
Civieltechnisch- en constructiebedrijf Roc-
co Pallas behoort tot de Yokohama Group 
of Companies. Sinds de oprichting, zo’n 
vijf jaar geleden, gebruikt Rocco Pallas 
de Protective Marine Coatings (PMC) van 
Varossieau. Directeur Prishad Parmessar 
deelt zijn ervaringen met Varia. “Tot nu toe 
hebben wij geen slechte ervaringen met 
de Sigma-systemen, anders zouden we de 
PMC-coatings niet meer gebruiken”, zegt 
Parmessar. 

Hij vertelt over het eerste project dat zijn 
bedrijf zou uitvoeren voor Staatsolie: 

een opknapbeurt van een ponton. “In het 
bestek werd gerefereerd naar een bepaald 
merk coating. Wij zochten naar een ge-
lijkwaardig product dat we lokaal konden 
betrekken en zo kwamen we op de Sigma 
Coatings van Varossieau. Sinds wij met  
Sigma op die ponton hebben gewerkt, 
vraagt Staatsolie in de bestekken altijd 
naar Sigma of gelijkwaardig.” 

De prijs-kwaliteitverhouding van de Sigma-
lijn is goed, vindt Parmessar. “We halen 
de coatings niet uit het buitenland omdat 
je bij Varossieau een follow-up hebt. Als je  
advies, inspectie of garantie nodig hebt, 
dan krijg je dat. Het is gemakkelijker om 
bij een lokale dealer af te nemen, het risico 
is ook minder. Bij het verwerken komen ze 
ook langs om te kijken of het goed wordt 
gedaan. Je krijgt dan adviezen, bijvoor-
beeld over de mengverhouding.” 

Het bedrijf is gevestigd te Dijkveld, iets 
voorbij de raffinaderij van Staatsolie. Op 
het terrein staan een kantoor en de open 
werkloods waar grote stalen objecten 
worden gemaakt en/of behandeld. Op vrij-
dag 6 november 2015 heeft Rocco Pallas 
de aanmeersteiger voor de veerboot te 

Albina opgeleverd. Deze steiger is be-
handeld met de coatings van Sigma. 
“De steiger, die in delen was aangele-
verd, hebben we hier behandeld. Ze zijn 
naar Albina vervoerd en daar in elkaar 
gezet. Joey Sanmohadi van Varossieau  
heeft ons tijdens het proces bijgestaan 
met adviezen. Bij Marine Coatings komen 
ze ook na zes maanden of een jaar weer 

kijken. We krijgen altijd goede service van 
Varossieau.” Niet alleen op de pontons van 
Staatsolie en de veersteiger van Albina ge-
bruikt Rocco Pallas de PMC-systemen van 
Sigma, maar ook op hun eigen duwboot. 

Rocco Pallas is van plan om met Sigma PMC-
coatings te blijven werken, zegt de directeur. 
“Er worden eisen gesteld vanuit het bestek. 
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Dat vragen we aan bij Varossieau en dat 
krijgen we. Die expertise hebben zij.”

De onderneming richt zich niet alleen op 
grote infrastructurele projecten zoals brug-
gen en steigers, maar is ook actief in de  
woningbouw. “Ook dan gebruiken we 
verf van Varossieau. Het gaat bij ons er 
om dat het product tot nu toe niet heeft  
teleurgesteld en de service, zeker de after 
sale-service is redelijk goed. Soms lijkt het 
vooraf een beetje mis te lopen, wanneer 
het bijvoorbeeld gaat om niet-standaard 
producten. De service kan in die gevallen 
wat minder zijn. Over het natraject heb ik 
geen klachten.” 

Het dek van de ponton is met Sigmadur 550 (gloss) afgewerkt.

Transport van de pontons waarop de stalen loopbrug rust.
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Ramon komt van plantage Copie aan 
de Boven-Commewijne. Vanaf zijn 5de 

jaar woonde hij in het internaat te Potribo, 
zodat hij naar school kon. “Op 
mijn 14de ging ik naar mijn zus 
op Blauwgrond zodat ik verder 
kon studeren. Ik wilde door-
studeren maar dat kon niet 
vanwege de gezinssituatie. 
Mijn ouders woonden niet in de 
stad, ik bleef met m’n zus en 
dat was soms lastig. Ik wilde 
zelfstandig zijn door zelf mijn 
geld te verdienen. Nadat ik de 
Ulo-school had afgerond ging 
ik in het leger. Er was destijds 
dienstplicht. Ik heb 16 maan-
den gediend en daarna ben ik 
bij Kersten gaan werken en op 
mezelf gaan wonen.” Hij werkte 
negen maanden als verkoper bij 
Kersten en trad, na een sollici-
tatie, vervolgens in dienst van 
Varossieau. 

“Mijn loopbaan begon aan de 
Van ‘t Hogerhuysstraat. Daar 
was het complex kleiner: de 
fabriek, het magazijn en de 
winkel stonden dichterbij elkaar. 
Beide plekken, Van ‘t Hogerhuysstraat en 
Mastanaweg, vind ik prettig. Er zijn overal 
weleens dingen, die niet leuk zijn. Zo is dat 
nu eenmaal, maar over het algemeen is  
Varossieau een prettige werkplek. We zijn 
één familie, we werken elke dag met el-
kaar. De verstandhouding tussen directie 
en personeel moet goed zijn en we moe-
ten samenwerken om ‘t bedrijf verder op te 
bouwen.”

In het magazijn van Varossieau dragen be-
zoekers en medewerkers altijd een helm, 

veiligheidsschoenen en een veiligheidsbril. 
In de ruimtes waar er verf wordt gemengd, 
is ook een respirator verplicht: zo adem 

je geen schadelijke stoffen in. “Veiligheid 
staat op de eerste plaats. We hebben ver-
schillende trainingen gevolgd. Je moet je 
houden aan de regels, dat is een verplich-
ting, het gaat om je eigen veiligheid. We 
hebben ook training van de fysiotherapeut 
gehad, om te leren hoe we moeten tillen”, 
vertelt Ramon trots. Zijn werkdag begint 
om 7 uur met het in orde maken van de 

machines. Daarna kan hij aan 
de slag. 

“Eerst check ik de kleurenma-
chine, ik kijk of alles in orde is 
en of alle kleurenpasta’s goed 
zijn gevuld. Dan begin ik met 
de bestellingen. Aan de hand 
van de opdrachten meng ik 
de kleuren met de machine.”  
Ramon is een bescheiden 
man. Op de vraag of hij de 
kleurenspecialist is, zegt hij 
dat het niet aan hem is om dat 
te zeggen. 

Zijn collega’s vinden dat hij 
zeker de man is als het om 
kleuren gaat. Uit hun verhalen 
blijkt ook dat Ramon veelzij-
dig en flexibel is. “Het werken 
met de machines heeft hij 
hier geleerd. Als er problemen 
met de machines zijn, lost hij 
die zelf op. Als bijvoorbeeld 
de sproeiers van de machine 

verstopt zijn, dan maakt hij 
die zelf schoon. Het werk is routinematig 
maar je moet toch alert zijn!” Ramon vult 
aan: “Ik kijk altijd, omdat er van alles kan 
gebeuren. Als de machine stopt als er een 
kleurenpasta ontbreekt, wordt het een mis-
kleur.”

Toen Ramon pas in dienst was, werd er op 
de hand gemengd. “Het werd op gevoel ge-
daan en de kleur werd steeds getest door 
deze te vergelijken met een sample. Maar 
in die tijd mengde ik nog geen verf. Ik heb 
wel gezien hoe het werd gedaan. Met de 

mAAk kennis met…

rAmon mArtin
kleurenmenger

‘Bij Varossieau zijn wij één familie’

Ramon Martin werkt sinds 1978, dus reeds 37 jaren, voor Varossieau. Hij kent het be-
drijf als geen ander: hij heeft in de winkel gestaan als verkoper, is winkelchef geweest 
en werkt nu als kleurenmenger en magazijnmedewerker. “Als er geen mengwerk is dan 
ben ik in het magazijn. Ik heb hier lang gewerkt en zeg: Varossieau is de beste. Ik ben 
trots op ‘t bedrijf, anders zou ik niet meer hier werken.”

     Martin aan het werk.

 “in de ruimtes waar er verf wordt 

gemengd, is ook een respirator  

verplicht: zo adem je geen  

schadelijke stoffen in. Veiligheid 

staat op de eerste plaats. We heb-

ben ook training van de fysiothera-

peut gehad, om te leren hoe we 

moeten tillen”, vertelt ramon trots. 



4

“Onze pompgemalen, ook de gebou-
wen, moeten regelmatig een beurt 

krijgen. Maar het personeel van Sluizen 
en Gemalen bestaat merendeels uit mon-

teurs, elektriciens, sluiswachters en ge-
maalbedieners. En zij zijn niet opgeleid tot 
schilder”, vertelt Remie Ammersingh, Seni-
or Medewerker Planning, Voorbereiding en 

Begeleiding van de afdeling Ontwaterings-
werken. “In de droge tijd doen wij aan groot 
onderhoud. Vooral de gemaalbedieners 
hebben dan heel weinig te doen. We heb-
ben nu besloten om dat werk zelf te gaan 
doen, in plaats van het aan te besteden en 
aan aannemers te geven. Varossieau heb-
ben we gevraagd om een kleine training, 
zodat de mensen weten waarmee ze bezig 
zijn en hoe de verfmiddelen precies ge-
bruikt moeten worden.”

trAining oPenbAre werken:

Varossieau ondersteunt Bij duurzame 
aanpak sluizen en gemalen

Ambtenaren van de afdeling Ontwateringswerken gaan zelf de sluizen en gemalen on-
derhouden en schilderen. Om hun kennis en vakkundigheid te helpen vergroten, heeft 
Varossieau op 16 november een training verzorgd aan circa 35 medewerkers van het 
ministerie van Openbare Werken (OW). Romeo Banwarie en Joey Sanmohadi hebben de 
ambtenaren uitgebreid geïnformeerd over de toepassing van verfsystemen en andere 
producten van Varossieau. 

kennis die ik toen heb opgedaan, zou ik nu 
ook wel handmatig kunnen mengen.”

Ramon heeft veel geleerd in de afgelopen 
37 jaar. “Ik was ook een tijdje verfadviseur. 
lk heb ervaring met zowel constructieverf 
als verf voor huizen, oftewel alkyd of acryl 
verf. Een tijdje moest ik verfbegrotingen 
maken voor mensen die bouwden. Of als 
er problemen waren, moest ik ze adviseren 

hoe deze op te lossen. Het was een leuke 
periode. Toch mis ik dat gedeelte niet, ‘t 
was fijn om te doen, maar ik voel me thuis 
hier in het magazijn. Ik meng nu alleen  
Protective Coatings, geen alkydverf. Alkyd-
verf wordt o.a. voor huizen gebruikt. Deze 
machine staat vooraan in de winkel.” 

Ramon Martin is 58 jaar; over twee jaar 
gaat hij met pensioen. Hij vindt, dat hij dan 

genoeg heeft gewerkt. “Er is een tijd van 
werken en een tijd dat je moet uitrusten. 
Je kan niet je hele leven blijven werken! Ik 
heb al 37 jaren gewerkt, dat is een men-
senleven.” Toch is Ramon niet van plan om 
te gaan stilzitten. “Thuis heb ik een kleine 
tuin waarin ik groenten, zoals tayerblad, 
voor dagelijks gebruik plant. Op Boven-
Commewijne heb ik een plantage, waar ik 
ook het één en ander zal planten.”  
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Zinvol
Varossieaus verf- en kleurendeskundige 
Romeo Banwarie is enthousiast. “Je merk-
te dat je met mensen bezig was die ver-
stand van zaken hebben. Er kwamen ook 
een aantal vragen uit de zaal, zoals ik bij 
onze dealeravonden gewend ben, dus het 
was ontzéttend zinvol.” 

Hij vertelt hoe het contact met Openbare 
Werken is ontstaan. “Ik ben uitgenodigd 
door de heer Soekhai, hij is de coördina-
tor Sluizen en Gemalen binnen de afdeling 
Ontwateringswerken. Hij is bezig met de 
reparatie en restauratie van een pomp-
gemaal te Weg naar Zee. Hij nodigde mij 
uit; ik ben er naar toe gegaan en heb er 
een technisch advies op losgelaten.” Toen 
Romeo Banwarie begreep dat de dienst 
Sluizen en Gemalen ondersteuning nodig 
had om het onderhoud in eigen beheer 
te kunnen uitvoeren, stelde hij voor om  
Varossieau een training te laten verzorgen. 

De heer Soekhai besprak het voorstel met 
Remie Ammersingh. Die was enthousiast. 
“In het verleden hebben onze mensen ook 
zelf geschilderd en soms begon de verf na 
een paar maanden al af te bladderen.  De 
verf werd verkeerd aangebracht - zelfs door 
aannemers! En wanneer de aannemer zijn 
geld al had ontvangen, zie je dat de verf 

begint af te bladderen of te verkleuren. Je 
krijgt kleurverschillen hier en daar; pigment 
gaat wegwassen en dergelijke. Dat krijg je 
als degene die het werk moet checken, zelf 
ook niet weet hoe de middelen moeten 
worden toegepast.” De Senior Medewerker  
hoopt dat de ondersteuning van Varos-
sieau zal leiden tot duurzamer onderhoud. 

Binnenstad
Ammersingh stuurde ook een uitnodiging 
naar de afdeling Restauratie en Onder-
houd van Bouwkundige Werken en Dienst-
verlening. “Zij houden zich bezig met over-
heidsgebouwen in Suriname. Zij zouden 
eigenlijk als eersten zo’n training moeten 
volgen”, zegt de Senior Medewerker. Zien 

wij nu binnenkort in de binnenstad prachtig 
opgeknapte historische overheidspanden? 
“Nee, zo gauw gaat dat niet”, zegt Ammer-
singh. “De kennis is al veel beter, maar na-
tuurlijk spelen ook de middelen een rol. Je 
moet materialen kunnen aanschaffen en 
heel wat overheidsgebouwen moeten eerst 
gerepareerd worden voordat ze geschilderd 
kunnen worden. En dat kost allemaal geld.”
 
Ontwateringswerken
De ontwateringswerken worden momen-
teel wél aangepakt. “We hebben vrijwel 
alle kleine gemalen reeds geschilderd. Op 
Weg naar Zee zijn ze nu het gebouw aan 
het wassen en dan gaan ze eraan werken, 
onder begeleiding van meneer Banwarie”, 
besluit Ammersingh. Het gaat om een pilot-
project waarbij Varossieau actief inkomt, 
zegt Banwarie. “Bij de pompgemalen is 
onze PMC-lijn geschikt voor alle civieltech-
nische- en werktuigbouwkundige construc-
ties die aan diverse invloeden zijn blootge-
steld. Voor de bouwkundige constructies 
zijn onze architectural coatings het juiste 
product. Op Weg naar Zee sponsoren wij 
de behandeling van het betonnen deel van 
dat gemaal. We hebben een nieuw product, 
Aqua-lak, een hoogglansverf op waterba-
sis, die wij daar  gaan uittesten. Dat mag 
ik geheel vrijblijvend doen voor Openbare 
Werken.” 

“Bij de pompgemalen is onze 

pmc-lijn geschikt voor alle 

civieltechnische- en werktuig-

bouwkundige constructies die aan 

diverse invloeden zijn blootgesteld. 

Voor de bouwkundige 

 constructies zijn onze architec-

tural coatings het juiste product.” 
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vAstrue trAding een zAAk met een Positieve instelling

‘enjoy life, enjoy Work!’

Wie over de Martin Luther King Highway 
rijdt, richting Paranam, ziet sinds kort aan 
de rechterzijde een nieuwe bouwmateri-
alenzaak: Vastrue Trading. Het pand, op 
de hoek van de Pierpontstraat, telt vier 
verdiepingen en beschikt over veel par-
keergelegenheid. De omgeving bruist van 
bedrijvigheid: aan de overkant staan een 
auto-serviceshop, een pompstation en 
een rotishop.

Achter de kassa staat de vriendelijke 
Lin Ming (23). Hij is niet bang voor con-

currentie. “Er zijn nu veel winkels dus je 
moet andere dingen doen om klanten aan 
te trekken. Hier in de buurt zijn ook andere 
zaken die Varossieau verf (of Historex) ver-
kopen, maar ik heb meer producten. Bij mij 
vind je alles op één plek en ik houd de prijs 
van producten zo laag mogelijk, zodat de 
klanten toch naar mijn zaak komen. Met 
een kleine winst ben ik tevreden.” 

Lin Ming wil graag een grote billboard van 
Varossieau-producten langs de weg, zodat 
mensen al van grote afstand kunnen zien 
dat hij Historex-verf verkoopt. “Behalve 

verf verkoop ik ook kwasten en 
rollers en nog wat andere produc-
ten van Varossieau. De verf op 
waterbasis verkoopt goed en de 
kwasten ook, omdat ze van goede 
kwaliteit zijn.”

De naam van de winkel komt 
van de twee Engelse woorden 
vast (uitgestrekt) en true (echt, 
oprecht). Deze naam is gekozen 
vanwege de grootte van de win-
kel en omdat Lin Ming kwaliteits-
producten wil verkopen waarmee 
de klant tevreden is. “Enjoy life, 
enjoy work” is daarom ook het 
motto van de zaak. “We verkopen 
veel spullen en ze zijn van goede 
kwaliteit. De rekken zijn netjes 
gesorteerd zodat de klanten alles 
snel kunnen vinden. Bij ons hoef 
je niet lang te zoeken omdat al-
les overzichtelijk is. Onze klanten 
verpillen daardoor minder tijd met 
zoeken”, zegt Lin Ming. 

De winkel is opvallend overzich-

telijk ingericht en de prettige shopping 
experience wordt nog versterkt door het 
vele licht dat via de glazen voorzijde naar 
binnen schijnt. Links achterin staan de em-
mers met Varossieau-verf uitgestald. On-
der het rek staan twee supermarktwagen-
tjes: zo hoeft de klant zich niet te forceren 
als hij een emmer met verf naar de kassa 
(en daarna naar de auto) wilt brengen. Er 
zijn trouwens ook genoeg winkelassisten-
ten die bijspringen als een klant hulp nodig 
heeft. 

Het gesprek met Varia wordt meerdere 
keren onderbroken, vanwege de goede 
aanloop van klanten. Naast de kassa die 
tegen de achterzijde in het midden staat, 
is er een trap die naar boven leidt. Op de 
bovenverdieping staat een beperkt maar 
functioneel assortiment huishoudelijke 
artikelen zoals bakjes, rekken, wasmachi-
nes, koelkasten, gasfornuizen en andere 
apparaten. 

Over de samenwerking met Varossieau is 
Lin Ming goed te spreken. “Als ik iets nodig 
heb, bel ik en daarna stuur ik een lijst naar 
ze toe. Ik heb geen problemen. De prijs die 
ik van Varossieau krijg is goed. Om te ver-
kopen moet je prijs goed zijn en je winkel 
moet ook aantrekkelijk zijn. Verder moet je 
liefde hebben voor je klanten en dan komt 
het goed.” 
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switi rAuw streetfest 2015:

internationale samenWerking 
Bij straatkunst
Scholieren, leerkrachten, voorbijgangers 
en omwonenden kunnen volop genie-
ten van de zeven kleurrijke, spannende 
muren die de J.E. Dennertschool aan de 
Achillesstraat eind oktober cadeau kreeg 
van street-art-organisatie Switi Rauw. Elke 
- metershoge - muurschildering heeft een 
eigen betekenis en stijl; het centrale the-
ma was Collaborate (samenwerken). 

Zeven Surinaamse en drie buitenlandse 
kunstenaars hebben hun artistieke 

krachten gebundeld tijdens Streetfest 

2015, de derde editie van dit jaarlijkse 
evenement. Van donderdag 29 oktober tot 
zondag 1 november werkten zij samen op 
het terrein van de J.E. Dennertschool en 
het resultaat mag er zijn! Ook leerlingen 
van de school en vrijwilligers hebben zich 
ingezet om het project op tijd af te ronden.  

Het Switi Rauw Streetart Festival (Street-
fest) wordt sinds 2013 georganiseerd, 
ieder jaar met een ander karakter. Switi 
Rauw is nu klaar voor the next level. De 
organisatie wil het street-artfestival uit-

breiden tot een evenement met muzikale 
en culinaire elementen, waar ook ruimte is 
voor andere uitingen van beeldende kunst. 
Switi Rauw wil ook de districten verfraaien 
en richt de blik nu op het buitenland. 

Met - legale - straatkunst werkt Switi Rauw 
sinds 2011 aan een mooiere stad. Veel 
grauwe, saaie muren in de historische bin-
nenstad van Paramaribo hebben al een 
metamorfose gekregen van de organisa-
tie, die samenwerkt met tien jonge kunste-
naars. Varossieau is vanaf 2011 een trou-
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we sponsor van de activiteiten van Switi 
Rauw. Het bedrijf doneert naast Historex-
acrylverf ook materiaal, en draagt zo bij 
aan stadsverfraaiing, artistieke ontplooi-
ing en een positief imago van Paramaribo.

Streetfest 2015 is geproduceerd door  
Kevin Headley, Farah Khodabaks, Shellyan 
Fraser en Joey Roberts. De deelnemende 
Surinaamse kunstenaars waren Vernon 
Simons, Joey Roberts, Ernesto Saldi, Shel-
lyan Fraser, Omar Kasijo, Anunciata Goud-
zand en Fabian de Randamie. 

Switi Rauw is een project van Kevin  
Headley en Hedy Tjin. 

Buitenlandse gasten
De Spaanse Felipe Pantone heeft 
wereldwijd veel ervaring opge-
daan met straatkunst. 
De Australische Selina Miles 
legt zijn werk vaak vast met de  
camera. Met haar opnames van 
Streetfest 2015 zal zij de interna-
tionale street-art-gemeenschap 
laten zien dat de Surinaamse 
street-art niet onderdoet voor die 
in andere landen. 
De specialiteit van de Britse Re-
becca Smith is grafitti-mapping, 
een techniek die nieuw is voor  
Suriname. Het publiek kon twee 
uren lang genieten van het resul-
taat van deze techniek, waarbij 
een animatie op een muurschil-
dering wordt geprojecteerd. De 
muurschildering kwam daarmee 
prachtig ‘tot leven’ - een bijzon-
dere ervaring voor de toeschou-
wers!

De buitenlandse artiesten juichen 
het toe dat de Surinaamse arties-
ten vooral met acrylverf werken 
(in plaats van met spuitbussen). 
Dit is beter voor het milieu en de 
gezondheid van de artiest zelf. 
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Varossieau heeft graag gezonde en gelukkige 
medewerkers. Daarom is ook in 2015 aan-
dacht besteed aan het belang van een healthy 
lifestyle. Er waren bewustwordingsactiviteiten 
en tijdens de Wellness Week, in juni, kreeg het 
personeel extra informatie over gezonde voe-
ding. 

Bij de afsluiting van 2015 wenst Varossieau 
alle lezers een gezond 2016! Wij sluiten 

deze Varia af, in stijl, met een recept voor een 
bijzonder smakelijk en gezond kerstcadeautje. 
Op ons verzoek deelt chef-kok Jethro Wirht een 
recept met u!

Kleur op het bord heet deze heerlijke pasta, 
boordevol gezonde en verse ingrediënten. De 
bereidingstijd is lekker kort; als kok(kin) bent u 
dus niet veel tijd kwijt in de keuken! Nog even 
dit: Jethro is in de keuken zuinig met zout en 
hij kiest zoveel mogelijk voor verse producten 
van eigen bodem. Een goed voorbeeld dat na-
volging verdient!

HOOfdgeRecHt vOOR 4 peRsOnen
Voorbereiding max. 40 minuten
Bereiding max. 20 minuten

KIpfILet

IngRedIënten
500 gram kipfilet
Zout, zwarte peper, knoflookpoeder naar smaak
Olie (plantaardig)

vOORBeReIdIng
Kruid de kip met zout, zwarte peper en 
knoflookpoeder.

BeReIdIng
Grill of bak de kip in een pan met weinig olie, 
elke zijde 4 minuten 
Jethro gebruikt een speciale grillpan, waardoor 
de filet mooie streepjes krijgt. 

pAstA 

IngRedIënten 
400 gram pasta
8 grote garnalen  
8 mosselen*
25 gram kippenham
1/2 ui
1 fijngesneden teentje knoflook
200 ml. kookroom

gezond kerstrecePt vAn chef-kok jethro wirht:

kleur op het Bord!
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wie is chef-kok 
jethro wirht?

Na een studie op Barbados mag 
Jethro zich sinds 2010 gediplomeerd 
chef-kok noemen. In Suriname heeft 
hij zijn sporen verdiend. Hij werkte bij 
diverse hotels en maakte deel uit van 
de teams die Suriname vertegenwoor-
digden bij het regionale evenement 
Taste of the Caribbean. “In 2012 heb 
ik zilver behaald en in 2013, goud!” 

Nu werkt Jethro zelfstandig. Op owru 
yari presenteert hij speciale cocktails 
in de binnenstad. “Cocktails met een 
echt Surinaamse smaak, zodat we 
onze eigen identiteit erin kunnen her-
kennen!” In de nabije toekomst hoopt 
Jethro zijn eigen restaurant te openen. 

“Dit jaar wil ik goede kerstdagen 
doorbrengen met mijn mensen; ik 
ga lekker voor ze koken!”, vertelt  
Jethro Wirht verder. De afgelopen ja-
ren was hij met kerst altijd aan het 
werk, maar nadat hij eerder dit jaar 
afscheid moest nemen van zijn opa 
André Beek, wil hij op speciale mo-
menten aandacht besteden aan zijn 
familie. 

vOORBeReIdIng
Kook de pasta in 8 minuten ‘al dente’ 
(beetgaar)
Snijd de ui en knoflook heel fijn
Snijd de kippenham in blokjes

BeReIdIng
Verhit de pan met wat olie
Voeg alle ingrediënten toe
Roerbak enkele minuten
Giet de kookroom erbij
Voeg zout en zwarte peper toe naar smaak

gROenten 

1 pak baby-paksoi
75 gram taugé
100 gram kool

vOORBeReIdIng
Snijd de kool
Halveer de baby-paksoi in de lengte

BeReIdIng
Eén minuut bakken in de pan waarin je 
eerder de kip hebt gebakken
Voeg zout en zwarte peper toe naar smaak
Voeg wat water toe
Na een minuut direct van het vuur wegha-
len en uit de pan doen

AfROndIng
--Leg eerst de pasta op de borden
De groenten mogen daar mooi bovenop
Maak het geheel af met de kipfilet

Serveer met een glas witte wijn, een fris 
sapje, zuurwater of sodawater met lem-
metje. 

eet smakelijk!

*Pakjes ( gekookte) mosselen liggen in de diepvries bij de gro-

tere supermarkten. Ook zonder mosselen is dit recept erg sma-

kelijk; het gerecht heeft dan wat minder kleur.

Chef-kok Jethro Wirht
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