Inn vernieuwt zichzelf. Varossieau is nauw betrokken bij het project 
en belast met de taak om voor het exterieur een nieuw kleurenpalet te ontwerpen en 
realiseren. Met natuurlijk voor elk onderdeel het juiste product. Inmiddels staat het 
eerste logeergebouw volledig in de verf. Rest nog de restauratie en schildering van 
het tweede logeergebouw en de aanpak van het zwembad met overdekte bar.

Before

After
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heel af te maken, maar dit jaar gaat dat 
helaas niet meer gebeuren”, zegt Romeo 
Banwarie. Het betreffende gebouw moet 
eerst volledig worden gerenoveerd. Her-
stelwerkzaamheden gelden bijvoorbeeld 
het vernieuwen van de airco’s en het ver-
vangen van de nu nog houten balkons door 
een constructie van aluminium. Daarnaast 
moeten de muren eerst volledig kaal ge-
maakt worden voordat er een nieuw verf-
systeem kan worden opgebouwd. 

Ook het zwembadgedeelte met de over-
dekte bar moet nog worden aangepakt. 
En hier wacht nog een flinke klus. Daar is 
veel frame en rasterwerk in de  constructie 
gebruikt. Dit moet eerst helemaal worden 
kaal ‘gekrabt’ voordat het opnieuw met 
een PMC behandeld kan worden. Voor de 
muren van het zwembad wordt gedacht 
aan het gebruik van siertegels. Het zwem-
bad zal in de tweede week van december 
worden aangepakt. In de tussentijd is Va-
rossieau overgestapt naar het schilderpro-
ject voor Royal Torarica, waar ook alles op-
nieuw in de verf moet worden gezet. Hier is 
ervoor gekozen het oude verfpalet opnieuw 
te gebruiken. Varossieau heeft de kleuren 
wel weer even op scherp gezet. Bij publica-
tie van dit artikel is het geheel waarschijn-
lijk al opgeleverd. 

Banwarie hoopt per februari verder te kun-
nen met het Eco Resort Inn. Behalve het 
renovatiewerk is er immers ook nog de 
tussenkomst van de feestdagen. De terug-
gekeerde regentijd zorgt ook voor wat op-
onthoud. “Bij het schilderen van het eerste 
gebouw heeft dat ook nog wat problemen 
opgeleverd.” vertelt Romeo Banwarie. “We 
hadden net de hele frontgevel opgele-
verd toe het heel hard regende en je zag 
het geheel gewoon wegwassen. Dat is op 
zich geen groot probleem want je kunt het 
gewoon weer herstellen, maar je bent na-
tuurlijk wel een heleboel geld en tijd kwijt.” 
Ook de aard van het hotelwezen maakt dat 
de werkzaamheden soms wat moeizaam 
kunnen verlopen. Je hebt immers altijd te 
maken met gasten die het gebouw moeten 
gebruiken en zo min mogelijk last mogen 
ondervinden van de werkzaamheden. “De 
planning was bij het eerste deel van het 
project nog wat hectisch. We zijn van de 
ene op de andere dag begonnen, er was 
geen goed plan opgesteld naar de gasten 
toe, maar daar leer je van. Je moet met al-
les rekening houden ook bij de begeleiding 
van de schilders. Maar al met al is het re-
sultaat heel positief!”

Hoewel Romeo Banwarie aangeeft elk mo-
gelijk project, groot of klein, als een nieuwe 
uitdaging te zien beleeft hij wel veel plezier 
aan het hotelproject. “Bij een hotel heb je 
met andere mensen te maken. Een puur 
bedrijfsmatig gebouw moet functioneel 
zijn, mag qua kleur wat koeler, niet te hui-

Van piepkleine kinderlaarsjes tot DAF-
trucks en van plantenzaden tot ce-

ment: je vindt het allemaal bij Radjesh 
Supplies & more aan de Tout Lui Faut-
weg. “Ik verkoop geen nee. Als ik iets niet 
heb, laat ik het halen. Twee jaar terug ben 
ik begonnen met 3800 items. En nu zit 
ik op het dubbele”, vertelt Radjesh Baha-
doersing, de trotse eigenaar van dit ver-
rassend veelzijdige bedrijf. 

Voor de deur staan roestvrijstalen duro-
tanks, stijlvolle plantenbakken en beton-
nen tuinsets in frisse kleuren. Ze trek-
ken de aandacht van de vele passanten 
in deze bedrijvige buurt. Binnen kom je 
ogen tekort: van vloer tot plafond is het 
assortiment uitgestald. De grote ramen 
en heldere indeling houden de winkel 
licht en overzichtelijk.

De goedlachse Bahadoersing ontvangt 
Varia in zijn kantoor naast de ingang, 
waar hij goed zicht heeft op komende en 
gaande bezoekers. “De meeste klanten 
zijn van de buurt. Er zijn hier veel projec-
ten: het Maretraiteproject, het ziekenhuis 
van de staat en iets verder heb je ook gro-
te projecten. Noord is al vol en men kiest 
voor deze omgeving. Veel mensen van de 
stad hebben hier percelen gekocht. En ze 
bouwen allemaal.”

Cement
De ruime openingstijden, zeven dagen 
per week van 8 tot 8, maken de winkel 
ook interessant voor consumenten van 
buiten Wanica. Vooral cement is in trek. 
“In de weekends en na vijf uur krijg ik 
mensen van overal. Dan zijn de meeste 
andere zaken gesloten. Onze klanten ko-
men ook vanuit Tourtonne 6, of van de 
De Craneweg. Van elke drie klanten die 
wij na vijf uur krijgen, komt er één voor 
cement. Ik verkoop 800 zakken cement 
per week!”

Met zijn gezin woont Bahadoersing op 
een steenworp afstand van het bedrijf. Hij 
werkte al in deze omgeving: na de MULO 
ging hij aan de slag bij RB Enterprises 
van zijn zwager Roy Boedhoe. Hij kreeg 
de leiding over drie Esso-servicestations 
en volgde in de loop der jaren vele cur-
sussen en workshops. “Je leerde er hoe 
je moet omgaan met klanten. Uiteindelijk 
mocht ik zelf de medewerkers van elf ser-
vicestations trainen. Een hele eer.” 

Nu heeft hij zijn eigen zaak - een ontwik-
keling waarvan hij nog steeds versteld 
staat. Hij vertelt hoe hij op zoek ging naar 
een perceel. “Wat het zou worden, daar-
van had ik geen idee. Ik dacht: een terrein 
en daarna kijken we. Naar Saramacca 
ben ik gegaan en naar Para, maar hier 

RADJESH SUPPLIES & MORE:

Alles voor de woning- en meer!

selijk, er moet gewerkt worden. Maar bij 
een hotel is het intiemer, moet je meer 
thuiskomen. Er komt veel sfeer bij om de 
hoek kijken en is het iets minder zakelijk.”

Banwarie kijkt vooruit en denkt ook com-
mercieel. “Ik kijk niet alleen naar wat we 
nu voor een klant kunnen betekenen, ik 
kijk ook naar de toekomst.” Vanuit deze 
gedachte heeft hij voor het Eco Resort 
Inn al een onderhoudsplan klaar voor 

de komende jaren. “Want als je dat niet 
doet, kijk maar wat daar nu gebeurd is, 
hoe het er nu uitziet en hoeveel er eerst 
weer gerenoveerd moet worden. Dat kost 
niet alleen veel tijd en geld maar geeft 
ook hoofdpijn en het gaat ten koste van je 
image. Het is beter als het er altijd goed 
uit blijft zien.” 
Tot zover, de ontwikkelingen in het project 
Eco Resort Inn. We kijken uit naar de vor-
deringen en de oplevering volgend jaar. 

Van rechts naar links de eigenaar de heer Radjeswarsing Bahadoer, mw Omina en mw Sharmila.



7

lag mijn bestemming. Dit perceel werd ver-
kocht, vlak voor mijn neus! Op de jaardag 
van mijn vrouw, 9 februari 2012, heb ik het 
gekocht. En ik dacht: als we direct begin-
nen met opvullen, kan mijn perceel bouw-
klaar zijn op 22 april, mijn eigen jaardag.”

Cadeau
Hij kreeg financiering van een bank en 
begon in augustus 2012 met bouwen. Hij 
stelde opnieuw een deadline. “Als je een 
streefdatum hebt, ga je daar echt naar 
toe werken. Mijn winkel moest geopend 
worden in december. En dat is me gelukt, 
binnen vijf maanden! Met twaalf tot vijftien 
mensen elke dag is er keihard gewerkt. Ze-
ven dagen per week, tot 10 en 11 uur ‘s 
avonds.” Het pand, naar zijn eigen ontwerp, 
was begin november klaar. Op 21 decem-
ber knipte zijn moeder het lint door. “Veel 
vuurwerk, veel mensen, en we hebben de 
hele avond gefeest. Van jongs af heb ik 
hard gewerkt, met in mijn achterhoofd het 
idee dat ik zelf zou gaan ondernemen. Dat 
was mijn streven. En op mijn veertigste was 
dit mijn cadeau!” 

Het gesprek wordt onderbroken door zijn 
mobieltje. Een buurtbewoonster laat weten 
dat ze thuis is. “Ze heeft een koelkast ge-
kocht en die gaan we nu brengen. Wij heb-
ben vier auto’s op straat: twee pick-ups, 
een kleine auto en een busje. Je koopt en 
het wordt gelijk geleverd. Kwaliteit, service 
en klantvriendelijkheid zijn de drie dingen 
die niet mogen ontbreken.”

De koelkast komt uit het Home Center op 
de eerste verdieping. “Daar zat mijn maga-
zijn, maar er was vraag naar andere spul-
len en ik dacht: een magazijn kan je ge-
woon achterin maken. In november 2013 
hebben we de bovenruimte opgeknapt, ge-
schilderd en netjes betegeld. Op 10 febru-
ari, de verjaardag van mijn jongste dochter, 
is het geopend. Nu vind je hier dus ook al-
les om je woning mee in te richten.”

Streepjescode
Het is tijd voor een rondleiding door de mo-
derne, goed georganiseerde zaak met de 
felrode kozijnen als blikvangers. “Het ziet 
er fris uit, ja. Het is natuurlijk nog nieuw, 
maar onderhoud speelt ook een rol. En 
daar sta ik voor.” De zaak is volledig geau-
tomatiseerd: elk artikel is voorzien van een 
etiket met de prijs, de streepjescode en de 
naam en het telefoonnummer van Radjesh 
Supplies & More. “Alles komt voor in mijn 
pc, tot en met de kleinste schroef. Je moet 
meegaan met de tijd.”

Spijkers, schroeven en andere ijzerwaren 
zijn er in overvloed, net als sanitair, pvc-
buizen en las- en elektrabenodigdheden. 
Voor de tuin zijn er naast groenten- en 
plantenzaden en onkruidverdelgers ook 
onderdelen voor maaimachines. Voor alle 

denkbare apparaten en machines zijn er 
filters en smeermiddelen. En sinds kort is 
er een aparte hoek met DAF-onderdelen 
en -banden. Ook de gerenommeerde DAF-
trucks zijn nu te koop bij Radjesh Supplies 
& more. “Twee maanden terug heb ik in Ne-
derland gesproken met twee DAF-dealers, 
eentje in Eindhoven en eentje in Rotter-
dam. Dat waren goede gesprekken en nu 
zijn de eerste ladingen al hier!”

Autolakken zijn in voorraad en binnenkort 
staan Varossieaus Deltron-autolakken op 
de rekken. Hij is blij dat hij Historex-produc-
ten kan aanbieden. Naast de latexverven 
heeft hij ook beitsen, vernis en handreini-
ger in voorraad. Dat heeft wel wat voeten 
in de aarde gehad: vanwege de regels van 
Varossieau kon hij niet op stel en sprong 
dealer worden. Na verschillende pogingen 
gedaan te hebben, lukte het hem uiteinde-
lijk toch om het Varossieau-dealerschap te 
verkrijgen.

Achter de winkel staan bouwstenen, ce-
ment, zand en betonnen tuinsets, in het 
magazijn en op het bedrijfsterrein. Klanten 
die een aannemer zoeken, brengt hij in 
contact met betrouwbare vaklieden. “En ik 
heb mijn eigen meubelmachines gekocht, 
we gaan zelf ramen en deuren maken van 
hout en MDF”, vertelt hij enthousiast. Ach-
ter de winkels worden betonnen tuinsets, 
kippen, konijnen en kabouters voorzien 
van uiteenlopende kleuren. 

Familie
De bovenverdieping staat vol met bedden, 
bankstellen, airco’s, tafels, fornuizen koel-
kasten, potten, pannen, rekken en alle an-
dere spullen voor binnenshuis. 

De elf personeelsleden draaien in shiftver-
band. “Alle medewerkers zijn van de buurt. 
Een paar zijn samen met mij naar school 
gegaan. We werken als een familie. Op 
zaterdag wordt er achterin gekookt. Het is 
leuk om samen te zitten, eten en drinken.” 
Het is dus gezellig, maar hij eist wel disci-
pline. “Ik maak geen grappen. Er is altijd 
werk. Als ze mij komen zeggen, dat er geen 
werk is, word ik boos. Ik wil dat ze alles 
netjes regelen: de artikelen moeten in het 
gelid staan, zoals soldaten.” 

De brandstoffenbranche heeft hij niet hele-
maal vaarwel gezegd: de servicestation op 
de hoek van de Highway en Latourweg is 
nog steeds onder zijn hoede. Dat vergt de 
nodige organisatie en vooral betrouwbare 
medewerkers. “Ik ben mobiel, ik verplaats 
me gemakkelijk. Ook heb ik op beide plaat-
sen mijn eigen mensen. Dingen lopen 
nooit 100 procent naar wens, het zal nooit  
perfect zijn. Waar er gewerkt wordt, wor-
den fouten gemaakt. Maar het lukt aardig; 
Ik ben dik tevreden”, lacht Radjesh Baha-
doersing. 

CARIBISCHE 
KRACHTPATSERS 
KIEZEN VOOR  
COATINGS VAN  
SIGMA

De Surinaamse Dok- en Scheeps-
bouw Maatschappij (SDSM) had in 
september een vertrouwde gast: de 
Barbados II, een loodsvaartuig uit 
Bridgetown, kwam naar Paramaribo 
voor een herstelbeurt met Sigma 
Coatings. In oktober 2011 onderging 
deze stevige duw- en sleepboot voor 
het eerst een grondige behandeling 
met dit kwaliteitsproduct, eveneens 
in Suriname.

De eerste kennismaking van de 
Barbados II met Sigma Coatings  

was “gedwongen”, vertelt Joey  
Sanmohadi, Varossieaus expert op 
het gebied van Sigma Protective 
and Marine Coatings, verfsystemen 
die speciaal zijn bedoeld voor de 
scheepvaart en de industrie. “Drie 
jaar geleden werd ik gebeld door 
de production manager van SDSM. 
Hij vroeg of ik kon langskomen want 
hij had een probleempje en het was 
dringend. Ik ben naar hem toege-
gaan en hij vertelde dat er een boot 
naar Suriname kwam om in het dok 
te gaan voor herstel- en conserve-
ringswerkzaamheden. Die boot zou 
worden behandeld met verf van een 
concurrent, die in het buitenland was 
besteld. Maar die verf kwam niet en 
die boot was al zeilende naar Suri-
name. Mijn SDSM-collega vroeg of 
Sigma dit probleem kon oplossen. Ik 
zei: natuurlijk, ik heb het in voorraad. 
Om wachttijd te voorkomen en daar-
mee oplopende kosten, is de klant 
toen akkoord gegaan met onze verf.”

After

Before
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De langste muurschildering van Suri-
name is gerealiseerd! Dit is niet alleen 

een mijlpaal voor de street art-organisatie 
Switi Rauw, maar ook voor het land. Nooit 
eerder is in Suriname zo’n lange muur 
opgevrolijkt met kleurige taferelen. Switi 
Rauw gebruikt deze kunstvorm om buur-
ten en straten te verfraaien en op te vro-
lijken. Verschillende artiesten worden zo in 
de spotlight geplaatst en krijgen de kans 
naam te maken. 

Switi Rauw had al goede afspraken met 
vaste partner Varossieau, maar er was nog 
een andere partner nodig om de kosten te 
dekken.  Fernandes Bottling Company be-

sloot het project te ondersteunen en een 
muur beschikbaar te stellen. Vijftien kun-
stenaars wilden meewerken aan de Switi 
Rauw Street Fest 2014: de beschildering 
van een muur van 206 meter lang en bijna 
drie meter hoog. Deze muur staat aan de 
Tyronneweg aan de achterkant van Fernan-
des Bottling NV. Varossieau en Fernandes 
Bottling Company verwachtten dat het ar-
tiestencollectief de uitdaging aankon. Dat 
vertrouwen is niet beschaamd.

Tijdens de eerste Switi Rauw Street Fest  
werkten de artiesten vooral individueel, 
maar tijdens deze editie beschilderden zij 
delen van de muur in groepjes. De kunste-

naars gingen enthousiast en gemotiveerd 
aan het werk rond het thema natuur. Zij 
waren vrij in hun ontwerp, maar moesten 
de schildering maken met de kleuren van 
de merken van Fernandes Bottling: Sprite, 
Fanta, Coca Cola en Fernandes limonade. 
Tijdens twee bijeenkomsten hebben de 
kunstenaars hun ontwerpen met elkaar be-
sproken en tips uitgewisseld over de aan-
pak. Zij ontwikkelden ook een flow om de 
verschillende ontwerpen tot één geheel te 
maken.

Van 16 tot en met 19 oktober is aan de mu-
ren gewerkt. De zon kende geen genade, 
maar de gezelligheid en vooral de samen-
werking tussen de verschillende artiesten 
maakten de hitte draaglijk. André Son-
tosoemarto, één van Surinames oudste 
muurschilders, was van de partij en het 
was mooi om te zien hoe de nieuwe gene-
ratie met de oude generatie van gedachten 
wisselde bij het proces. Aan de werkwijze 
van Shellyann Fraser en Anunciata Goud-
zand was niet te zien dat dit festival hun 
vuurdoop was.

De enthousiaste medewerking van buurt-
kinderen gaf het project een extra dimen-
sie. Ook vrienden van de kunstenaars en 
vrijwilligers hebben hun steentje bijgedra-
gen aan het realiseren van deze mijlpaal. 
De lange muur was af en de buurt is er 
trots op.

Oersterke boten
Na die eerste beurt met Sigma Coatings 
was de boot weer pico bello, constateerde 
ook de toenmalige eigenaar, de Barbados 
Port Inc., de Barbadiaanse havenautoriteit. 
De Barbados II is een pilot boat, een boot 
die grote cruiseschepen naar binnen moet 
loodsen. In Suriname wijzen de loodsboten 
alleen de weg, in Barbados is dat anders. 
“Dit zijn echte krachtpatsers met krachtige 
motoren. Oersterke boten, die de cruise-
schepen naar de kade duwen”, vertelt San-
mohadi. 

In april 2014 heeft BPI zijn hele takenpak-
ket uitbesteed aan SVITZER, een groot 
sleep- en bergingsbedrijf met circa 400 
haven- en zeesleepboten in 35 landen. 
SVITZER is een onderdeel van de Maersk 
Group, een Deense scheepvaartgigant met 
89.000 medewerkers wereldwijd. SVITZER 
werd eigenaar van de twee loodsboten van 
BPI. 

Op aanraden van BPI stuurde ook SVIT-
ZER de Barbados II naar Suriname. In het 
SDSM-dok bleek dat de boot er nog prima 
uitzag. Er waren slechts kleine reparaties 
nodig. Ook Sanmohadi is onder de indruk. 
“Die boot is schoongemaakt en tot mijn 
verbazing verkeerde hij in heel goede con-
ditie. Je kunt zien dat er een paar kleine 

beschadigingen waren, die zijn opgelapt. 
Op mijn auto staat ‘Sigma Coatings, top 
quality performance coatings’. Dat is dus 
geen verkooppraatje, het is de waarheid!” 
Lachend: “Het nadeel is wel dat je minder 
verf verkoopt.”

Na deze positieve ervaringen in Suriname, 
wil SVITZER ook andere schepen met Sig-
ma Coatings laten herstellen door SDSM. 
“Onderhoud is nodig om de boot te laten 
certificeren. Deze klant wil in 2015 terug-
komen met vier andere boten van hetzelfde 

formaat, waarschijnlijk twee uit Trinidad en 
twee uit Venezuela”, vertelt Sanmohadi en-
thousiast. “De reputatie van SDSM in de 
regio is goed. En wij zijn hier als leverancier 
aanwezig met een gerenommeerd merk. 
Deze grote bedrijven kijken naar beschik-
baarheid. Ze houden hun time schedule in 
de gaten. Het werk moet gedaan worden 
en ze letten op kwaliteit.” Ook de Barba-
dos Coast Guard is geïnteresseerd en heeft 
reeds herstelbeurten met Sigma bij SDSM. 

Niet alleen kwaliteit speelt een rol; be-
schikbaarheid is minstens even belangrijk, 
erkent Sanmohadi. “Wij hebben in 2011 
deze opdracht gekregen puur omdat wij 
deze coatings in voorraad hadden. Availa-
bility kan in deze business heel bepalend 
zijn! En de samenwerking met SDSM is 
perfect.” 

Omdat de Barbados II er zo goed uitzag, 
had de klant aanmerkelijk minder kosten. 
Toch waren de verdiensten voor Varossieau 
hoger dan verwacht. “Dit project besloeg 
8000 US dollar aan coatings. Maar uitein-
delijk heeft de klant rond de 18.000 US 
dollar besteed, omdat hij extra verf heeft 
ingekocht, als voorraad voor onderhouds-
werkzaamheden. Zo tevreden zijn ze over 
Sigma en de service van Varossieau.”

SWITI RAUW STREET FEST 2014: 

kleurrijke happening met 
oogstrelend resultaat 

After

Before


