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Zesenzeventig equipes hebben op  
6 december 2014 enthousiast deelgeno-
men aan de PPG Deltron End of the Year 
Rally. In de middagzon, begeleid door vro-
lijke muziek van een DJ, verzamelden de 
rijders en navigators zich op het parkeer-
terrein voor de hoofdwinkel van Varossieau  
aan de Mastanaweg. 

De korte ritten voeren volledig over goed 
begaanbare wegen. Dat maakte dit 

luchtige en gezellige evenement aantrek-
kelijk voor ervaren deelnemers én debu-
tanten. In de tour-klasse mochten meer 
dan twee deelnemers per voertuig mee-

doen. In de andere drie klassen zaten, zo-
als gebruikelijk, alleen de bestuurder en de 
navigator. 

Na het afschieten van de traditionele 
pagara, vertrok precies om 15.01 uur de 
eerste equipe. De eerste twintig auto’s wer-
den afgevlagd door Ramesh Dwarkasing  
en Brian van Leeuwaarde, respectie-
velijk directeur en onderdirecteur van  
Varossieau. 

Het uitzetteam van Ratan Kalka had zes 
gevarieerde ritten in petto. Voor de pauze 
waren er een luchtfotopuntenrit, een bol-

pijlrit en een stripkaartrit. Na een goede 
break met lekkers op het terrein van De 
Melkcentrale vervolgden de equipes met 
een foto-oriëntatierit en een blindelijnrit. 
De laatste rit, een routebeschrijving, leidde 
naar de finish bij het clubgebouw van de 
SARK aan de Kochstraat. 

De deelnemers waren dik tevreden over 
de routes, de kisi’s (valkuilen), het eten, de 
leuke cadeautjes van Varossieau, de owru 
yari wasi en de verrassing in de vorm van 
een jolige Kerstman. 
De uitslag is onder ruime belangstelling 
bekend gemaakt op dinsdag 9 december 
2014. 

De foto’s en verhalen in deze Varia spreken 
boekdelen!

Ook zin om mee te doen dit jaar? Noteer nu 
alvast de datum van de PPG Deltron End of 
the Year Rally: zaterdag 5 december 2015! 

De uitzetter
“Voor deze laatste stadsrally van het jaar 
probeer je zoveel mogelijk deelnemers te 
krijgen. Het moeten dus alvast geen moei-
lijke ritten worden”, vertelt Ratan Kalka, die 
met zijn team de SARK PPG Deltron End of 
the Year Rally 2014 heeft uitgezet. Het eve-
nement moet aantrekkelijk zijn voor equi-
pes van elk niveau. “Het bestuur heeft ons 
speciale instructies gegeven, aan de hand 
van het type rally en de moeilijkheidsgraad. 
Het moest een gezellige, leuke, korte ral-
ly worden, niet al te moeilijk. Je mag nog 
steeds je kisi’s hebben, dat zijn valkuilen, 
maar deze moeten beperkt worden. 

De uitzetters hebben zich prima aan hun 
opdracht gehouden. Er waren leuke ver-
rassingen tijdens de rally, die zich volledig 
afspeelde in het zuiden en centrum van 
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Paramaribo. De traditionele owru yari wasi 
kregen de deelnemers op het erf van de 
woning van de enthousiaste hoofduitzetter 
Kalka. “Dat was zeker een van de hoogte-
punten! Vanwege mijn werk heb ik veel af-
finiteit met de mensen in het binnenland. 
Zij hebben de wasi verzorgd bij mij thuis 
in de garage. De mensen kwamen door de 
ene poort naar binnen en reden door de 
achterpoort weer naar buiten.”

Ook de vrolijke Kerstman (zijn bridgepart-
ner Ramon Razab-Sekh) was van de par-
tij. Met zijn helper (Kalka junior) liet hij 
leuke liedjes horen en deelde hij onder-
weg cadeautjes uit. Kalka blikt tevreden 
terug. “We hebben dit klusje geklaard en 
we hebben veel complimenten gehad van 
zowel de rallyrijders als anderen. Het eten 
was goed verzorgd en uiteindelijk paai je 
ze daarmee! De cadeautjes waren goed, 
en het beste was natuurlijk de uitslag! De 
sponsor heeft gezegd: we gaan de win-
naars geen items/goederen geven, maar 
geldprijzen. Cheques. En dat is erg in de 
smaak gevallen.”

Overigens was Varossieau al eerder betrok-
ken bij de rallysport, vertelt hij. “In 1998 
begon ik met rally rijden en toentertijd 
was er de Varossieau-Assuria-rally.” Ratan 
Kalka is in 2001 eerst begonnen met het 
uitzetten van rally’s. Later is hij ook gaan 
narijden. Vanaf 2005 is hij ieder jaar actief 
als uitzetter en/of narijder. Hij hoopt zelf 
te kunnen meerijden met de PPG Deltron 
End of the Year Rally 2015.” De directie 
van Varossieau heeft aangegeven dat zij 
wel interesse hebben om door te gaan met 
de sponsoring. Op onze rallykalender voor 
2015 staat in elk geval de PPG Deltron End 
of the Year Rally genoemd.”

Over de hernieuwde samenwerking is hij 
erg te spreken. “Wij zijn er trots op, dat 
de SARK Varossieau als heel goede spon-
sor heeft binnengehaald.” De End of the 
Year Rally is daar voorheen tien jaar lang 
gesponsord door Senso. Toen dat bedrijf 
ermee wilde stoppen, ging het bestuur op 
zoek naar een nieuwe partner. “Wij zijn 
geen Jan en alleman, wij zijn een organi-
satie met een bepaalde standing. Dus wij 
judgen ook. En ik denk dat de SARK en  
Varossieau een heel goede win-win-deal 
hebben kunnen sluiten. Het is de bedoe-
ling dat we op deze duurzame basis door-
gaan in de toekomst: er moet tevredenheid 
zijn aan beide kanten.” 

De gelegenheidsrijder
“Die hersenkrakers, die vind ik leuk. En 
die combinatie met de tijd. Je moet op de 
tijd letten want als je maar doorgaat om de 
oplossing te zoeken, dan kom je niet aan”, 
zegt EHS manager Eunice Kleine, die voor 
Varossieau meedeed in de B-klasse. “Ik 
rijd al heel lang rally, maar gewoon voor de 
fun. Ik ben samen begonnen met mensen 

die nu de Savannerally hebben gewonnen. 
Nu heb ik al een paar jaar niets gedaan 
en ben maar één keer naar de savanne 
geweest. Ik ben echt een gelegenheidsrij-
der!” 

Tijdens een rally kunnen de emoties hoog 
oplopen. “Een vriend van mij uit Nederland 
was hier op vakantie. Hij vond het leuk om 
mee te doen. Maar hij heeft zo een fikse ru-
zie gemaakt met zijn navigator dat ze niet 
eens zijn gefinisht. Halverwege hebben ze 
het opgegeven!” Tussen navigator Eunice 
en bestuurder Cleopatra is de communi-
catie gelukkig wél goed verlopen. Zij reden 
mee in de B-klasse. “Het was wel moeilijk. 
Het was sowieso anders omdat we ook ‘s 
avonds reden. Dan zie je de dingen moeilij-
ker vind ik. Bij sommige opdrachten zaten 
wij echt vast. En dan dachten we: we moe-
ten nu verder, want dit duurt een beetje te 
lang.” Dat gebeurde al met de luchtfoto’s 
van de eerste rit. “Je mag eigenlijk niet 
werken met voorkennis. We zaten maar en 
we verloren heel veel tijd. Op een gegeven 
moment dacht ik: ja, er staat een gebouw. 

Enkele rijders blij gemaakt met cadeautjes van Varossieau, uitgedeeld door de lieve kerstman.

Cleopatra Delprado doet ook haar best de wingjag aan te brengen, maar dat lukt niet zo...

De SARK PPG Deltron End of the Year Rally 
2014 is uitgezet door Ratan Kalka, Jeetendra 
Jitan, Amrish Premchand en Praveen Ram-
samoedj. Zij zijn twee maanden lang elk 
weekend bezig geweest met het bedenken 
en uitzetten van de ritten. 

Rino Tjin Wong Joe en Huo-Ching Tjin Wong 
Joe hebben deze rally nagereden; zij hebben 
gecheckt of de route goed was uitgezet en 
of de ritten voldeden aan de regels. Op de 
dag van de rally hebben zij de hele route 
voorgereden, voordat de deelnemers op pad 
gingen.

De controleposten zijn bemenst door de 
vrijwilligers op wie de SARK bij elke rally 
een beroep kan doen. “Daarom zijn wij zo’n 
professionele organisatie: wij hebben goede 
ondersteuning van al onze manschappen en 
posten. Wij kunnen zeker rekenen op twintig 
tot dertig personen, die er altijd zijn bij elke 
rally om hun ondersteuning te verlenen.” 
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Je zag het van boven maar het kwam me 
bekend voor. En plotseling dacht ik: dat is 
Ashim Medical Center, bij ons in de buurt. 
Dus daar moeten wij naar toe. En dat mag 
eigenlijk niet. Je hoort dat eigenlijk te kun-
nen oplossen zonder dat je er ooit bent 
geweest.” 

Ook het werken met de blindelijn bleek 
een uitdaging. “Er wordt op papier een lijn 
getrokken met hoekjes natuurlijk. En die 
moet je rijden. Maar je hebt geen kaart! 
Dus je moet echt meten met een liniaaltje 
en dan moet je het op schaal omrekenen. 
We waren vreselijk veel tijd kwijt en had-
den nog maar 5 minuten over om die route 
te rijden. We zijn halverwege gestopt”, ver-
telt ze lachend. “Maar wat bleek achteraf? 
Er is een hulpmiddel, een soort waaier, om 
die afstanden te berekenen. En dat wisten 
wij niet! Toen ik de rallycursus volgde, be-
stond die waaier nog niet... Zoiets moet je 
eerst meemaken om te weten dat je zo’n 
waaier van de website kunt downloaden. 
En zo zijn er de kneepjes van het vak, die 
je maar beter van tevoren kunt weten!”
Eunice Kleine en Cleopatra del Prado ein-

digden als zestiende equipe in de B-klas-
se. In totaal waren er 27 equipes in hun 
klasse. 
 
De rookies: het Fatu-team
“Ik wilde altijd al meedoen en dit was een 
mooie kans. En voor mij was het ook een 

vorm van team bonding, van social networ-
king: we deden samen iets leuks buiten 
het werk”, zegt Varossieaus ICT manager  
Virgil Moeljoredjo. Met haar collega’s  
Robbert Karijokromo, Joey Sanmohadi en 
Vincent Dermowidjojo deed zij mee in de 
tour-klasse, in de bedrijfswagen van Joey. 
Virgil en Robbert hadden geen enkele rally-
ervaring, Joey en Vincent hadden weleens 
een familieritje gereden. 

Virgil staat nog steeds te kijken van de hec-
tiek rond het vertrek op zaterdagmiddag. 
“Wij dachten dat we laat waren, we waren 
hier een half uur voor de start. Enkelen 
hadden  nog geen T-shirt en dat moest nog  
geregeld worden. Dat was grappig om te 
zien. Het ging heel gestroomlijnd en ieder-
een is op tijd gestart!”

De fotorit vond ze erg moeilijk. “De foto’s 
waren van Google Maps: superonduidelijk! 
Ik had wel mijn apparaatje bij me, maar 
ik kon geen foto’s vinden van de locatie 
waar wij waren. Pas de volgende dag, bij 
de teach-out, zag ik: aaahhh! Dat is daar. 
Toen viel het kwartje!”

“Op een gegeven moment verdwaalden 
we. Want ja; was het links, of was het 
rechts? Ze hebben kisi’s! Dus als je niet 
goed oplet, of niet goed leest... Lezen is 
het belangrijkste, anders word je gepakt. 
Dan ga je links in plaats van rechts en kies 
je de verkeerde route.”

Voor chauffeur Joey Sanmohadi was het 
een vermoeiende ervaring. “Hij heeft geen 
automaat, maar een manual. En zijn auto 
is niet de kleinste auto. Maar het is een 
auto met de logo’s van producten van Va-
rossieau erop. Hij werd helemaal gek van 
ons, want op een gegeven moment kreeg 
je kleine straatjes en kleine weggetjes. 
Dan moest je draaien. Hij was gewoon bek-
af van ‘t rijden!”

Virgil Moeljoredjo brengt de Deltron wingjag aan

De auto met onze rookies.

Onze gelegenheidsrijders Eunice Kleine en Cleopatra Delprado ontvangen een HISTOREX cadeau
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Als vertegenwoordigers van de sponsor 
hadden ze een speciale opdracht. “Alles 
moest branded zijn. De auto zelf, en wij 
ook, voor als er foto’s werden gemaakt. En 
we mochten geen lawaai maken! Logisch, 
want het is een stuk marketing.”

 Een grotere equipe is niet per se een voor-
deel, merkte ze. “Joey reed, wij drieën lazen 
de clues en discussieerden over links- of 
rechtsaf.” Ze lacht. “We begrepen niets en 
besloten om een andere auto te volgen!” 

De rally draagt in elk geval bij aan de 
naamsbekendheid van PPG Deltron, denkt 
Virgil. “Je legt een zaadje in iemands ge-
dachten: als je Deltron ziet, associeer je dat 
met autoverf. En dat is al genoeg. 

In de toekomst wil Virgil graag een keer 
meedoen met de Savanne Rally. Om beter 
voorbereid te zijn, gaat ze dan wel eerst de 
cursus volgen. Deze ervaring was in elk ge-
val heel leerzaam. En het kan de volgende 
keer alleen maar beter: “De rally duurde 
van 3 tot 8 uur, maar wij hebben het van 3 
tot 9 uur gemaakt. Wij kwamen binnen als 
eerste van de onderste! We zijn geëindigd 
als de laatste van allemaal!”

De topper
“Wij zijn altijd blij met een nieuwe sponsor. 
Dat geeft een stukje vertrouwen in de ral-
lysport. En voor de sport is het goed als er 

wat nieuwe sponsors bijkomen die onder-
steunen. Zo kan de sport verder groeien”, 
zegt Robert Hahn, behalve bestuurslid van 
de Surinaamse Auto Rally Klub (SARK), ook 
een bijzonder ervaren rijder. Samen met 
Dave Boetius won hij in 2014 voor de twee-
de keer de prestigieuze driedaagse Savan-
ne Rally. In het jaarklassement van de Su-
rinaamse Auto Rally Klub (SARK) eindigden 
zij op de tweede plaats. En bij de PPG Del-
tron End of the Year Rally 2014 eindigden 
zij als derde equipe in de hoofdklasse. 

“Deze rally is de afsluiter van het jaar, er is 
altijd een traditionele wasi erbij, om alles 
goed af te sluiten. Het is overwegend een 
luchtige en gezellige rally. Ik ben ook blij 
dat er weer veel deelnemers waren. Als je 
zoveel tijd stopt in een rally, is het ook pret-
tig voor de organisatie dat er veel equipes 

meedoen. Ook voor de exposure van de 
sponsor is het belangrijk dat er veel deel-
nemers zijn. Dit was een geslaagd evene-
ment!” 

Hahn en Boetius eindigden als tweede in 
het jaarklassement 2014. “Onze derde 
plaats in de PPG Deltron End of the Year 
Rally heeft daaraan zeker bijgedragen. 
Maar de grootste bijdrage was toch wel de 
winst van de Savanne Rally, in november. 
Vorig jaar heb ik weinig rally’s gereden, dus 
het helpt inderdaad als je dan in de top 3 
eindigt om overall een goede score neer te 
zetten.” 

PPG Deltron is voor Hahn een nieuwe naam. 
“Als ik heel eerlijk ben: ik heb het nog niet 
geprobeerd. Maar nu ik het product ken, 
moet ik het zeker gaan proberen.”

Volgens Hahn is deze samenwerking tus-
sen Varossieau en de SARK zeker voor her-
haling vatbaar. “Uiteraard! Ik hoop dat het 
ook voor de sponsor goed bevallen is. Wij 
zien ze in ieder geval graag terug.”

Alle auto’s eerst aan de kant om de opdrachten door te nemen.

“Wij zijn altijd blij met een nieuwe 

sponsor. Dat geeft een stukje ver-

trouwen in de rallysport. En voor 

de sport is het goed als er wat 

nieuwe sponsors bijkomen die 

ondersteunen. Zo kan de sport 

verder groeien”
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Hoe veilig is mijn werkomgeving en wat 
kan ik zelf doen om risico’s te beperken? 
Die vragen staan centraal in Safety 365, 
het programma waarmee Varossieaus 
moedermaatschappij PPG dit jaar de 
aandacht vestigt op veiligheid. Met Safety 
365 wil de multinational ruim 46.000 me-
dewerkers in 156 fabrieken elke dag la-
ten nadenken over mogelijkheden om hun 
werkplek nóg veiliger te maken. 

Ook bij Varossieau staat Safety 365 
hoog op de agenda, zegt Environment, 

Health &  Safety manager Eunice Kleine. 
Alle medewerkers van Varossieau ontvan-
gen de dagelijkse safety-tip. “De supervi-
sors zorgen ervoor dat de tip wordt geprint 
en opgehangen op het bord. En als een af-
deling vergadert, maakt niet uit waarover, 
dan is de veiligheidstip een van de eerste 
onderwerpen.” 

Het gaat om simpele adviezen, zegt Kleine. 
“Gebruik je een ladder? Plaats hem op een 
goede, gelijke ondergrond en zorg dat de 
poten goed zijn uitgeklapt. Werk je met een 
machine? Controleer voordat je begint, of 
die machine het goed doet en of er geen 
defecten zijn. Stap je in de auto? Kijk of je 
ruit schoon is. Maak het schoon voordat je 
begint te rijden.” De meeste tips zijn ook 
geschikt om thuis toe te passen.

Risico’s
Varossieau voert een gericht milieu-, ge-

zondheids- en veiligheidsbeleid. Toch is 
deelname aan Safety 365 niet overbo-
dig, vindt de EHS-manager. “Wij hebben 
verschillende risico’s op het werk. Zo kan 
er bijvoorbeeld brand ontstaan, want we 
gebruiken brandbare stoffen. Mensen 
kunnen struikelen en van de trap vallen. 
Medewerkers kunnen beschadigingen op-
lopen aan hun huid, longen en gezicht om-
dat we chemicaliën gebruiken. Varossieau 
treft alle maatregelen om de werkomge-
ving veilig te maken, maar ook het gedrag 
van de mensen is heel erg belangrijk. Als 
je dat stukje vergeet, kunnen er toch onge-
lukken ontstaan.”
 
Safety coaching
Het Environment, Health en Safety-beleid 
van Varossieau omvat meer dan alleen 
Safety 365. “Om veilig gedrag te bevor-
deren, doen wij ook aan safety coaching: 
managers gaan naar de werkvloer, kijken 
rond, observeren een medewerker in zijn 
werk en maken een praatje. ‘Wat voor werk 
doe je? Denk je dat je het veilig doet? Hoe 
zou je het beter kunnen doen?’, zijn vra-
gen die ze stellen.” Sinds kort observeren 
ook collega’s elkaar onderling en rapporte-
ren daarover. Het is de bedoeling dat ook 
near-misses of bijna-ongevallen worden 
opgemerkt en gerapporteerd zodat aan de 
hand hiervan maatregelen kunnen worden 
genomen om echte ongevallen te voorko-
men. 

SafetY 365:

Dagelijkse tip verhoogt  
veiligheidsbewustzijn

In een korte videoboodschap motiveren leiding-
gevenden van PPG de medewerkers om zich in 
te zetten voor een veilige werkomgeving. Eén van 
de sprekers is Jane Valenta, vice-president Envi-
ronment, Health and Safety. Zij vindt het belang-
rijk dat collega’s zich om elkaar bekommeren.  
“Toen ik ongeveer een jaar geleden deze functie 
op mij nam, liep ik door één van onze produc-
tiefaciliteiten en begon ik een trap af te lopen 
zonder de leuning vast te houden. Iemand kwam 
naar mij toe en legde mijn hand op de leuning. 
Dat was echt een krachtige boodschap dat er ie-
mand om mij gaf en op mijn veiligheid lette. (...) 
Als wij op elkaar letten, zorgen wij voor een nog 
veiligere werkplek!” 

Collega’s moeten elkaar beschermen, vindt ook 
Michael McGarry, Chief Operating Officer. “Het 
gaat ook om het aantal bijna-ongevallen, hoe wij 
daar tegen aankijken en wat we ervan leren. Hoe 
wij het geleerde in de praktijk toepassen zodat 
wij een cultuur kunnen opbouwen van elkaar 
helpen, op elkaars veiligheid letten en werken 
aan een omgeving waarin iedereen elke dag op-
nieuw weer veilig naar huis toe gaat.” 

 

 

Enkele voorbeelden  van  veiligheidstips 
die de werknemers van Varossieau elke 
dag per e-mail ontvangen

Bij aankomst op het bedrijfscomplex van  
Varossieau ziet men deze poster meteen.

Bij binnenkomst in het hoofdkantoor valt deze 
poster meteen op
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Aan de warmte went hij nooit, vertelt 
Romeo Banwarie (54). Logisch: hij 

heeft vanaf zijn tiende jaar in het ‘koude’ 
Nederland gewoond. “Mijn vader werkte bij 
de overheid in Suriname. In die tijd had hij 
recht op veertien maanden betaalde va-
kantie. We gingen naar Nederland en kwa-
men daar aan in de winter, in Dordrecht, net 
onder Rotterdam. “ Banwarie senior vindt 
direct een baan: twee dagen na aankomst 
in Nederland kan hij beginnen. “Hij had nog 
nooit sneeuw gezien en er lag bijna een 
meter! Hij ging op de fiets naar zijn werk. 
Echt bikkel, ik heb nog steeds ontzag voor 
hem.” Na een half jaar besluit Banwarie  
senior om in Nederland te blijven: zijn mi-
graine-aanvallen bleven weg én hij had een 
leuke baan. 

Na enkele jaren vestigt het gezin zich in 
Groningen, in het noorden van Nederland. 
Daar krijgt Banwarie senior een baan als 
archivaris aangeboden, op de Rijksuniver-
siteit. “Drie jaar later vertrok mijn vader 
naar Venlo, in het zuiden van Nederland. 
In de avonduren had hij een bijbaantje bij 
de Venlose groenteveiling.  Vrijwel dage-
lijks nam hij groente en fruit mee, die hij 
verdeelde onder de minderbedeelden. Ons 
thuis was Dharamsala: iedereen was wel-
kom; er stond altijd een bordje eten klaar. 
Schoolvrienden gingen niet naar huis, die 
kwamen bij ons. Dat vonden ze gezelliger. 
Van mijn moeder hebben wij meegekregen 
dat eigen gewin niet bestaat... Je moet de-
len.” 

Na de middelbare school en militaire 
dienst, zwaait Romeo af als korporaal eer-
ste klas. Direct daarna vindt hij werk in Ven-
lo. Hij wordt kleurmaker bij De Beer Coa-
tings, een verfproducent en –groothandel, 
waar verschillende merken autolakken en 
decoproducten worden aangeboden. “Een 
uitdaging: ik wist niet hoe kleuren te ma-

ken, had er geen kaas van gegeten. Door 
goede begeleiding kon ik dit werk in één 
jaar tijd zelfstandig aan. In die tijd gooide 
je allemaal kleuren bij elkaar tot je bereikte 
wat de klant wilde hebben. Men had geen 
computers en alles werd met de hand en 
op het oog gekleurd. Blijkbaar had ik er wel 
feeling voor, want na meer dan 35 jaar zit ik 
nog steeds in het vak!” In 1984 vertrekt hij 

naar Sikkens, toentertijd de grootste op het 
gebied van verf. Hij krijgt er een positie als 
allround kleurmaker in het filiaal te Venlo. 
Twee jaar later krijgt hij met een collega de 
leiding over een Sikkensfiliaal in Roermond, 
een andere Limburgse stad. Hun dertig 
medewerkers verkopen er autolakken, 
decoratieve verf, industrie- en yacht-coa-
tings. “Ik werkte van maandag tot en met 
vrijdag van 7 uur ‘s ochtends tot soms 11 
uur ‘s avonds. Zaterdag deed ik technische  
advisering in de winkel, bij een afnemer 
van Sikkens.”

Na 12½ jaar zegt hij Sikkens vaarwel. Hij 

gaat fulltime werken bij zijn werkgever 
van de zaterdag en wel als verftechneut. 
“Deze man had een hele ruime winkel 
van bijna 500 vierkante meter.” Zijn spe-
cialisatie was niet alleen verf, maar ook 
de woninginrichting. Het bedrijf had een 
dependance geopend in Reuver, een 
plaatsje tussen Roermond en Venlo. Ro-
meo krijgt er de leiding. Een half jaar later, 
in 1998, komt zijn werkgever te overlijden.  
Romeo en zijn echtgenote Donna beslui-
ten de zaak over te nemen. Romeo heeft 
geen ondernemersdiploma en er is geen 
marktonderzoek gedaan. Toch staat de 
bank garant. De Kamer van Koophandel en 
Fabrieken geeft hem de vereiste doorstart-
vergunning, mede vanwege zijn opgedane 
kennis en leidinggevende capaciteiten. 

Ze noemen de winkel Verf en Behang Spe-
ciaalzaak REUVER (VBS REUVER). Een jaar 
later verandert het concept in COLORS @
Home. “Wij verkochten meerdere merken 
verf, behang, en gordijnen, kortom: bij ons 
kon je terecht voor een totale makeover. 
En dat ging zó goed, dat we een jaar later 
het assortiment hebben uitgebreid met la-
minaat, vloerbedekking, gordijnen, zonwe-
ringen van Luxaflex, enzovoorts... alles dat 
met inrichting te maken heeft. Vandaar de 
benaming COLORS@Home.”
In 2000 bezoekt hij zijn geboorteland, 
samen met zijn broers en zijn vader,voor de 
eerste keer sinds zijn vertrek. Zijn moeder 

blijft in Nederland. Zijn vrouw runt de winkel 
drie weken alleen. “Suriname was leuk en 
aardig, alles smaakte lekker.” Een jaar later 
reist hij samen met zijn vrouw opnieuw naar 
Paramaribo. Ook haar bevalt de hernieuw-
de kennismaking met haar geboorteland.  

In Reuver blijven ze hard doorwerken. “We 
hadden geen medewerkers, omdat we in 
een startende fase waren. We namen ge-
noegen met minder salaris zodat we de 
schulden zo snel mogelijk konden aflos-
sen.” Dat de zaak zo goed liep, verbaast 
hem eigenlijk niet. “Ik kom uit een handels-
familie.” 

In 2008 besluiten de Banwaries te stop-

Maak kenniS Met…

roMeo Banwarie
Car refiniSh, Verf teChniSCh  
SPeCialiSt en kleurenaDViSeur

‘Mijn kennis wil ik delen!’

In 1973 verhuist Romeo Banwarie met zijn ouders, vier broers en één zusje naar Ne-
derland. Na 38 jaar keert hij terug naar zijn geboorteland, om er aan de slag te gaan 
bij Varossieau. Vanwege zijn grote vakkennis en ervaring vragen collega’s, afnemers en 
klanten deze praatgrage, enthousiaste expert graag om advies. “Ze moeten nog altijd 
lachen als ik Surinaams praat.”

Romeo thuis op de hometrainer
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Ook dit jaar heeft  Varossieau zoals ge-
bruikelijk, de dealers en aannemers die 
de producten van Varossieau op een uit-
zonderlijk goede manier verkopen en 
gebruiken, beloond met een premie. De 
premieavond voor 2014 vond plaats op 
twintig februari op de bovenetage van 
restaurant Spice Quest aan de Dr. J.F. Nas-
sylaan. 

Op de premieavond wacht de geno-
digden een gezamenlijk stijlvol di-

ner bij restaurant Spice Quest. Het nog 
toegedekte buffet belooft veel goeds en 
de prettige sfeerverlichting draagt bij 
aan een opgewekte stemming. De avond 
begint rustig en gemoedelijk met een 
drankje en een babbeltje tussen de gas-
ten onderling. Langzaam aan druppelt 
de zaal vol en tegen half negen opent de 
onderdirecteur Brian van Leeuwaarde  

pen met hun winkel en Romeo benadert 
Sigma Coatings. “Ik zei aan de directeur: ik 
wil niet in vaste dienst komen, ik wil gaan 
franchisen. Hij ging akkoord en ik ben in de 
groothandel gaan staan om technische ad-
visering te doen. In die winkel kwamen al-
leen professionele afnemers: bedrijven en 
schilders.” Tijdens een training informeert 
hij naar vacatures in Suriname. “Twee uur 
later kreeg ik een telefoontje van iemand 
die bevestigde dat ze op zoek zijn naar 
iemand! Hij zei: ik laat contact opnemen 
met Ruud Poppelaars in Parijs; toen nog 
president-commissaris van Varossieau Su-
riname. Ruud belde en zei: er is inderdaad 
interesse, stuur je cv maar op. Hij had na-
tuurlijk al via via gehoord wie ik ben, en het 
balletje begon te rollen.” Van het één komt 
het ander en in Rotterdam praat hij met di-
recteur Ramesh Dwarkasing en Ruud Pop-
pelaars. Na enige tijd komt het bericht dat 
hij is aangenomen. 

In november 2008 vertrekt Romeo naar 
Paramaribo en begint met de verbouwing 
van zijn huis. In het voorjaar van 2009 
begint hij bij Varossieau als chef van alle 
winkels. “Je komt in een multiculturele 
omgeving, waar iedereen zijn eigen cultuur 
heeft. Ik vond het in het begin erg moeilijk 
om mijn draai te vinden. Ik ben van huis uit 
vrij direct, hier moet je met heel veel om-
standigheden rekening houden.” 

Als kersverse winkelchef deelt hij zijn grote 
vakkennis graag met de medewerkers. 
“Ik ben het type dat uitdagingen aangaat. 
Juist als je iets tegenwerkt, ga ik je laten 
zien, dat het ook op een andere manier 
kan. Dat was een hele grote uitdaging. We 
hebben heel veel dingen kunnen bereiken. 
Ik gaf diverse trainingen, zoals kennis-, 
klantvriendelijkheids- en  adviestrainin-
gen: hoe kan je bepaalde informatie over-

brengen op de klant? 
Bij Varossieau is hij al snel de favoriete 
vraagbaak van collega’s. In 2010 is hij 
door de medewerkers van Varossieau uit-
geroepen tot “Medewerker van het jaar”. 
Zij geven aan dat hij een man is op wie je 
echt kan rekenen, en dat hij altijd klaar 
staat om te helpen. Ook waarderen ze zijn 
positieve instelling: Romeo is altijd vrolijk. 
Na de verhuizing naar de Mastanaweg is 
de bedrijfsorganisatie bij Varossieau ver-
anderd. Zijn collega Francisca Eiflaar is nu 
winkelchef; Romeo heeft zich gespeciali-
seerd in projecten. Hij  adviseert klanten 
die grote projecten willen uitvoeren of een 
oplossing zoeken voor specifieke proble-
men. Hij geeft kleuradvies en biedt alter-
natieve mogelijkheden voor de bestrijding 
van vocht. Met zijn hulp hebben vele za-
kenpanden een metamorfose ondergaan. 

En dan is er een andere specialisatie: de 
autolakken. Daarover ondersteunt hij zijn 
collega’s met technische kennis. “Het is 
een multifunctionele invulling van mijn 
taak. Toen ik in die functie trad, ben ik 
autospuiters gaan bezoeken. Dan vertel ik 
wat ik doe en wat mijn achtergrond is. Dat 
ik ook uit de autobranche kom.” Hij intro-
duceert het product bij deze vakmensen 
en er is interesse. “Zij hebben gemerkt dat 
ik verstand van zaken heb. Dat is makkelij-
ker communiceren. Je kunt makkelijk over-
leggen, overtuigen en de dingen gingen 
vrijwel vanzelf lopen. Het team is ander-
half jaar geleden versterkt met een jonge 
kleurmaakster die hij zelf heeft gescout. 
Enkele maanden geleden is er nog een 
kleurmaker aangenomen. Romeo is daar-
door actiever op het veld. “Vandaag de dag 
zijn wij met een x-aantal spuiters aan de 
slag en het is bijna niet meer bij te benen. 
Het wordt alleen maar meer!”

Zijn vakkennis houdt hij op peil door veel 
te lezen en de stof te bestuderen. “Er is gi-
gantisch veel veranderd. En het verandert 
nog steeds met de dag, want er zijn veel 
veiligheidsissues. Mijn kennis heb ik geüp-
grade, en als er dingen zijn die niet klop-
pen, dan bel ik even naar Europa. En wat 

je vaak ziet in de verfbusiness: veel dingen 
veranderen maar uiteindelijk blijft de basis 
toch hetzelfde. Dus vanuit die basis ben ik 
me weer gaan verdiepen. Ik durf elke uit-
daging aan. 
Nu is hij toe aan een nieuwe uitdaging. 
“Op een gegeven moment kom je op een 
punt dat je verder wilt. Ik wil bewegen; ik 
wil vooruitgang boeken. In dit bedrijf wil ik 
nog het één en ander bewerkstelligen. Ik 
ben nu een jaar bezig met autolakken en ik 
wil laten zien dat we nog veel meer kunnen 
bereiken. Toen ik naar Suriname kwam, 
was het mijn bedoeling om mijn kennis 
met anderen te delen. Dat is nog steeds 
wat ik wil.”

In zijn vrije tijd jogt Romeo graag. Vroeger 
deed hij dat op het parcours van de Cul-
tuurtuinlaan, maar nu heeft hij thuis een 
hometrainer. “Daarop fiets ik vrijwel elke 
dag 20 kilometer. Met intervallen, dus als 
ik van die fiets afstap, ben ik helemaal 
doorweekt; ik zie er dan uit alsof ik in een 
zwembad heb gelegen.” Verder onder-
steunt hij regelmatig sociale instellingen. 

“Op een gegeven moment kom 

je op een punt dat je verder wilt. 

Ik wil bewegen; ik wil vooruitgang 

boeken. In dit bedrijf wil ik nog het 

één en ander bewerkstelligen”

PreMieaVonD 2014  

Een deel van het trotse marketing- en sales team van Varossieau
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officieel de premieavond met een  
welkomstwoord en een korte toelichting 
op het programma. Er is in het afgelopen 
jaar weer hard gewerkt door de afnemers 
van Varossieau producten. Hij geeft aan 
dat de avond iets anders zal verlopen dan 
vorig jaar. De gangen van de maaltijd en 
de presentatie van de winnaars zullen el-
kaar afwisselen. Inmiddels is de soep ge-
serveerd en wenst hij allen een smakelijke 
maaltijd toe. 

Varia is aangeschoven bij een tafel van 
aannemers met  o.a. de heer Meye van 
aannemersbedrijf Raymond Meye. Het is 
zijn bedrijf het afgelopen jaar goed ver-
gaan, vandaar dat hij is uitgenodigd voor 
de premieavond. Hij moest vooraf veel 
vragen beantwoorden. Het wordt voor hem 
een spannende avond. Naast Varia zitten 
de vertegenwoordigers van schildersbe-
drijf Krisnapersad Sarabdjitsingh dat al 
meerdere malen de 1e prijs gewonnen 
heeft. Schuin tegenover ons geniet aanne-
mer W. Sewradj van zijn soep. 

Dan is het eindelijk zover. Brian van  
Leeuwaarde neemt opnieuw het woord en 
doet dit in een mengelmoes van Neder-
lands en Sranan tongo. Hij legt uit dat de 
winnaars zijn vastgesteld met behulp van 
een puntensysteem. Daarbij zijn meerdere 

criteria gehanteerd namelijk: omzet, groei, 
presentatie, netheid, assortiment, voor-
raad en gedegen kennis van de Varossieau 
producten. Om het laatste te meten heb-
ben de deelnemers een vragenlijst inge-
vuld. Ook promotie, zoals het aanbrengen 
van Historex banners, leverde punten op 
bij de aannemers. Er zijn verder  bonus-
punten toegekend voor het aanwezig zijn 
op de deco-avond van Varossieau, waar 
info over de producten wordt gegeven. Van 
de meer dan honderd aannemers zijn er 
tien genomineerd voor een prijs maar er is 
ook een troostprijs voor de elfde, te weten  
Wirjomengol Marimin, die het net niet ge-
haald heeft qua omzet, maar wel hoog 
scoorde op de andere punten. Eén voor 
één worden de aannemers met hun pun-
tenaantal opgenoemd en naar voren ge-
haald om een cheque, een applaus en een 
warme handdruk in ontvangst te nemen. 

Ze worden direct door de fotograaf op de 
foto gezet. Dhr. Meye blijkt op de achtste 
plaats geëindigd te zijn en daar is hij blij 
mee. Zijn bedrijf behaalde samen met Ka-
tam M. het maximale aantal punten voor 
groei bij de aannemers.

Op de derde plaats komt Terence Oudith 
en op de tweede Balgobind B. die het 
maximaal aantal punten haalde voor om-
zet. En de winnaar van de aannemers is ...  
W. Sewradj! Zijn neefjes glimmen van trots! 
Dhr. Sewradj had de eerste plaats niet di-
rect verwacht, maar stiekem wel gehoopt 
bij de eerste drie te eindigen. In 2012 haal-
de hij de tweede plaats, in 2013 de vierde 
en dan nu voor 2014 de eerste. Hij denkt 
dat hij niet alleen gewonnen heeft omdat 
hij een goede omzet heeft gedraaid, maar 
ook omdat hij de Varossieau-producten 
heel mooi heeft gebruikt in zijn projecten. 
Hij heeft een prima samenwerking met 
Varossieau en is blij met deze avond. “Het 
is heel goed wat Varossieau doet om hun 
afnemers, de dealers en de aannemers 
te prijzen en belonen”, zegt hij. “Het geeft 
absoluut een extra stimulans om goed je 
best te doen. Geen enkele ander bedrijf 
doet dit!” 

De presentatie wordt onderbroken om de 
maaltijd voort te zetten. Chefkok Patrick 

Woei geeft een toelichting op de gerechten 
van het buffet. Er is voor ieder wat wils, sa-
lades, vegetarisch, vis, gevogelte en voor 
de liefhebbers, vlees van de Amerikaanse 
zwarte stier. Hij herhaalt zijn relaas in het 
Chinees voor de Chinese gasten en in het 
half uur dat volgt geniet iedereen volop 
van de heerlijke maaltijd. 

Maar dan is het tijd om verder te gaan 
met de presentatie en te horen hoe het de 
dealers is vergaan. Brian van Leeuwaarde 
prijst allereerst de dealers, die tegenwoor-
dig niet meer worden verdeeld in subdea-
lers of dealers. “Een ieder die Historex verf 
verkoopt wordt vanaf nu gewoon dealer 
genoemd en Varossieau is er trots op sa-
men te mogen werken met zulke professio-
nals”, zegt hij. Wel benadrukt hij nog eens 
het belang van het bezoek aan de deco-
avond. Niemand had alle kennisvragen op 

de vragenlijsten goed. Bovendien maakten 
de bonuspunten voor het bezoek aan de 
deco-avond dit keer het verschil tussen de 
5e en de 2e plaats! 

Dan begint de uitreiking van de prijzen aan 
de dealers, met het toekennen van een 
troostprijs aan het bedrijf Caribean Trading 
waarvan de omzet voor de top twintig net 
niet hoog genoeg was, maar die wel het 
hoogst scoorde op het gebied van groei. 
Op de derde plaats is het bedrijf Zhong 
Nan geëindigd. De tweede plaats gaat 
naar Hong Wei Bouwmaterialen. En de 
gelauwerde eerste plaats, goed voor een 
cheque van maar liefst SRD 15.000,-,  is 
voor het bedrijf Meida. Meida draaide de 
hoogste omzet en scoorde hierop het maxi-
male aantal van dertig punten. Applaus en 
felicitaties zijn uiteraard op zijn plaats voor 
deze prestatie!

Na het ijsdessert, dat feestelijk wordt ge-
presenteerd met het logo van Varossieau 
in cacaopoeder aangebracht op het bord, 
spreekt Varia nog even met winnaar Mei-
da. De jonge eigenaar vertelt een enorme 
omzet te hebben gedraaid door een explo-
sieve bouwactiviteit in de omgeving van 
zijn zaak, die een run op zijn winkel veroor-
zaakte. “We hebben enorm veel Historex 
verf verkocht”, zegt hij. “Iedereen vraagt 

ook naar de verf van Varossieau.” Hij is 
natuurlijk heel blij met zijn eerste prijs en 
heeft bovendien erg genoten van de goede 
maaltijd. Hij streeft er zeker naar volgend 
jaar opnieuw de eerste plaats te behalen. 

Tijd om de avond af te sluiten met een vol-
daan gevoel en een laatste woord. 
Brian van Leeuwaarde grijpt het moment 
aan om zijn afscheid bij Varossieau bekend 
te maken. Per 1 april zal hij zijn functie als 
commercieel manager overdragen, om 
elders een nieuwe uitdaging aan te gaan. 
Hij bedankt alle dealers en aannemers 
voor de jaren van goede samenwerking en 
wenst hen het beste voor de toekomst. 

En daarmee is de premieavond voor 
2014 ten einde. Volgend jaar een nieuwe  
winnaar, we zijn benieuwd.

Eerste plaats bij de aannemers  dhr. SEWRADJ Eerste plaats bij de dealers bedrijf Meida Een blik in de goedgevulde zaal van het restau-
rant Spice Quest
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Ook de verschillende verfproducten van 
Varossieau zijn prominent aanwezig en 

keurig uitgestald. 

“Op dit moment is het nog een beetje 
‘prop’”, lacht Xiao Feng Hong. Nauwelijks 
drieëntwintig jaar jong beheert zij de in- en 
verkoop van de zaak van haar ouders en 
ze doet het met veel enthousiasme en am-
bitie. “Ik wil zo snel mogelijk uitbreiden”, 
zegt ze terwijl ze Varia een rondleiding 
geeft door de winkel. “Waarschijnlijk wordt 
het een verbouwing naar achteren toe. We 
kunnen alles dan nog beter presenteren 
en ook groter bouwmaterieel in de winkel 
aanbieden zoals stenen, dakbedekking, 
tegels en gipsplaten. 

Xiao Feng kwam als tienjarig meisje  met 
haar moeder en broer naar Suriname. 
Haar vader was hen reeds vooruit gereisd. 
Op de vraag wat ze bij aankomst van Suri-
name vond begint ze te lachen. “In het be-
gin huilde ik iedere dag, want ik kon maar 
niet wennen aan die vreselijke muskieten!” 
Ook op school had Xiao Feng het moeilijk 
omdat ze geen woord Nederlands sprak. 
Maar na zes weken vakantie in het huis bij 
de eigenaar van het pand beheerste ze in-
eens de taal. “Ik weet nog steeds niet hoe 
ik het gedaan heb, maar ik sprak het ge-

woon. Vanaf toen kreeg ik ook vriendinne-
tjes op school en ging het steeds beter.” 
Nu dertien jaar later woont ze veel liever in 
Suriname dan in China. Een mooi verhaal 
wat al iets vertelt over het doorzettingsver-
mogen van deze jonge onderneemster. 

Toen Xiao Feng vijf jaar geleden van school 
kwam ging ze helpen in de winkel van 
haar ouders. Omdat ze Nederlands sprak 
nam ze al gauw de verkoop op zich en 
ging zich ook bezighouden met de inkoop 
van de voorraden. Nu regelt ze bijna alles 
voor de winkel. “Na verloop van tijd leer je 
steeds meer en nu weet ik heel veel over 
alle bouwmaterialen en kan ik de klanten 
goed helpen. Dat vind ik ook echt leuk! Als 

een klant terugkomt en tevreden is omdat 
ik hem goede spullen heb verkocht voel ik 
me heel blij!” Haar ouders helpen haar da-
gelijks met het zwaardere werk. Ook haar 
schoonzus helpt mee. Xiao Feng leert haar 
alles over bouwmaterialen zodat zij kan 
waarnemen als Xiao Feng er niet is. De 
zoon van haar broer, nog geen jaar oud, 
is wel in de winkel aanwezig. Gehuld in 
een zacht dekentje kijkt hij vrolijk op naar 
de bouwmateralen boven zijn hoofd. “Hij 
hoort ook bij Li Liang!”, lacht Xiao Feng. 

Kwaliteit is doorslaggevend bij de inkoop. 
De klanten van Li Liang zijn particulieren, 
aannemers en bouwbedrijven. Behalve 
directe aankopen uit de winkel doen ze 
ook grote bestellingen die Xiao Feng dan 
op haar beurt weer bestelt bij haar eigen 
leveranciers. “Soms wordt er bijvoorbeeld 
gevraagd om grote blikken van een be-
paalde verfkleur die ik dan voor hen bestel 
bij Varossieau. Ik hoor ook van aannemers 
wat er nieuw en gewenst is. Ik check het 
internet om mijn kennis over nieuwe ma-
terialen te vergroten en ik ga na bij wie ik 
het zou kunnen bestellen. Wat Varossieau 
betreft merk ik dat mensen steeds meer 
kleur binnenshuis gaan gebruiken. Paars 
is blijkbaar erg in op het moment, er wordt 
veel naar gevraagd!”

In de winkel is een aparte rij gereserveerd 
voor verfproducten en die zijn bijna al-
lemaal van Varossieau. “Varossieau verf 
verkoopt ook het beste”, zegt Xiao Feng. 
“Mensen merken toch het verschil in kwa-
liteit.” Xiao Feng probeert zo veel mogelijk 
uit te breiden met nieuwe verfmaterialen. 
Ook van de Rambo-lakken wil ze graag 
meer producten aanbieden. “Nu is nog 
niet alles wat ik wil op voorraad maar daar 
streef ik wel naar.” 
 
Wat haar echt gelukkig maakt is als aan 
het eind van een periode de cijfers zijn ge-
stegen. “Als de verkoop goed is ben ik zo 
trots, dan heb ik mijn werk goed gedaan!” 
En met die cijfers zit het wel goed. Want Li 
Liang Bouwmaterialen blijkt te horen bij de 
twintig dealers die door Varossieau geno-
mineerd zijn voor een prijs, als Varossieau-
dealers met de beste omzet, groei en ken-
nis van zaken in 2014! 

Maak kenniS Met één Van onze DealerS: 

Li Liang bouwmaterialen
Li Liang bouwmaterialen bevindt zich op nummer 530 aan de Kwattaweg. Bij het  
betreden van de winkel valt meteen op dat er werkelijk geen plekje onbenut is gelaten. 
Op hoge rekken in rijen en langs de wanden, is bijna alles te vinden wat maar met bou-
wen te maken heeft. Van schroeven, kranen en buizen in verschillende maten met bijbe-
horende bochten en verbindstukken, tot schuurpapier en allerlei kitmiddelen. Ondanks 
de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan materialen is alles keurig gesorteerd en 
uitgestald. Achter de lange L-vormige balie reiken de planken, laadjes en haken met 
klein materiaal, stekkers en snoeren tot aan het plafond. In een glazen vitrine zijn di-
verse zwaardere gereedschappen gepresenteerd zoals boormachines en slijptollen. 

In de winkel bij Li Liang

Xiao Feng Hong samen met Vincent Dermowid-
jojo, de Varossieau salesman die haar winkel 
bezoekt

Li Liang eindigt op de tiende plek en krijgt de 
cheque overhandigd door Brian van Leeuwaarde



10

Voor het optimaal uitoefenen van zijn 
functie, zijn het bezoeken van techni-

sche trainingen een ‘must’ voor Joey San-
mohadi. De afgelopen training was zijn 
vierde buitenlandse training in dienst van 
Varossieau. “Het ging om een technische 
training waar ook een stukje refreshment 
in zat en waar high topics werden belicht”, 
legt Sanmohadi uit. Eén van deze topics 
was het hoofddoel van zijn reis, en wel het 
opdoen van kennis omtrent ‘Nu-Klad’, een 
recente lijn floorcoatings van Sigma. Het 
product behoort nog niet tot het assorti-
ment van Varossieau en de training gaf 
Sanmohadi de gelegenheid, om de moge-
lijkheden daartoe nader te onderzoeken. 

“De Nu-Klad floorcoatings zijn uitsluitend 
geschikt voor professionals, onder meer 
omdat ze op een heel speciale manier 
moeten worden aangebracht”, vertelt hij.  
“Er zijn diverse soorten verkrijgbaar varië-
rend van toepassing op b.v. housing-vari-
anten of magazijnen, maar ook soorten die 
heel geschikt zijn voor de utiliteitsbouw zo-
als bijvoorbeeld restaurants. Nu-Klad kan 
heel glad en smooth worden aangebracht. 
Het heeft een chique uitstraling, is heel es-
thetisch en representatief.” Een floorcoa-

ting dus, die niet alleen self-levelend, prak-
tisch en slijtvast is, maar ook nog eens echt 
mooi is om te zien. Dat maakt nieuwsgierig!  
Sanmohadi is duidelijk enthousiast. Het 
prettige aan deze training vond hij vooral dat 
de deelnemers zelf even met het materiaal 
mochten ‘stoeien’. “Daardoor is de training 
echt heel anders, je voelt hoe het werkt 
en kunt er dus ook beter over adviseren.”  

De training besloeg vier lange intensieve 
dagen en werd ondergaan door een inter-
nationaal gezelschap. Zo waren er o.a. ook 
deelnemers aanwezig uit Tunesië, Algerije, 
Zuid-Afrika en Frankrijk. Sanmohadi vond 
het interessant om met collega’s uit andere 
werkgebieden te kunnen spreken. Helaas 
moest dat vooral in de wandelgangen ge-
beuren, daar er in het trainingsprogramma 

Eind resultaat van een 3 componenten vloer-
coating met de glitters duidelijk zichtbaar

Het narollen van een 3 componenten  
vloercoating

Joey Sanmohadi brengt giet-spaan coating aan Het narollen van giet-spaan coating

teChniSChe traininG afoS: 

Nu-Klad, floorcoating van Sigma

Joey Sanmohadi werkt nu ruim zes jaar bij Varossieau en vervult de functie van construc-
tion project supervisor. Afgelopen januari vertrok hij voor één week naar Nederland, 
voor een technische training. De training werd ondersteund door moederbedrijf PPG en 
was speciaal bedoeld voor de AFOS- groep (Africa, French overseas & Suriname).
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Verandering en voortgang…
Many thanks!!
Sommige zaken veranderen en som-

mige zaken blijven hetzelfde... Zo gaat 
dat in het leven van mensen en ook in het 
bestaan van ondernemingen. In mijn leven, 
is het nu zo een moment van verandering. 
Tijd om even stil te staan. Na bijna 9 jaar 
met ontzettend (!) veel plezier het commer-
ciële reilen en zeilen bij Varossieau mede-
bepaald te hebben is het voor mij tijd voor 
een nieuwe uitdaging. Per 1 april 2015 zal 
ik bij een andere werkgever mijn carrière 
voortzetten. Als ik mijn tijd bij Varossieau 
moet samenvatten is dat een positief ver-
haal. Ik ben in 2006 vanuit Nederland ge-
remigreerd naar Suriname voor de functie 
Onderdirecteur, verantwoordelijk voor Com-
merciële Zaken. Het was the right place at 
the right time. Ik hoop ook dat ik the right 
man was daarvoor. Er is veel veranderd in 
deze jaren. Ons marktaandeel is gegroeid 
van 65% naar rond de 90%. We hebben con-
currenten zien komen en gaan. We hebben 
omzetgroei doorgemaakt van gemiddeld 
10% per jaar. Onder de bezielende leiding 
van directeur Ramesh Dwarkasing zijn wij 
van een lokale fabriek uitgegroeid naar een 
hypermoderne fabriek met internationale 
allure. Wij maken sinds 2008 ook deel uit 
van PPG, de grootste verfleverancier/pro-
ducent ter wereld. Onze producten hebben 
diverse positieve ontwikkelingen doorge-
maakt z.a. verbeterde formules, modernere 
verpakking en diverse nieuwe producten. 
Ons Sales Force team  is opgezet en snel 
gegroeid en mede daardoor is onze service 
sterk verbeterd en zo kan ik nog veel zake-
lijke ontwikkelingen opnoemen. Uiteraard 
zijn er ook problemen geweest maar de 
kracht van de mensen van de organisatie 
is, dat ze deze nooit uit de weg gaan maar 

de uitdagingen oplossingsgericht benade-
ren. Maar het mooist zijn toch de vele goe-
de, zakelijke en persoonlijke relaties die 
opgebouwd zijn in deze periode. Met name 
intern zijn vriendschappen ontstaan die 
ongetwijfeld de tand des tijds zullen door-
staan. Maar ook extern zijn er sterke zake-
lijke relaties en vriendschappen ontstaan 
die niet op zullen houden door mijn vertrek 
naar een ander bedrijf. Het is dan ook niet 
zonder weemoed dat ik afscheid neem van 
Varossieau, een prachtig bedrijf met gewel-
dige mensen! Het gaat wel stukken makke-
lijker als je weet dat het in goede handen 
achterblijft en die zekerheid heb ik. Het 
bestaand team zal er sowieso voor zorgen 
dat al uw zaken normaal voortgang vinden 
maar ik kan u meteen ook met veel plezier 
doorgeven dat de functie van Commercial 
Manager reeds ingevuld is door mevrouw 
ing. Nuria Phang. In Nuria Phang hebben 
wij het volste vertrouwen dat de commerci-
ele zaken (Marketing, Sales, Export) in des-
kundige handen liggen. Mevrouw Phang 
heeft zowel nationaal als internationaal 
grote ervaring opgedaan en kan het sales 
force team van Varossieau succesvol naar 
de volgende fase begeleiden. 

Ik wil alle klanten, klein en groot, hartelijk 
bedanken voor de afgelopen jaren waarin 
wij samen goede zaken hebben gedaan! 
Mijn zeer gewaardeerde collega’s wil ik uit 
het diepst van mijn hart bedanken voor 
hun inzet, professionaliteit, vriendschap, 
het delen van lief maar zeker ook in het 
delen van persoonlijk leed. We wonen in 
een kleine samenleving en daarom zeg ik 
geen vaarwel maar tot ziens!.... Many, many 
thanks!   Brian van Leeuwaarde

Brian van Leeuwaarde

Mevrouw ing. Nuria Phang (opvolger van Brian)

zelf geen ruimte was ingebouwd om werk-
ervaringen uit te wisselen.  

Terug in Suriname volgde natuurlijk de 
presentatie van zijn bevindingen aan de ei-
gen collega’s bij Varossieau. Het ging met 
name om aanbevelingen met betrekking 
tot de Nu-Klad Sigma floorcoatings. En hoe 
waren de reacties? “Nou, mijn collega’s 
waren heel enthousiast over het product, 
maar ze waren ook realistisch”, vertelt Joey  
Sanmohadi. “Het product hiernaartoe 
halen is niet zo moeilijk, maar er moet 
ook samengewerkt worden met de appli-
cateurs, dat zijn de mensen die het gaan 
aanbrengen. Zij moeten getraind worden 
en ook willen investeren in de specifiek 

vereiste gereedschappen. Er bestaat wel 
vraag naar het product op de markt, maar 
voorlopig zou het voor Varossieau vooral 
gaan om een aanvulling op het huidige  

assortiment, een extra service dus.“ Vol-
gens Sanmohadi is de Nu-Klad floorcoating 
van Sigma echter wel een interessant pro-

duct om in huis te hebben omdat je je er 
mee kunt onderscheiden. 

Het is dus nog niet helemaal duidelijk of en 
wanneer Nu-Klad floorcoatings van Sigma 
onderdeel worden van het Varossieau-as-
sortiment. Maar één ding weet Joey San-
mohadi wel zeker: “Er valt bij Varossieau 
nog een heleboel te doen, zowel binnen als 
buiten Suriname. De markt kan verder ont-
wikkeld worden. 

Qua technische kennis valt er nog genoeg 
onder de aandacht te brengen.”

Varia blijft de ontwikkelingen volgen.

“Volgens Sanmohadi is de  

Nu-Klad floorcoating van Sigma 

echter wel een interessant prod-

uct om in huis te hebben omdat je 

je er mee kunt onderscheiden”
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