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De door Varossieau georganiseerde deco-

avond  april j.l. genoot grote belangstelling. 

Diverse afnemers van Varossieau verf- en  

verfproducten bezochten de training om 

zich te laten informeren over nieuwe ont-

wikkelingen op dit gebied. De interessante 

presentaties, goede sfeer en actieve inter-

actie tussen de bezoekers en de sprekers, 

maakten het geheel tot een zeer geslaag-

de informatieavond.  

Op de desbetreffende avond druppelen 

bij Varossieau om half zeven de laatste 

bezoekers binnen en is elke stoel bezet. 

Een projectiescherm vertoont bedrijfsilm-

pjes variërend van het aanbrengen van 

autolak tot de opzet van het eficiënte  
Japanse 5S systeem dat Varossieau han-

teert voor een optimaal en duurzaam 

functioneren. De tafel voorin de zaal met 

diverse uitgestalde producten en gereed-

schappen belooft een interessante pre-

sentatie. Een bank behandelt met Rambo 

white wash biedt ‘zitplaats’ aan beitsen en 

lakken van Rambo. 

Nuria Phang, commercial manager, opent 

het programma met een welkomstwoord. 

Voor haar is het de eerste deco-avond en 

ze hoopt er nog vele in goede samenwer-

king met de aanwezigen te kunnen delen. 

Phang introduceert het Varossieau-team 

en geeft vervolgens het woord aan Joey 

Sanmohadi, die de eerste presentatie ver-

zorgt. 

Protective Marine Coatings

Vanuit zijn functie als construction project 
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supervisor  houdt Sanmohadi een kort 

verhaal over de Protective Marine Coa-

tings die Varossieau als onderdeel van de 

PPG-group aan de markt te bieden heeft. 

De PMC-coatings van Sigma beschermen 

staal tegen agressieve weersinvloeden. Ze 

worden wereldwijd toegepast in de industri-

ele sector en de scheepvaart. Sanmohadi 

 licht diverse coatings toe. Hij vertelt over 

de voorbehandeling van het staal door 

middel van gritstralen en over de opbouw 

van verfsystemen. “Elk project vraagt 

om een eigen verfsysteem, dat hiervoor  

speciaal wordt samengesteld.” verklaart 

Sanmohadi. Ook laat hij de werking van 

een lagenmeter zien die de dikte van de 

laag exact kan meten. Voor de huisschilder 

zijn Sigma-coatings inzetbaar bij het schil-

deren van bijvoorbeeld galvaan- en alumi-

nium hekwerken en zo een aanvulling op 

de producten van de decoratieve markt. 

Sanmohadi benadrukt dat je als schilder 

een goede bescherming nodig hebt bij 

het werken met PMC’s. Tot slot verwijst hij 

naar de websites waarop alle informatie 

over PMC’s te vinden is. De aanwezigen 

luisteren eerst aandachtig en stellen dan 

speciieke vragen. 

De juiste opbouw van een verfsysteem

Dan komt Romeo Banwarie, verf- en kleu-

rendeskundige en reinish-specialist in de 
auto-industrie, aan het woord. Banwarie 

start met basiskennis over verfproducten. 

Hij besteedt daarbij extra aandacht aan 

het op de juiste wijze gebruiken van kit en 

plamuur. “Plamuren is alleen voor een har-

de ondergrond die niet werkt!”, benadrukt 

hij met klem. De juiste volgorde bij beton 

is altijd: eerst plamuren, dan gronden en 

dan afverven. Voor hout kun je beter kit 

gebruiken. Gebruik je toch plamuur dan 

moet je eerst met houtmenie conserveren, 

dan gronden, dan plamuren, vervolgens 

weer gronden en tenslotte alakken.” Pas 
je niet de juiste volgorde toe, dan gaat 

de verf bladderen. Een veel voorkomend 

probleem. Dit bladderen wordt ook vaak 

veroorzaakt door het gebruik van olieverf 

op beton of over een laag acryl. “Acryl 

kan altijd over olie gebruikt worden maar 

andersom niet!” Met behulp van een sim-

pele plakbandtest op beeld demonstreert 

Romeo Banwarie de houvast van verschil-

lende verlagen op beton. Het verhaal 
veroorzaakt wat commotie onder de dea-

lers en aannemers omdat blijkt dat in de 

praktijk vaak hardnekkig met een verkeerd 

opgebouwd verfsysteem wordt gewerkt. 

Ook de schadelijke invloed op de gezond-

heid bij het schoonmaken met ammoniak 

doet ‘stof opwaaien’. Er ontstaat een korte 

discussie over het belang van een goede 

schildersopleiding en de rol die Varossieau 

daarbij kan spelen. 

Bakingsoda en Rambolakken

Verschillende soorten verf, ontvettings-

middelen en de bestrijding van vocht en 

schimmel komen voorbij. Voor het laatst-

genoemde kan onder meer een speci-

ale soda worden gebruikt. “Geen baking 

soda!” zegt Banawarie. Er wordt hartelijk 

om gelachen maar het blijkt in de praktijk 

werkelijk te zijn gebeurd. De aanwezigen 

zijn goed bij de les en stellen veel vragen. 

De exacte werking van de kleurenwaaier 

wordt nog eens goed uitgelegd en er is 

ook speciale aandacht voor de lakken van 

het merk Rambo. Rambolakken zijn van 

heel hoge kwaliteit maar in Suriname nog 

veel te weinig bekend. Banwarie geeft uit-

leg over de verschillende soorten lakken, 

beitsen en waxen die houtsoorten een op-

timale bescherming bieden en laat tevens 

een demonstratieilmpje van Rambo zien. 
Tijdens de hierna volgende pauze vertelt 

dhr. Lo Tam Loi, eigenaar van een auto-

spuitbedrijf ons dat hij de Varia neerlegt 

als leesmateriaal voor de klant tijdens 

autokeuringen in zijn bedrijf. “Het is inte-

ressant en er kan nog meer klantgerichte 

info in”, vindt hij. Onlangs verfde hij zijn 

garagevloer succesvol met een tweecom-

ponentencoating. Hij wilde bewijzen dat dit 

mogelijk is als het systeem goed wordt toe-

gepast. Zijn informatie haalde hij van de in-

ternetsite van PPG. Deze deco-avond geeft 

hem vooral de indruk dat de klant in Surina-

me meer eisen mag stellen aan schilders. 

Als parochieraadslid van de kathedraal 

ziet hij restauratieproblemen als gevolg 

van verkeerde werkwijzen. “Wij gaan nu 

de schilders adviseren!”, zegt hij gedreven.  

Het bladderen van de verf wordt 

ook vaak veroorzaakt door het 

gebruik van olieverf op beton of 

over een laag acryl. “Acryl kan 

altijd over olie gebruikt worden 

maar andersom niet!”

Display Rambo lakken voor houtDemonstratie aanbrengen van glasweefsel-

behang door dhr. Dermowidjojo
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De kracht van informatie

Na de pauze volgt er meer informatie.  

Onder andere over autolakken van het 

merk Deltron en de kleurenscanner van 

Varossieau, met behulp waarvan  de kleu-

renlak van een auto precies kan worden 

nagemaakt. Het nieuws over de lancering 

van een nieuwe Historex vloerverf voor 

beton en hout wordt verheugd ontvangen. 

Ook is er speciale aandacht voor het bij-

zondere glasvezelbehang, voor wanden en 

plafonds. Een duurzaam product dat mak-

kelijk aan te brengen is en scheuren kan 

repareren. Het is in elke kleur over te schil-

deren en zeer decoratief. Varossieau’s 

medewerker Vincent Dermowidjojo de-

monstreert ter plekke de werkwijze op een 

houten plaat. Vervolgens snijdt hij een stuk 

uit het behang en repareert dit naadloos 

met een overlapping. De aanwezigen zijn 

verrast over het eindresultaat. 

Aan het einde van de avond krijgen de be-

zoekers een leuke Varossieau reclametas 

met informatiefolders mee en er wordt nog 

veel nagepraat. Een bezoeker van aanne-

mersbedrijf Empire bestudeert nauwkeu-

rig het resultaat van het glasvezelbehang. 

“Deze avond geeft ons een veel beter idee 

over wat er allemaal verkrijgbaar is”, zegt 

hij. Dit behang is er al vijf jaar en dat wis-

ten we niet. Het is een heel mooi product, 

ik kan het zeker aan mijn klanten verko-

pen.” 

De zeer geslaagde deco-avond toont we-

derom aan dat het geven en ontvangen 

van goede informatie altijd leidt tot posi-

tieve initiatieven en ontwikkelingen. 

Varossieau is zeker van plan dergelijke in-

formatieavonden voort te zetten en hoopt 

dat belanghebbenden daar goed gebruik 

van blijven maken.

 

Een bezoeker van aannemers-

bedrijf Empire bestudeert  

nauwkeurig het resultaat van het 

glasvezelbehang. “Deze avond 

geeft ons een veel beter idee over 

wat er allemaal verkrijgbaar is”
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Nog hartelijk nalachend en nagenietend, 

met opmerkingen als “het was echt ge-

zellig”, “ik heb enorm genoten”, “het eten 

was heerlijk” en “deze jubileumviering was 

toch wel anders”, verlieten de Varossieau 

medewerkers, de jubilarissen en hun ge-

zinsleden de feestelijk ingerichte ruimte 

van restaurant Khazana aan de Van ’t Ho-

gerhuysstraat.

Op 20 maart j.l. werden tijdens de jaarlijkse 

jubileumviering 5 jubilarissen van het jaar 

2014 in de bloemetjes gezet en werd er 

afscheid genomen van 1 gepensioneerde 

medewerker. Bij binnenkomst kregen ze 

elk een corsage opgespeld.

Bij de ingang van de zaal vielen de uitge-

stalde foto’s van de jubilarissen en ge-

pensioneerde meteen op. De zaal liep 

langzaam vol met feestelijk uitgedoste me-

dewerkers en genodigde gezinsleden. De 

kelners laveerden daartussen met goedge-

vulde dienbladen, terwijl er vanuit de zaal 

goed zicht was op het aantrekkelijk uitge-

stalde buffet.

Omstreeks 7 uur opende Varossieau’s di-

recteur, dhr. Ramesh Dwarkasing de avond 

en heette alle aanwezigen, in het bijzonder 

de jubilarissen en de gepensioneerde met 

hun gezinsleden, van harte welkom.

Alvorens verder te gaan werd 1 minuut stil-

te in acht genomen, ter herdenking aan de 

op 6 februari 2015 overleden medewerker, 

dhr. Albert Paules. Dhr. Paules, die werk-

zaam was op de afdeling SOP, kwam na 

een langdurig ziekbed te overlijden.

Op het programma stond vervolgens het 

voorlezen van een verkorte levens- en 

loopbaanbeschrijving van de jubilarissen 

en de gepensioneerde. Dit werd afwisse-

lend gedaan door de  heer Dwarkasing en 

de onderdirecteur, dhr. Brian van Leeuw-

aarde. Op vlotte wijze werd de CV aan de 

aanwezigen voorgehouden, aangevuld met 

anekdotes, welgemeende complimenten 

en andere ijne herinneringen. Met een ge-

pensioneerde medewerker die 43 dienstja-

ren jaren telde en 2 jubilarissen met elk 35 

dienstjaren, kon het niet anders dan dat er 

herinneringen werden opgehaald van de 

beginjaren van Varossieau en de tijd toen 

het bedrijf gevestigd was aan de Van ’t 

Hogerhuysstraat. Sommige van de aanwe-

zigen waren toen nog niet geboren of nog 

erg jong.

De gepensioneerde medewerker, dhr.  

Ronald Tamkant, was werkzaam op de af-

deling Finance. Eén van de medewerkers 

met 35 dienstjaren, mevr. Marijke Kasim-

Madahjar, was op dezelfde afdeling werk-

zaam, terwijl dhr. Soelimin Moertasan, 35 

dienstjaren, werkzaam was op de afdeling 

SOP. De overige twee jubilarissen, beiden 

werkzaam op de afdeling Sales, waren: 

mevrouw Francisca Eilaar-Haselhoef, 
12½ dienstjaren en dhr. Glenn Moesan 15 

dienstjaren. Mevr. Eilaar was wegens on-

voorziene omstandigheden verhinderd. Na 

de speech ontvingen ze elk een  handrui-

ker, een leuk geschenk, een ingelijste foto 

als ook een oorkonde als blijk van waarde-

ring voor hun trouwe dienstverband aan Va-

rossieau. Dhr. Tamkant bracht namens de 

groep een dankwoord uit aan het adres van 

de directie en de collega’s voor de prettige 

samenwerking.

Tot verrassing van dhr. Brian van Leeuwaar-

de, werd vervolgens ook hij in de bloeme-

tjes gezet. De directeur vertelde dat Brian, 

na bijna 9  jaren bij Varossieau zijn krach-

ten gegeven te hebben, het besluit geno-

men had om per 1 april 2015 een nieuwe 

uitdaging binnen zijn vakgebied aan te 

gaan.  Brian was werkzaam in de functie 

van Onderdirecteur Marketing, Sales en 

Export. De directeur prees hem om zijn 

inzet en memoreerde enkele hoogtepun-

ten gedurende zijn loopbaan.  Van de col-

lega’s en zijn meerderen in Suriname en in 

het buitenland kreeg Brian een bloemstuk, 

een prachtig horloge en een fotoboek met 

hoogtepunten uit zijn carriére,  vanaf 2006 

tot heden, kado. 

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt 

om ook formeel zijn opvolgster aan de col-

lega’s voor te stellen. De nieuwbakken 

Commercieel Manager, mevr. Nuria Phang, 

die inmiddels al enkele weken door Brian 

werd ingewerkt. Zij kreeg een welkomst-

bouquet gevolgd door een hartelijk wel-

komstapplaus van de collega’s.

De kado’s en de foto’s van de jubilarissen

Van links naar rechts dhr. Ramesh Dwarkasing, mw Marijke Kasim,  

Brian van Leeuwaarde

Jubileum en afscheid
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Een hoogtepunt van de avond was zeker 

wel het moment waarop het buffet werd 

opengesteld. De aanwezigen konden zich 

naar hartenlust tegoed doen aan het rijke-

lijk voorziene buffet. Ook het wokken viel in 

de smaak en werden er verschillende  com-

binaties uitgeprobeerd.

Hierna stond er een bedrijfsilmpje op het 
programma.  In dit ongeveer 20 minuten 

durend ilmpje werden verschillende be-

drijfsactiviteiten in beeld gebracht, met de 

nodige uitleg van de eigen medewerkers. 

Dit werd op verschillende momenten verge-

zeld van commentaar van de aanwezigen 

in de zaal, wat de sfeer verhoogde.

Hierna werd er ter afsluiting van de avond 

gelegenheid geboden tot felicitaties, waar-

bij er bosies, brasas en ferme handdruk-

ken werden gegeven aan allen, die op deze 

avond in de schijnwerper stonden. Velen 

poseerden ook spontaan voor de fotoshoot 

met collega’s.

Varossieau en haar medewerkers mogen 

terugzien op een geslaagde avond. Nog-

maals proiciat aan de jubilarissen. 
Many thanks and all the best aan de heren 

Tamkant en Van Leeuwaarde.

De blije Brian van Leeuwaarde met zijn fotoboek De directeur met onze nieuwe Commerciele Manager Mw Nuria Phang

Met dhr. Ronald Tamkant Met dhr. Soelimin Moertasan
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Op 27 mei j.l.vond in de zaal van het 

Royal Torarica hotel de jaarlijkse PMC 

(Protective & Marine Coatings) meeting 

plaats op initiatief van moedermaatschap-

pij PPG en Varossieau. Diverse industriële 

klanten van Varossieau waren uitgenodigd 

om zich tijdens het seminar op de hoogte 

te stellen van wetenswaardigheden en ont-

wikkelingen op het gebied van protective 

coatings. De aanwezigen vertegenwoordig-

den onder meer bedrijven als: Staatsolie, 

EBS, Suralco, SDSM, SWM en VSH Staal-

maatschappij. 

De presentatie werd geleid door technical 

manager Wolfert Otte van PPG AFOS, in 

samenwerking met Joey Sanmohadi, con-

struction project supervisor bij Varossieau. 

Als adviseur bij diverse industriële projec-

ten in Suriname die het gebruik van pro-

tective coatings vereisen, was Sanmohadi 

voor Varossieau de aangewezen initiator. 

“Uit intensief contact met de klanten kon 

ik opmaken dat er veel behoefte was aan 

meer informatie op het gebied van tank-

coatings. Vandaar dat dit ook een extra 

accent heeft gekregen op het seminar.”, 

aldus Sanmohadi. Met het seminar hoopt 

Varossieau in Suriname een intensivering 

tot stand te brengen van gehanteerde tech-

nieken en normen bij conservering met 

protective coatings. 

Onder de chique kroonluchter van de ho-

telzaal stonden om elf uur lange tafels met 

stoelen klaar voor het seminar, voorzien 

van notitiemateriaal, drinkwater en petten 

met het logo van Sigma coatings. De pre-

sentatie werd ondersteund met audiovisu-

ele apparatuur. De opkomst was goed en 

bij aanvang waren bijna alle stoelen bezet. 

De eerste helft van het  seminar richtte 

zich in hoofdzaak op de geldende normen 

bij productie en toepassing van protective 

coatings. Ingegaan werd op geldende ISO-

standaarden met als voorbeeld o.a. coa-

tings voor de scheepvaart. Dhr. Otte gaf 

aan dat richtlijnen landelijk sterk verschil-

len maar dat PPG er op voorstaat de hoog-

ste normen te hanteren. Een voortdurend 

proces, omdat zowel eisen als materialen 

steeds aan veranderingen onderhevig zijn. 

Belangrijk punt van aandacht was ook 

het vaststellen van de mate van corrosie 

bij constructies, de keuze voor de juiste 

coating en de werkwijze. Hierbij werd het 

belang van een nauwkeurige analyse van 

de directe omgeving en de omstandighe-

den waaronder speciieke constructies 
moeten functioneren, nog eens benadrukt. 

Omgeving en omstandigheden zijn van 

grote invloed op de mate van aantasting 

en daarom uitgangspunt bij het vaststel-

len van de coating, de applicatiewijze en 

de onderhoudstermijn. Ook veiligheid en 

gezondheid wegen mee. Zo is bij de lining 

(verf voor de binnenkant van een opslag-

tank) van een drinkwatertank het duur-

zaamheidscriterium net zo belangrijk als 

de veiligheid van het drinkwater. Vanuit 

de zaal werden regelmatig vragen gesteld, 

PMC seminar 27 mei 2015

Links de trainer Otte Wolfert rechts Joey Sanmohadi
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die afwisselend door Wolfert Otte en Joey  

Sanmohadi werden beantwoord. 

De lunchpauze om half één, was een wel-

kome onderbreking van het intensieve se-

minar. In de aangrenzende zaal kon even 

worden ontspannen onder het genot van 

een maaltijd gepresenteerd in de vorm van 

een lopend buffet. Aan de ronde eettafels 

werden bevindingen en vragen m.b.t. het 

seminar met elkaar uitgewisseld. 

Veel vertegenwoordigers waren speciaal 

gekomen voor de informatie met betrek-

king tot tankcoatings. Zoals dhr. Babel, 

hoofd operations bij EBS-Ogane. Tot zover 

vond hij het seminar zeker leerzaam. Voor-

al het deel over de invloed van de omgeving 

op corrosie. “Wij zitten met ons terrein toch 

wel dicht bij de rivier. Het brakke water is 

sterk van invloed op de dikte van de laag die 

wij op onze gastanks moeten aanbrengen 

en op de vereiste onderhoudsperiodes.” 

Dhr. R. Baidjnathpanday van SDSM zocht 

tijdens het seminar een oplossing voor een 

speciiek probleem. Bij een aantal aange-

leverde ballasttanks die de balans op een 

schip moeten garanderen, was een vocht-

probleem ontstaan. “Als ik mijn vragen 

hieromtrent in het seminar beantwoord 

kan zien ben ik meer dan tevreden.”

Dhr. Siegfried Rostamkhan manager bij FR 

Cranes & Construction vond het belangrijk 

collega’s op het seminar te ontmoeten en 

te weten wat er speelt. Daarnaast wilde hij 

informatie over mogelijke coatings voor de 

conservering van transportmaterieel en 

was hij geïnteresseerd in nieuwe materia-

len en toepassingen die voor zijn klanten 

de kosten kunnen drukken.

In het vervolg van het seminar werd dieper 

ingegaan op tankcoatings. Er werden veel 

vragen gesteld. Ook kwam de grote behoef-

te van de bedrijven aan goed getrainde ap-

plicateurs naar voren. Varossieau gaf aan 

al hard te werken aan de opzet van derge-

lijke trainingen om contractors hiermee te 

ondersteunen. Het seminar liep uit en pas 

tegen half vier ‘s middags verlieten de be-

zoekers wat moe maar ook voldaan de ho-

telzaal. Voor velen van hen waren een aan-

tal zaken stukken duidelijker geworden. 

Ook Joey Sanmohadi was tevreden over het 

verloop van de meeting: “Wij zijn er in ge-

slaagd onze boodschap goed over brengen. 

Namelijk dat wij als leveranciers veel te 

bieden hebben op het gebied van tankcoa-

tings. Dat wij volgens internationale stan-

daarden werken en de juiste ‘know how’ 

hebben. Suriname loopt nog wat achter. Op 

het gebied van conservering kan het hier 

veel beter. De infrastructuur daarvoor ligt 

er al. Het is nu een kwestie van het trainen 

van de applicateurs die met de producten 

moeten werken. Gelukkig zijn we daarmee 

goed op weg. Er zijn al een aantal proeven 

geweest in samenwerking met contractors. 

Met ondersteuning vanuit PPG kan dit zich 

uitbreiden en verdiepen.” 

Sanmohadi heeft er alle vertrouwen in. 

“Met een goede samenwerking kunnen we 

het niveau van conservering in Suriname 

zeker naar een hoger niveau stuwen.” 

Goed gevulde zaal

Dhr. Babel hoofd operations bij EBS Ogane Dhr. Baidjnathpanday van SDSM Dhr. Siegfried Rostamkhan manager bij  

FR Cranes & Construction
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De kleurrijke verfbranche zit voor Nuria 

vol uitdagingen. “In het hele traject 

voor onze producten heb je zóveel decision 

makers! Wij denken soms dat we verkopen 

aan een bouwmaterialenzaak, maar we 

moeten veel meer klanten aanspreken. 

Want het gaat uiteindelijk om de tevreden-

heid van de eindgebruiker, door middel van 

een goede aannemer en aansturing van 

de schilder zelf. En iedereen heeft andere 

kennis nodig om een project tot een succes 

te maken. Dat geldt ook voor de industriële 

producten en de autolakken.”

In haar eerste jaar bij Varossieau wil zij in 

elk geval de gemiste verkopen rechttrek-

ken. “Het gaat om de afstemming van de 

interne doelen en processen op de targets, 

waarbij de klant centraal staat. Als je doe-

len hebt, dan wil je die ook realiseren! In 

sommige maanden kon dat iets beter, dus 

ik zou graag willen kijken welke bijdrage ik 

vanuit mijn ervaring kan leveren aan onze 

performance.” 

Hierbij heeft intensivering van het klant-

contact prioriteit. “Ik heb nieuwe formulie-

ren ontwikkeld, waarbij wij meer aandacht 

besteden aan de presentatie van het port-

folio, van alle producten op segment- en 

merkniveau. Als innovatieve organisatie 

moeten wij onze relatie uitbuiten en afzet-

ten tegen de concurrentie, zodat we écht 

weten wat ons marktaandeel is. En ik denk 

dat wij als Varossieau moeten werken aan 

imagoverbetering en kennisdeling vanuit 

onze PPG-moeder.  De successen van an-

dere zusterorganisaties, kunnen goed van 

pas komen in de architecten- en bouwwe-

reld in Suriname.” 

Tijdens de laatste Deco-avond kwam de 

noodzaak aan kennisdeling duidelijk naar 

voren. “Tot onze grote verbazing waren 

daar een heleboel aannemers die zeiden: 

‘Kom maar met onze schilders praten, zo-

dat zij ons niet kunnen wijsmaken dat zij de 

methodiek bepalen. Wij moeten allemaal 

één taal spreken, zodat iedereen kan mee-

bepalen wat de kwaliteit moet zijn’. Dus dat 

staat ook op mijn lijstje.”

Potentie

Qua attitude en cultuur is Varossieau een 

voorbeeldbedrijf, vindt Nuria. Toch is de 

onderneming nog niet echt populair in de 

Surinaamse samenleving. “Natuurlijk ken-

de iedereen Brian. Maar op mij kwam het 

bedrijf traditioneel over. Dus ik denk dat er 

meer mag worden gedaan aan het imago 

van het bedrijf, de producten en de bele-

ving door de samenleving.” 

Om een andere uitstraling te bewerkstel-

ligen wil Nuria aan de slag in de winkels. 

“Voor meer color product experience. Ook 

willen wij de behoefte van de zakelijke 

klanten en winkeliers tijdig en juist invul-

len. Dat heeft te maken met de aanlevering 

van de soorten producten die ze nodig heb-

ben om hun klanten tevreden te stellen. 

Daarnaast willen wij advies geven over de 

boodschap die de klanten naar de vaklie-

den kunnen communiceren - en wij willen 

bijdragen aan het winkelbeeld dat zij heb-

ben! Als voorbeeld hebben wij onlangs ons 

vierde Protective Coatings-seminar gehou-

den, over onderhoud en behoud van struc-

turen tegen corrosie, speciaal voor klanten 

uit de constructie, scheepvaart en andere 

grote industriële klanten.”

Nuria denkt na over service aan een enigs-

zins vergeten doelgroep. “Zelf wist ik niet 

veel over verf en ik denk dat er meer vrou-

wen zijn die graag wat tips zouden willen, 

zodat ze wat meer gevoel voor het systeem 

kunnen ontwikkelen. Om te kunnen zeg-

gen: ha, voor die oplossing heb ik dat en 

dat en dat nodig. Die vertaalslag moeten 

we maken - zeker omdat we als markt-

leider de kans hebben om echt een best 

case-scenario, een internationaal plaatje, 

neer te zetten.” 

Marketing

Ze vertelt waarom ze van haar vak houdt. 

“Wat marketing interessant maakt, is dat 

je moet kijken naar de hele keten en wat 

je daaruit verdient; het bekende verhaal 

van return-on-investment. Wat doe je voor 

de tussenverkoper en voor de volgende 

schakel totdat het product in de winkel en 

bij de eindgebruiker komt? Het is het ef-

fect van promotie die je de klant aanbiedt. 

Het heeft allemaal met prijzen te maken. 

Wat doe je in de hele keten zodat iedereen 

gemotiveerd is om je product te verkopen 

aan de volgende persoon? En dat iedereen 

er geld aan verdient. Klinkt het logisch?” 

Ze legt uit hoe haar focus in Suriname is 

uitgebreid. “Hier kreeg ik meer en meer te 

maken met verkoop, in de zin van account-

management en de presentatie van je be-

MAAK KENNIS MET…

NURIA PHANG, 
COMMERCIAL MANAGER

‘Bij marketing kijk je naar de hele keten!’

“Soms komt geluk naar je toe”, zegt commercial manager Nuria Phang. “Mijn werk bij 

Varossieau sluit heel goed aan bij mijn vakkennis en mijn passie. Ik had niet gedacht dat 

mijn werk hier zó divers en interessant zou zijn!” 

Ze praat met Varia in haar werkkamer. Op verzoek van de eerste gebruiker zijn de wan-

den legergroen; niet echt haar favoriete kleur. “Blauw en turquoise spreken mij aan. 

Alles wat met zeegroen en een blauwe oceaan te maken heeft, is voor mij interessant. 

Dus als het mag, denk ik dat ik het turquoise laat verven.”

Nuria in een yoga houding
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Wikash Sewradj werkte ruim vijf jaar 

als schilder in het bedrijf van zijn 

vader, toen hij na afronding van de tech-

nische school het bedrijf over nam. Dat is 

inmiddels drie jaar geleden. Hij leerde het 

echte schildersvak vooral van zijn oom die 

lange tijd voorman was van het schilder-

team. “Mijn oom leerde mij dat, niet eens 

zozeer het schilderen zelf, maar vooral de 

voorbereiding het geheim is van het vak. 

Het vetvrij maken, schuren, gronden, pla-

muren, op de juiste manier en in de juiste 

volgorde, bepaalt grotendeels de uiteinde-

lijke kwaliteit van het schilderwerk”, ver-

klaart Sewradj. 

Varia bezoekt de ondernemer op één van 

zijn werklocaties aan de Anamoestraat. Om 

ons heen wordt er ijverig geboord, getim-

merd en natuurlijk geschilderd. En zo hoort 

het ook in de dagelijkse werkomgeving van 

Wikash Sewradj. Sinds hij eigenaar is van 

het schildersbedrijf rijdt hij elke dag heen 

en weer tussen zo’n vijf verschillende pro-

jecten. Om de persoonlijk ingekochte ma-

terialen te bezorgen, de werkzaamheden 

te controleren en te overleggen met mede-

werkers en klanten. 

Hoe bevalt het hem, na drie jaar, als baas 

van een schildersbedrijf? “Ik heb er geen 

moeite mee”, zegt Sewradj. “Het begin van 

dit jaar was wel wat slap. Ook zijn er de af-

gelopen twee jaar nauwelijks klussen van 

de overheid geweest. Daardoor hebben we 

het team wel een beetje moeten inkrimpen. 

In het schilderwerk is er veel concurrentie, 

ook van mensen zonder vergunning en dat 

maakt het er niet makkelijker op. Maar ge-

lukkig komen de opdrachten nu weer bin-

nen. We werken momenteel met zo’n tien 

schilders aan vooral particuliere projecten. 

Ik ben heel blij met dit team omdat het al-

lemaal vakmensen zijn die zelfstandig kun-

nen werken, zodat ik niet continu hoef aan 

te sturen.”

Dhr. Sewradj krijgt de oorkonde overhandigd door Feeanine Hewitt

drijf aan een andere partner. En uiteindelijk 

dacht ik: waarschijnlijk gaat mijn Chinese 

bloed nu echt stromen.” Ze lacht: “Je moet 

je klant leren kennen en kijken waar voor 

beide partijen de waarde in zit. En kijken 

of je dat op langdurige basis met voordelen 

voor beiden kunt voortzetten. Het is niets 

anders dan een langdurige relatie.”

Kleurenwaaier

Haar eigen woning is ook geschilderd met 

verf van Varossieau. “Twee jaar terug, ja. 

Met de verf heb ik me toen eigenlijk niet 

bemoeid, maar wel met de kleuren! Wat 

ik zo leuk vond, was de kleurenwaaier, 

met al die Surinaamse kleurcodenamen. 

En ik heb toen voor bepaalde muren pim-

ba en jasmijn gekozen. Dat is vrij rustig,  

Surinaams en wat Aziatisch, en je kunt het 

met veel combineren. De waaier vind ik wel 

een leuke tool en er wordt heel veel naar 

gevraagd.”

Een belangrijk deel van haar vrije tijd 

draait om haar dochters Jade (9) en Lynn 

(5). “Ik wil ze veel meegeven qua kennis, 

kunst en cultuur en ik ben druk met hun 

schema. Ballet, kunst... Los van naar les-

jes rijden help ik graag mee met een aantal 

kunstprojecten. Zo had Sabine Ensberg, 

kunstenaar, een expo; daar heb ik de PR 

en marketing voor gedaan en ik hoop dat 

ik dat in de toekomst weer mag doen! Na-

tuurlijk was ik extra gemotiveerd omdat 

mijn dochter meedeed. Ik vind het leuk om 

creatief bezig te zijn, in het verleden heb ik 

geschilderd en dat wil ik weer gaan doen. 

En ik lees zoveel ik kan over leiderschap 

en spirituele balans. Qua sport doe ik aan 

yoga, een beetje aan zwemmen en een 

beetje aan lopen. Ik wil graag meer reizen 

naar landen in het Verre Oosten om meer 

van de oosterse cultuur en kunsten mee te 

maken.”

MAAK KENNIS MET ONZE AANNEMER: SCHILDERSBEDRIJF W. SEWRADJ

Schildersbedrijf W. Sewradj behaalde op de premieavond van Varossieau in maart dit 

jaar de eerste plaats bij de aannemers. Het bedrijf had de beste bedrijfsresultaten en 

scoorde hoog met haar kennis van Varossieau producten. Een mooie prestatie. Maar voor 

de achtentwintigjarige eigenaar is de opbouw van het schildersbedrijf hiermee maar net 

begonnen. 

Een project van dhr Sewradj (Fish Finder)
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Sewradj neemt alleen mensen in dienst 

die al schilderervaring hebben en goed ge-

motiveerd zijn. Ook probeert hij niet teveel 

projecten tegelijk te realiseren zodat hij 

overzicht houdt op de werkzaamheden en 

een goede kwaliteit kan garanderen. Soms 

is het wel wat ‘struggelen’ op het inanciële 
vlak, bijvoorbeeld wanneer betalingen niet 

op tijd binnenkomen. “Materialen en ge-

reedschappen zijn vaste kosten. Bij grote 

projecten werken we wel met voorschotten 

in fases. Maar soms heb je bijvoorbeeld te 

maken met onverwachte problemen tijdens 

de werkzaamheden. Die wil je zo snel mo-

gelijk oplossen, hetgeen betekent dat je de 

benodigde materialen moet voorschieten. 

Dat geld moet je dan wel in je zak hebben.” 

In het schilderwerk heeft hij de afgelopen 

jaren wel enige veranderingen geconsta-

teerd: “De verfsystemen zijn veranderd, 

er wordt veel meer gewerkt met allerlei 

soorten primerproducten dan vroeger het 

geval was. Ook in de bouw worden nieuwe 

materialen gebruikt. Plafonds worden nu 

bijvoorbeeld allemaal aangelegd met gips-

plaat als vervanging voor triplex.” Op zich 

staat hij zeker open voor het gebruik van 

nieuwe verfproducten. Helaas kon hij door 

omstandigheden niet op de afgelopen de-

co-avond van Varossieau aanwezig zijn om 

zich hierover extra te informeren. “Maar de 

volgende keer ben ik wel van de partij”, ver-

zekert Sewradj. 

Het valt hem op dat mensen steeds meer 

om kleur vragen in huis, hoewel Surina-

mers zelden echt gek doen. Vaak gaat het 

om één muur in een felle of afwijkende 

kleur binnen het interieur. Het meest opval-

lende project dat zijn bedrijf in dit opzicht 

heeft gedaan was de donkerblauwe muur 

aan de zijgevel van het Krasnapolski hotel. 

Ook de projecten in grijs met donkergrijs 

aan de Waaldijkstraat voor Maximum, (een 

goede klant), waren onderdeel van een 

aparte opdracht waar hij met veel plezier 

aan heeft gewerkt.” 

De samenwerking met verfproducent en 

-leverancier Varossieau noemt Sewradj 

prima en momenteel voert hij ook een op-

dracht uit voor Varossieau. Een klant was 

niet helemaal tevreden over een aange-

brachte kleur en die moet overgeschilderd 

worden. In dit geval geen enkel probleem. 

Maar soms heeft hij wel te maken met kri-

tische klanten die steeds iets anders wil-

len. “Ik probeer dan echt het geduld op te 

brengen om de klant helemaal tevreden 

te stellen. Soms verdien je daardoor min-

der omdat je hogere kosten maakt, maar 

je moet je naam goed houden. Een goede 

naam opbouwen kost tijd en aandacht en 

is die naam eenmaal geschonden, dan is 

dat moeilijk te herstellen.”

Helaas heeft Sewradj geen tijd meer om 

persoonlijk nog schilderwerk te verrichten 

binnen het bedrijf. “Ik vind het leuk om 

met klanten om te gaan maar het schil-

deren op zich heeft ook zo zijn charme”, 

zegt hij spijtig. Om te ontspannen voetbalt 

hij iedere week in zijn eigen buurt op een 

voetbalveldje met vrienden en buurtbewo-

ners en heel soms wandelt hij op een vrije 

dag ‘buiten de stad’. Maar veel tijd gunt hij 

zich daarvoor niet. “Ik ben nu nog aan het 

investeren en wil meer uitbreiden. Ik denk 

bijvoorbeeld aan het leveren van specia-

listisch spuitwerk in woningen. Zoals wan-

den, plafonds, hekwerken en schuttingen.” 

Wikash Sewradj houdt het graag basic en is 

geen man van wilde dingen of grote veran-

deringen. “Schilderen is mijn vak en ik zou 

echt niets anders willen doen.”

Let wel: per klant 1 paraplu per maand

één 

paraplu

Ontvang 

Bij aankopen VANAF SRD 1500

“De verfsystemen zijn veranderd, 

er wordt veel meer gewerkt met 

allerlei soorten primerproducten 

dan vroeger het geval was.”
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“Hoe gezond leef je? Wil je gezond leven? 

Dan moet je de wil opbrengen om gezond 

te eten. Wees je bewust van wat je eet en 

neem niets zomaar aan!

Het zijn de woorden van dhr. Kewal ge-

richt tot het personeel van Varossieau 

tijdens een lezing over gezonde voeding af-

gelopen 24 mei. Kewal ondervond aan den 

lijve wat gezonde voeding voor lichaam en 

geest kan betekenen. Enkele jaren geleden 

voelde hij zich doodziek en leed aan vre-

selijke rugpijnen. Toen stopte hij rigoureus 

met het eten van rood vlees en het slikken 

van pijnstillers. Hij voelde zich al snel beter. 

Kewal verdiepte zich steeds meer en fa-

natieker in gezonde voeding en werd zelfs 

veganist. Nu verbouwt hij op zijn perceel 

aan de Afobakkaweg zijn eigen groenten, 

fruit en kruiden, bakt zijn eigen brood en 

brengt diverse natuurproducten en genees-

kruiden op de markt. Het is een way of life 

geworden. 

Gezondheid,  ziekte en stress

Kewal brengt zijn verhaal met vuur en hu-

mor. Het eerste deel van de lezing gaat 

over ziekte en gezondheid in het algemeen. 

“Ik ga naar een arts voor een diagnose, 

maar ik wil geen chemische troep in mijn 

lijf! Het medicijn maakt je niet beter, het is 

alleen een hulpmiddel ter ondersteuning.” 

Volgens Kewal is ons eigen lichaam zelf de 

beste medicijnkast die er bestaat. Maar je 

moet het wel een kans geven. “Eet daarom 

volop groenten en voldoende vitamines, 

daaruit moeten de natuurlijke medicijnen 

voor het lichaam worden gemaakt. Lichaam 

en geest gaan hand in hand bij ziekte en 

genezing. Stress is ziektemaker nummer 

één. Spanningen in het lichaam maken dat 

organen minder goed functioneren. 

Over Umami, MSG’s en Ve-Tsin

Interessant maar ook wat schrikwekkend, 

is zijn relaas over schadelijke stoffen in 

onze dagelijkse voedingsproducten uit de 

supermarkt. Ricky Kewal: “Naast de sma-

ken bitter, zoet, zout en zuur bestaat er een 

vijfde smaak namelijk: umami. Dit is een 

hartige smaak die de smaakpapillen heel 

erg prikkelt en zegt: je moet meer eten!” 

Umami is een goede verkoper voor de 

voedselindustrie en wordt daarom in veel 

producten kunstmatig als smaakverster-

ker toegevoegd. Een groot gevaar voor de 

voeding omdat je als consument te veel 

van het aminozuur mono sodium glumaat 

binnen krijgt. Op verpakkingen wordt deze 

stof vermeld als smaakversterker E621 of 

MSG. In Suriname kennen we de smaak-

versterker ook als Ve-Tsin! Een teveel hier-

van tast het afweersysteem aan en kan het 

zenuwstelsel beschadigen. 

Vet & kip

Dan zijn er de transvetten en zuren. “Ook 

zo lekker!”, roept Kewal. “Ze houden pro-

ducten langer goed maar ze veroorzaken 

adervernauwing en zijn ongezond. Trans-

vetten en zuren worden aan bijna alle pro-

ducten toegevoegd. Ook aan bijvoorbeeld 

zonnebloemolie. In alles maar een klein 

grammetje maar je krijgt zo wel een optel-

som aan transvetten binnen. Controleer 

producten die je koopt op transvetten en 

beperk ze. Probeer zo min mogelijk vet te 

eten. Dus liever ook geen boter op je brood. 

  

Ook kippen bevatten tegenwoordig vaak 

steroïden en antibiotica en worden gevoed 

met gemanipuleerde mais. Ik zeg niet dat 

het overal gebeurt, maar in Suriname wordt 

hier niet of nauwelijks op gecontroleerd”. 

Dan komt de grootste ziektemaker aan de 

beurt: suiker. Suiker is een snel koolhydraat 

die direct in het bloed wordt opgenomen 

en daardoor al gauw wordt opgeslagen als 

vet. Het is op vele punten slecht voor de 

gezondheid. Vooral de witte gerafineerde 
suikers. En het is veel verslavender dan 

mensen denken. 

Tips en alternatieven 

Gelukkig heeft Kewal ook nog goed nieuws. 

Namelijk tips en alternatieven om gezon-

der te eten.

* De beste oliën zijn olijfolie en kokosolie. 

Kokosolie is in Surinaams goed verkrijg-

baar maar je kunt het ook zelf persen. Je 

hebt koud- en warmgeperste varianten. 

Koudgeperst is het beste voor directe 

consumptie en voor de huid. De warm-

geperste, de zogenaamde ‘bori wan’, is 

goed voor bakken en braden. 

* Betere suikers dan gerafineerde witte 
suiker zijn: appelstroop, goede rietsuiker, 

agave of honing. Het zoete plantje stevia 

bevat zelfs nul calorieën! Liever geen 

sacharine of maltodextrine. Vooral ook 

geen corn syrop, dat men tegenwoordig 

in allerlei producten verwerkt en gema-

nipuleerd is.

* In kruidenmengsels, chips en bouillon 

zitten veel MSG’s. Gebruik liever verse 

kruiden, die zijn bovendien ook veel lek-

kerder. Kruiden die gezond zijn voor het 

reinigen van de lever: hardi, kurkuma en 

kunir. Een mespuntje in je voeding is vol-

doende. Bak je chips zelf, in goede olie!  

* Gebruik zeezout,  de Keltische of Hima-

laya. Het is wat grijziger door de kleimi-

neralen die er nog in zitten en gezonder 

dan het gezeefde keukenzout dat alumi-

niumdioxide-zout bevat. 

* Probeer blik- en potvoeding te vermijden 

of in elk geval te verminderen. Eet veel 

verse onbespoten groenten. Gebruik bij-

voorbeeld verse bonen of gedroogde bo-

nen die je welt. 

* Witte rijst is ongezond. Eet bruine rijst of 

zilvervliesrijst. Quinoa is ook goed. Let op 

wat voor meel je koopt. Het wordt vaak 

gebleekt. Probeer goed meel te vinden 

en bak eens zelf een brood. 

* Vermijd softdrinks die een overdosis aan 

suiker bevatten. Drink veel water. Een 

groot glas voor het slapen gaan, dat zui-

vert. Vang eventueel regenwater op en 

gebruik een koolstofilter of zuiver het 
met behulp van houtskool. 

Slotwoord 

Tot slot drukt dhr. Kewal de luisteraars op 

het hart vooral een eigen weg te vinden en 

zelf naar informatie op zoek te gaan. “Je  

lichaam is een tempel, onderhoud het.” 

Ook directeur Ramesh Dwarkasing heeft 

een afsluitende boodschap die hij belang-

rijk vindt om met het personeel te delen. 

Zelf eet hij de afgelopen jaren bewuster en 

met mate. Hij voelt zich er daardoor zoveel 

beter bij.“Wat meneer Kewal hier allemaal 

heeft verteld is niet nieuw. Veel van deze in-

formatie over modern en gezond voedsel is 

te vinden op het internet. Vergroot je kennis! 

En denk niet: ‘voor mij geldt het niet’. Het is 

geen fabeltje. Je kan veel voorkomen door 

goede voeding. De voedselindustrie maakt 

het heel moeilijk om gezond te eten. Het is 

een ingewikkeld systeem waar we met zijn 

allen naar toe zijn gegroeid. Maar probeer 

daaruit te komen en maak er het beste van. 

Geef geen geld uit aan jezelf ziek maken. 

Wees bewust en vraag je af: Wat eet ik?” 

Weet wat je eet

 Dhr. Kewal en de aandachtige luisteraars
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