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VARIA

Nieuwe hoofdwinkel Varossieau is open!

D e kwaliteitsproducten van Varossieau 
zijn nu ook binnen handbereik van 

doe-het-zelvers en professionele klanten in 
randje Paramaribo en Wanica. De nieuw-
ste Historex Decorating Center is op 4 juni 
geopend aan de Mastanaweg 4. Met de 
verhuizing van de hoofdwinkel is Varos-
sieau nu volledig vertrokken uit de Van ’t 
Hogerhuysstraat. 

De frisse inrichting van de nieuwe vestiging 
sluit volledig aan bij de moderne winkelstijl 
van Varossieau. De goed gesorteerde win-
kel heeft een speciaal kinderhoekje, zodat 
ouders zich in alle rust kunnen verdiepen in 
materialen, kleuren en mogelijkheden. 

Denieuwe winkel presenteert ook de hout-
lijn van Rambo: diverse vernissen, beitsen, 
houtreiniger, houtolie en parketlakken. 

Rambo is het merk van onze zusterorgani-
satie in Nederland. 

Er is een uitgebreid assortiment Pro Gold-
producten: van kwasten tot rollers en van 
schuurpapier tot glasweefsel zijn er over-
zichtelijk gesorteerd. Informatie en prijzen 
zijn goed leesbaar, zodat de klant zich op 
zijn gemak kan oriënteren. 

Het nieuwe filiaal is in zes maanden ge-
bouwd. Winkelchef Deepak Gajadhar be-
schikt over een team van enthousiaste en 
vakkundige medewerkers. De grand ope-
ning van de jongste vestiging is medio juli. 
De klanten van Varossieau mogen dan re-
kenen op een leuk gebaar. 
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E mil Hennep (36) is verantwoordelijk 
voor de productie, de logistiek, het 

laboratorium en voor de leveringen van 
Varossieauproductennaar andere bedrij-
ven binnen de PPG Group. In 2005 begon 
hij bij Varossieau als verfmenger. Na een 
bliksemcarrièregeeft hij nu leiding aan 23 
medewerkers.

Als kind raakte Emil Hennep vertrouwd 
met verf, kwasten, rollers en terpentine:zijn 
vader had een groot, gerenommeerd schil-
dersbedrijf. Als tiener ging Emil er ook als 
schilder aan het werk. Na enkele jaren be-
gon hij voor zichzelf. “Twee of drie jaarlater 
ben ik ermee gestopt. Er was veel concur-
rentie en die was niet altijd eerlijk.”

In zijn volgende werkkring kreeg hij op-
nieuw met verf te maken. “Ik was verant-
woordelijk voor de autopaintshop. We zijn 
toen ook een winkeltje in Nickerie gestart 
en ik raakte geïnteresseerd in sales. Ik had 
al plannen om marketing te gaan stude-
ren.” In het najaar van 2005 werd hij ge-
beld door Varossieau, waar hij eerder dat 
jaar gesolliciteerd had. 

Na een gesprek vroeg de - nieuwe - direc-
teur of hij voorlopig als verfmenger aan de 
slag wilde. “Ik was allang blij: ik had zes 
jaar voor mijn vader gewerkt, ik had drie 
jaar mijn eigen bedrijf gehad, dus ik had 
genoeg kennis van verf en daar wilde ik 
iets mee doen. Ik dacht bij mezelf: ik kan 
een goede toegevoegde waarde zijn voor 
Varossieau.” 

Terwijl hij als verfmengereen paar maan-
den op de kleurafdeling werkte, verdiepte 
hij zich op eigen initiatief in de materie. Hij 
bestudeerde de grondstoffen en hun toe-
passingen. Zijn research kwam goed van 
pas toen hij daarnaaan de slag ging als la-
borant.Deinzet en leergierigheid van deze 
verfliefhebber vielen op. Na een jaarmocht 
hij van de directeur in de leer bij produc-
tiemanager, de heerMathoera, die in maart 
2007met pensioen zou gaan. “Ik was heel 
erg enthousiast, ik had die drive en wist 
dat ik de goede skills had. De drang om te 

groeien was aanwezig, maar vooral om Va-
rossieau op een hoger niveau te brengen.”

Nieuwe uitdaging
Hij volgde meneer Mathoera op als pro-
ductiemanager. Een jaar geleden kwam 
de vraag van de directie of hij ook leiding 
wilde geven aan het magazijn, de techni-
sche dienst en het lab. Emil was blij met 
de nieuwe uitdaging en begon in juni vorig 
jaar aan zijn proeftijd als operationsmana-
ger. “Bij onze moedermaatschappij PPG zit-
ten meer mensen in die positie, maar voor 
ons was het nieuw. Het is een zware functie 
met heel veel verantwoordelijkheid en de 

directie moest zeker weten dat de persoon 
op die plek het werk aankan.” In januari 
2012 werd hij benoemd. “Ik heb mezelf al-
tijd kunnen bewijzen en ik heb altijd meer 
gedaan dan mijn bevoegdheden waren, in 
positieve zin. Ik zoek altijd naar uitdagin-
gen en blijf niet stil zitten. Ik vind het leuk 
om hard te werken!” 

Zijn kantoor kijkt uit over de operationshal, 
die uit drie delen bestaat: de ruimte voor 
de opslag van grondstoffen, de productie-

ruimte en het magazijn met de vervaardig-
de producten. Hij is verantwoordelijk voor 
de logistiek, de productie en het lab. Onder 
logistiek vallen ook grondstoffen (en de in-
koop, distributie en het beheer daarvan) en 
het magazijn. 

Spanje
Sinds de verhuizing naar het nieuwe be-
drijfscomplex is er veel verbeterd. Veel 
ideeën daarvoor deed Emil op tijdens een 
bezoek aan een Spaanse verffabriek. “Ik 
was erg onder de indruk. Daar produceren 
ze anderhalf miljoen kilo per maand. Wij 
zitten op gemiddeld een kwart miljoen kilo 

per maand. Ze werken met reactoren, grote 
bakken, en dan heb je een toren van zeg 
maar veertig meter hoog. Het productie-
proces begint helemaal bovenin. Ze maken 
dus gebruik van het gewicht van de verf 
om die te verplaatsen.” Emil was in Valen-
cia voor een seminar dat PPG had geor-
ganiseerd voor alle technische managers. 
“Heel inspirerend. Veel dingen die ik daar 
heb gezien, heb ik hier toegepast. We heb-
ben echt kennis uitgewisseld.”

MAAK KENNIS MET…

EMIL HENNEP
OPERATIONS MANAGER

‘Het is leuk om hard te werken en ik 
zoek altijd nieuwe uitdagingen!’

Tijdens een proef
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Hij laat enkele verbeteringen zien. “We 
hebben op de nieuwe plant een blusslang 
die bij een eventuele brand automatisch 
aanslaat zodra onze speciaal opgeleide 
bedrijfshulpverleners een van de zeventien 
slanghaspels opendoen. Ook hebben de 
operators nu handige borden om hun ei-
gen tools aan op te hangen. “Zo hoeven zij 
niet meer heen en weer te lopen om tools 
te lenen bij de Technische dienst.” Vroeger 
pleegden de medewerkers enkele malen 
per jaar onderhoud aan hun machines en 
de werkomgeving. “Daarbij hield ik er reke-
ning mee dat de jongens moe waren. Nu 
moeten ze elke dag schoonmaken. We heb-
ben samen gezien dat dagelijks onderhoud 
kan en ook wat de voordelen zijn.En zo 
hebben ze bewezen dat ze hun werk goed 
kunnen doen.” 

Alle medewerkers dragen nu een veilig-
heidshelm en -bril. “In de oude fabriek was 
er niets boven ons hoofd, maar hier heb-
ben we productieplatformen. Iets kan val-
len en je kunt ook je hoofd stoten.” Nieuw 
zijn ook twee brandwerende deuren die 
sluiten door hun eigen gewicht. “Hij loopt 
een beetje schuin. Bij hitte schakelt een 
mechanisme uit en schuift de deur au-
tomatisch dicht. Daar hebben wij er twee 
van.” Op Emils lijstje staan nog veel verbe-
teringen, zoals de aanleg van nooddouches 
en de plaatsing van een zelfklevende mat 
om het laboratorium stofvrij te houden. 
 

Export
Sinds maart vallen exporten binnen de 
PPG Group onder Operations. “Voorlopig 
leveren we alleen aan Frans-Guyana. Ik 
onderhoud ook de contacten met de col-
lega’s daar. We hebben nu een exportorder 
gereed, die wordt volgende week naar de 
haven getransporteerd en op de boot ge-
zet. Bijna iedere maand verzenden wij één 

container.” Uit Frans-Guyana komen tot nu 
toe alleen bestellingen van decoratieve 
verf. In de toekomst kan Varossieau wel-
licht ook naar Brazilië exporteren. “That’s 
a different ball game! Daarpraten we onde-
randereover mariene coatings. Daar is op 
de lange termijn een aparte productie-unit 
voor nodig, dus dan komt er waarschijnlijk 
een nieuw gebouw”, lacht Emil. 

Afval
Om de hoeveelheid afval zoveel mogelijk 
te beperken, zal Varossieau zeer binnen-
kort overgaan op recycling van afvalwater 
en -terpentine. Varossieau heeft plannen 
om de hoeveelheid afval verder te beper-

ken. “In de toekomst willen wij grote zak-
ken gebruiken om pigment in te stoppen. 
Hier past zo’n 1500 kilo in. Wij gebruiken 
nu pakken van 25 kilo. Met deze zakken 
kan je efficiënter en veiliger werken en na 
gebruik vouw je ze plat en stuur je ze terug. 
Dat lukt niet met de vaten die wij nu heb-
ben, die nemen te veel ruimte in beslag.” 

Hobby
In zijn vrije tijd besteedt Emil aandacht 
aan zijn gezin. “Ik heb twee kinderen en 
een hele lieve vrouw. Mijn gezin en vooral 
mijn vrouw hebben me veel steun gegeven. 
Mijn werk is voor mij heel belangrijk. Ik kan 
ermee in mijn levensonderhoud voorzien 
en ik kan mijn gezin de garantie geven dat 
we af en toe leuke dingen kunnen doen, of 
een keertje op reis kunnen. Los daarvan is 
mijn werk ook mijn hobby, ik vind het heel 
leuk om hier te werken. Ik heb hele leuke 
en lieve collega’s op alle niveaus. Soms 
botsen we, maar dat is juist omdat we één 
doel voor ogen hebben: samen streven we 
naar het beste voor Varossieau.”

In de toekomst hoopt Emil meer aandacht 
te geven aan zijn vier grote honden. “Als ik 
een beetje stabiel ben hier, ga ik meer tijd 
besteden aan mijn honden. Dan wil ik ook 
een paar anderemooie rashonden erbij. Ik 
ben ook dol op die kleine Jack Russels. Die 
zijn vrijpostig, het zijn vechtersbazen. Mijn 
honden gaan niet op straat, ze mogen nie-
mand tot last zijn.”

In de toekomst kan  

Varossieau wellicht ook  

naar Brazilië exporteren.  

“That’s a different  

ball game!”
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Bouw & Woonbeurs, 
vrijdag 30 maart t/m woensdag 4 april,
Flamboyantpark, Paramaribo

De mooie aankleding van de stand, de 
goede uitleg aan de klanten en de profes-
sionele presentatie van Varossieau vielen 
op tijdens de tweede Bouw- en woonbeurs, 
die van 30 maart tot 4 april is gehouden. 
De jury riep Varossieau uit tot “Derde beste 
exposant” van het evenement dat dit jaar 
ruim 13.000 bezoekers trok. 

Blikvanger van de stand was dit jaar een 
volledig ingerichte eetkamer, waarvan 
naast de frisse kleuren ook de materiaal-
keuze de aandacht trokken. De beursme-
dewerkers van Varossieau beantwoordden 
net als vorig jaar veel vragen over glasweef-
selbehang en de vele toepassingen van dit 
veelzijdige materiaal. Natuurlijk gaven zij 
ook informatie over het verfassortiment en 
de Progoldartikelen. 

Het gemotiveerde beursteam bestond uit 
de Sales Force en chefs en medewerkers 
van de Historexwinkels. Zij gaven extra aan-
dacht aan Fungitex, het chloorvrije middel 
tegen algen en schimmel. 
Dat Varossieau hecht aan de gezondheid 
van klanten werd benadrukt tijdens de 
presentatie van de nieuwe Handreiniger, 
die niet alleen gezonder is dan terpentine, 
maar ook veel lekkerder ruikt. 

Dit jaar was er een heel ander publiek dan 
vorig jaar. Toen kwamen er vooral veel 
nieuwsgierigen en ‘wandelaars’, terwijl 
veel mensen deze keer gerichte vragen 
stelden. Veel bezoekers waren al bezig met 
de bouw van een huis of met een verbou-
wing of opknapbeurt. 

Het beursteam van Varossieau deelde een 
flyer uit die - tot twee weken na de beurs - 
goed was voor 7,5 procent korting op het 
totale assortiment van de Historexwinkels. 

Aan deze tweede Bouw- en woonbeurs de-
den meer dan vijftig bedrijven mee. Net als 
vorig jaar sleepte TropicalPlants de eerste 
prijs in de wacht. SurmacRents eindigde 
als first runner-up. De organiserende Stich-
ting Welzorg Suriname heeft al laten we-
ten dat de derde editie van deze beurs in 
2013 wordt gehouden. Varossieau zal het 
publiek ook volgend jaar enthousiast van 
informatie en advies voorzien. 

Varossieau verrukt…
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I n professioneel en persoonlijk opzicht is 
het jaar 2011 voor onderdirecteur Brian 

van Leeuwaardeerg succesvol verlopen. 
Tijdens een persoonlijk coaching traject 
bekwaamde hij zich in technieken om zijn 
tijd beter in te delen, prioriteiten te stellen 
en duidelijke doelen te formuleren. 

Het resultaat van deze vaardigheden is 
verbluffend: de omzet en afzet cijfers van 
Varossieau waren,in een tijd van econo-
mische neergang goed te noemen! In de-
cember 2011 draaide het bedrijf zelfs een 
recordomzet. De marketingdoelen van de 
onderneming zijn gerealiseerd en de Sales 
Force werkt beter en efficiënter - een verbe-
tering die ook is opgemerkt door de klan-
ten. 

En terwijl het goed gaat met het bedrijf, 
lukt hetVan Leeuwaarde om meer tijd 
door te brengen met familie en vrienden. 
Hij doet regelmatig aan sport en heeft zijn 
financiën en huiselijke omgeving beter ge-
ordend. Er is minder stress in zijn leven en 
het lukte zelfs regelmatig om (vak)litera-
tuur door te nemen wat voor de training 
niet meer lukte. 

Het coaching traject van de onderdirecteur 
is verzorgd door Leadership Management 
International (LMI), een internationale or-
ganisatie die zich heeft gespecialiseerd in 
de begeleiding vanleidinggevenden en or-
ganisaties. Deze organisatie gaat elk jaar 
na welke cliënten  zich het beste heeft ont-

wikkeld. Voor het Caribisch gebied is Brian 
van Leeuwaarde uitgeroepen tot “LMI Ca-
ribbean Client of the Year 2011”. 

“Eureka-uitspraken”
Directeur Luciën Naarden van LMI Suri-
name en LMI-coördinator van het Caribisch 
gebied, reikte de onderscheiding uit aan 
zijn cliënt, tijdens een feestelijke bijeen-
komst in Soleiaan de Anton Dragtenweg. 
Naarden wees erop dat Brian vanaf de eer-
ste sessie “Eureka-uitspraken” deed. Een 
daarvan luidde“Zo simpel is het leven en 
wij maken het moeilijker dan het is”. 

Marlon Schoonhoven van Seltech werd uit-
geroepen tot beste trainee van Suriname 
voor 2011. Ook andere medewerkers van 
Varossieau doorlopen een coachingstra-
ject bij LMI. 

Brian gaf het volgende aan tijdens zijn 
speech: “Ik heb de technieken zo succes-
vol kunnen toepassen omdat ik samenwerk 
met een geweldig team: de medewerkers 
van Varossieau in het algemeen en het 
Sales en Marketingteam in het bijzonder!.”

 LMI Brian

LOON NAAR WERKEN:
Brian van Leeuwaarde ontvangt  
prestigieuze onderscheiding
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I n het Afrikaanse Senegal volgde Con-
struction Project Supervisor Joey Sanmo-

hadi eentraining overProtective and Marine 
Coatings (PMC). Varossieaus moederorga-
nisatie PPG organiseerde deze driedaagse 
bijeenkomst eind april voor PMC-experts 
uit de AFOS-regio; (Afrika, de Franse over-
zeese gebieden en Suriname). 

In Dakar verdieptenSanmohadi en zijn col-
lega’s zich in speciale software van PPG, 
die de gebruikers in staat stelt om industri-
ele klanten een optimaal advies te geven. 
De PMC-ers moesten voor verschillende 
projecten het beste verfsysteem uitzoeken. 
“Het ging om bestaande projecten, zoals 
twee schepen in het dok”, vertelt Sanmo-
hadi. “Zo deden we ervaring op met de 
speciale software van PPG. En ja: oefening 
baart kunst.” De software van PPG stelt de 
gebruiker in staat om een optimaal advies 
uit te brengen aan industriële klanten. 

De training was ook bedoeld om bestaan-
de kennis op te frissen. “PPG verwacht 
van ons, dat wij echt up to date blijven en 
meer professionaliteit aan de dag leggen. 
Met betere dienstverlening scoren wijbij de 
klanten; met prijsconcurrentie kunnen wij 
internationaal gezien niet meedoen. Nati-
onaal wel”, vertelt Sanmohadi. Veel deel-
nemers kenden hij al van een seminar in 
Amsterdam, in 2009. In Senegal wisselden 
ze opnieuw hun ervaringen uit. “Suriname 
heeft ongeveerdezelfde economische en 

politieke omstandigheden als sommige van 
die Afrikaanse landen. We hebben dus ver-
gelijkbare problemen en het was interes-
sant om te horen hoe iedereen dieaanpakt. 
Zo leerden we van elkaar. Een boeiende 
ervaring. Persoonlijke ervaringen blijven je 
toch het meest bij.” 

Veel collega’s in Afrika hebben een verge-
lijkbaar takenpakket, merkte de Varossie-
aumedewerker op. “Bij ons is één persoon 
grotendeelsverantwoordelijk voor Protec-
tiveand Marine Coatings. Als enige 100% 
PMC medewerkerondersteun ik de PMC 
marketing, doe ik de sales en geef ik ad-
viezen en veld technische assistentie, daar 
hebben ze een compleet team voor in lan-
den die verder zijn dan wij. Ik dacht altijd 
dat ik een uitzondering was, tot ik in Afrika 
belandde. Daar merkte ik dat meer colle-
ga’s in een vergelijkbare situatie zitten.” Hij 
sprak er onder meer met PMC-mannen uit 
Kameroen, Gabon, Ivoorkust en natuurlijk 
Senegal zelf.

Ook nieuwe Sigmaproducten werden in 
Dakar belicht. Het beschermende Sigma-
Shield 880 biedt bescherming onder water. 
Dit middel is prima geschikt voor palen van 
steigers, pijlersvan boorplatforms en an-
dere objecten die voortdurend bloot staan 
aan (brak) water, zand, wrijving en andere 
invloeden. Nadat dit middel is aangebracht, 
hardt het onder water door. “Dit middel is 
perfect voor herstel en onderhoud”, vertelt 
Sanmohadi. Ook aan thinnervrije produc-
ten is veel aandacht besteed. “Wat dat be-
treft loopt Sigma zeker voor op de concur-
renten. Dit is een van onze sterke kanten!”

De intensieve training in Senegal besloeg 
drie volle dagen. Er was ook ruimte voor 
ontspanning. “We hebben een soort mu-
seum-restaurant bezocht. Daar zagen we 
Afrikaans houtsnijwerk. Ik zag wel overeen-
komsten met dat van ons. Het eten was erg 
traditioneel: een mix van groenten, vlees en 
gebakken banaan. Geef mij toch maar mijn 
eigen, Surinaamse eten!”, besluit Sanmo-

VAROSSIEAUS JOEY SANMOHADI NEEMT DEEL AANTRAINING IN AFRIKA:

‘Er zijn meer overeenkomsten dan ik verwachtte!’

UIT DE BRAND…

E ind april ginghet brandalarm in de fa-
briek op het nieuwe complex van Va-

rossieau aan de Mastanaweg af. Medewer-
kers van de onderneming hadden al snel in 
de gaten waar het aan lag. De brandweer 
hoefde niet uit te rukken.

De Historex winkels, het Varossieau hoofd-
kantoor en de productieafdeling zijn nu 
nóg veiliger voor medewerkers, bezoekers 
en de omgeving. Dertien personeelsleden 
hebben de tweedaagse cursus Brand en 
Ontruiming met succes afgesloten. Na een 
theoretisch gedeelte volgden praktijkoefe-
ningen. De deelnemers zijn nu in staat om 
een beginnende brand te blussen of be-

heersen. Zij kunnen blusapparaten bedie-
nen en weten op welke manier een locatie 
moet worden ontruimd. 
De cursus is op 25 en 26 april verzorgd 
door Securico, de onderneming van Arnold 
Halfhide, een specialist op het gebied van 
bedrijfsveiligheid. Van elke afdeling en win-
kel van Varossieau heeft ten minste één 
persoon meegedaan. 
Een aantal deelnemers aan deze cursus 
haalde vorig jaar het internationaal er-
kende EHBO-diploma. Zij namen begin 
april deel aan een opfriscursus bij het Suri-
naamse Rode Kruis. 
Varossieaus hanteert,net als moederbedrijf 
PPG,hoge standaarden voor Health, Safety, 
Environment & Quality (ook wel HSEQ -Ge-
zondheid, Veiligheid, Milieu en Kwaliteit). 
Net als alle andere PPG-ondernemingen 
voldoet ook Varossieau aan strenge nor-
men op dit gebied. Dat is in het belang van 
haar medewerkers, de klanten en uiteinde-
lijk ook voor Suriname. 
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O pvallend overzichtelijk is Ultra Tra-
ding, de winkel van Nicky Liao aan 

de Tourtonnelaan in Paramaribo. Directeur 
Nicky Liao vertelt Varia over zijn ervarin-
gen als nieuwkomer op de markt van verf, 
bouwmaterialen en machines. 

“Onze zaak is ruim en niet zo druk. A winkri 
netjes toch… Je ziet direct alles!”, zegt di-
recteur Nicky Liao. Medewerker Erico van 
Bossé valt hem bij: “Ja, de winkel is goed 
gesorteerd en je ziet alle producten in één 
oogopslag. En als je iets zoekt dat er niet is, 
dan gaat hij voor je op zoek. En hij vindt het 
wel, na een of hooguit twee dagen.”

Ultra Trading verkoopt van gereedschap, 
verf en bouwmaterialen tot hydrofoors, sa-
nitair en plastic waren. Ondanks het grote 
assortiment oogt de winkel licht en ruim. 
Dat heeft niet alleen te maken met de door-
dachte inrichting, maar ook met de witte 
kleur van zowel wanden als vloertegels. 
“Na moro krin so!”, lacht Liao, die eerder 
werkte in de zaak van zijn schoonzuster, 
die importmeubilair verkoopt. 

Liao en zijn gezin wonen boven de zaak, 
waarvan het winkelgedeelte 400 vierkante 
meter beslaat. Zij houden zich aan de nor-
male winkeltijden en sluiten ‘s middags 
om half 7. Tijdens de zondagmarkt is de 
zaak ook open, maar de toeloop valt tegen: 
de ruimte voor de deur is dan bezet door 

marktstands en veel klanten parkeren hun 
auto graag vlak voor de deur. De winkel 
heeft veel vaste klanten, onder wie aanne-
mers en particulieren. Ook veel Brazilianen 
doen er regelmatig hun aankopen. 

Wie informatie wil over de Historexproduc-
ten in de winkel, krijgt zo goed mogelijk 
advies. “Wanneer ze een nieuw huis heb-
ben en vragen hoe ze de onderlaag moeten 
aanbrengen, dan weet ik dat wel”, legt Liao 
uit. Worden er moeilijke vragen gesteld, 
dan wordt navraag gedaan bij Varossieau, 
vertelt Van Bossé, die achttien maanden 
geleden bij Ultra Trading begon. “Veel men-
sen vragen geen kleuradvies maar nemen 
de waaier. Meestal weten ze precies wat 
ze willen. Wij geven dan de code door aan 
Varossieau en dan gaan we de verf halen. 

Soms adviseren we mensen wel om een 
iets lichtere kleur te nemen dan zij voor-
stellen.” 

Zijdeglans Acryllatex en zijdeglans olieverf 
(Alkydverf) zijn de favoriete producten van 
de winkeldirecteur, die zelf kwasten en rol-
lers uit China heeft ingekocht. Sommige 
klanten kiezen voor schildersgerei van 
Chinese makelij, andere klussers geven de 
voorkeur aan de producten van ProGold. 
“Als je maar één keer hoeft te schilderen, 
kies je natuurlijk de goedkoopste kwast. 
Die gooi je weg wanneer je klaar bent”, 
lacht Liao. Consumenten die vaker schil-
deren, kiezen doorgaans voor duurzame 
ProGold-producten. 

De naamsbekendheid van Ultra Trading kan 
beter, erkennen zowel Liao als zijn werkne-
mer. “Ik heb hem geadviseerd om te adver-
teren en daar is hij nu mee bezig”, zegt Van 
Bossé. Liao glimlacht. Hij hoopt van harte 
dat de goede service en prettige atmosfeer 
van zijn zaak worden ontdekt door een gro-
ter publiek. Achter de toonbank staat een 
moderne babybox met kleurrijk speelgoed. 
De box is leeg. De baby van veertien maan-
den zit op de arm van oma, die samen met 
opa als oppas fungeert voor de kinderen 
van Nicky en Ashley Liao, die samen met 
twee medewerkers enthousiast werken 
aan de opbouw van hun zaak. 

RUIME HANDELSZAAK AAN DE TOURTONNELAAN:

Nieuwkomer Ultra Trading biedt overzicht

Een blinde muur in hartje Paramaribo onderging 
in mei een ware metamorfose: aan de Jessurun-
straat hebben vier beeldend kunstenaars zich 
artistiek uitgeleefd op het saaie, grijze beton. Op-
lettende voorbijgangers zagen hoe Ramon Kuster, 
Ernesto Saldi, Tiara Spalburg en Priya Jewan dit 
deel van de straat een levendige uitstraling gaven. 
Hun kleurrijke muurschilderingen maken deel uit 
van het project Switi Rauw van Kevin Headley en 
Hedy Tjin. Zij willen de binnenstad mooier maken 
en meer mensen laten genieten van beeldende 
kunst, dus ook die mensen die geen exposities 
bezoeken. 
Verder krijgt het publiek de kans om de artiesten 
beter te leren kennen. 
De schilderijen ontwikkelen zich voor de ogen van 
het publiek. Wie per ongeluk niet in de buurt was, 
krijgt een herkansing: binnenkort is op tv en inter-
net te zien hoe de artiesten aan het werk waren en 
hoe de muurschilderingen zijn gemaakt. 
Switi Rauw heeft meer projecten in petto en zal 
zich in 2013 presenteren aan het publiek van Ca-
rifesta. Varossieau Suriname heeft de verfraaiing 
van de Jessurunstraat ondersteund. 

SWITI RAUW
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VAROSSIEAU SURINAME NV
HOOFDKANTOOR:
Mastanaweg 4
Paramaribo
Tel: 484447
Fax: 483785

Hoofdwinkel
Van ‘t Hogerhuysstraat 21
Paramaribo
Tel: 404850 / 404814

FILIALEN:
Jozef Israëlstraat pc. no. 5843
(hoek Anamoestraat)
Paramaribo
Tel: 455744

Verlengde Gemenelandsweg 149
(hoek Van Brussellaan)
Paramaribo
Tel: 497825

Gouverneurstraat 71
Nieuw-Nickerie
Tel: 0210647
Fax: 0210646


