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VOORWOORD

INHOUDSOPGAVE

Beste lezer,
Wist u dat WOD staat voor “Workout Of the Day”? In deze editie wordt er
in “Crossfit A Way of Life” verteld dat WOD elementen bevat van Olympic
weightlifting, gymnastiek maar ook atletiek; allemaal oefeningen waar
de focus wordt gelegd op functionele lichaamsbewegingen zoals rennen,
klimmen, springen en duwen.
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Met het Buitenhuis nemen wij u mee naar het westelijk gelegen district

Het buitenhuis van familie Algoe			

6

Nickerie waar wij een familiewoning aan de Adoelganie Madharweg de revue

Column: Von Zeggen Natte droomhuis		

8

laten passeren.

Surgoed Koopwoningen 				

9

De architectuur van Danpaati River Lodge wordt door Sirano Zalman uitgelegd

Wellness Crossfit a way of life

en licht de eigenaar van dit resort toe hoe de plaatselijke bevolking wordt
betrokken bij de werkzaamheden op het oord. Ook geeft Zalman aan dat het
koken met de lokale bevolking een zeer gewilde bezigheid is onder de gasten
die Danpaati bezoeken.
Bij ‘Bakadjari’, een bedrijf gelegen achter ‘dyari’ aan de Kromme
Elleboogstraat, wordt er op een creatieve wijze geëxperimenteerd met
Surinaamse kruiden, groenten en fruit waar producten als de pomkroket of
de podosiri ice-cream het resultaat van zijn.
Verkavelingprojecten waar er druk met machines wordt schoongemaakt,
sloten worden gegraven en waar soms zelfs straatnaamborden of
perceelkaarten zijn aangebracht, hoeven beslist niet te duiden op het feit dat
u te maken heeft met een bonafide verkavelaar. In ‘Dubieuze Verkavelaars’
leest u meer hier over.
Kortom, ook in deze editie bieden wij u weer een scala aan gevarieerde
onderwerpen aan en wij wensen u dan ook heel veel lees- en kijkplezier.
Wilt u reageren, heeft u een tip of verzoek? Laat het ons dan gerust weten
via infor@surgoed.com; wij kijken uit naar uw suggestie!
Wan Bigi Odi,
Thijs Mouchart,
Directeur
Surgoed Makelaardij N.V.
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CEMDEE International NV
Jozef Israëlstraat 4 T: 459515
E: office@cemdee.com
Coral Suriname

Kloru yu libi

Voor kerngezond hout
Sparlack vernis en beits staan voor
houtbescherming, top-kwaliteit en
duurzaamheid.
Maak kennis met de Sparlack-productlijn,
er is altijd een product dat voor u geschikt is.

Maximale bescherming van uw
investering
International Marine Coatings beschermt houten en stalen boten
in het uitdagende maritieme milieu. Dit betekent optimale
prestaties en lagere onderhoudskosten.
International Protective Coatings biedt brandwerende coatings voor
de bescherming van o.a. commerciële gebouwen, luchthavens
en andere infrastructuur.

Kortingscoupon

U ontvangt 5% korting op uw aankoop op vertoon van deze coupon

Kleurrijke feestdagen en een succesvol Nieuwjaar toegewenst!

HUIS EN ZIJN VERHAAL

www.surgoed.com

HET BUITENHUIS
				 VAN FAMILIE ALGOE

Stelt u het zich eens voor: een rustige
zondagmiddag, lekker op een balkonnetje zittend
met links het uitzicht op de monding van de
Corantijnrivier en de Atlantische oceaan, en rechts
het einde van de Zeedijk bij de monding van de
Nickerierivier. Tegelijkertijd waait er een stevige
bries die de noordoostpassaat met zich meebrengt.
Zou u door het achterraam van één van de kamers
op de bovenverdieping naar buiten kijken, dan
ziet u de vele rijstarealen waar de padi in bloei
staat en de lintbebouwing van de huizen langs de
Rambaramisreweg.
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HUIS EN ZIJN VERHAAL

Waar u bent? In district Nickerie, het uiterste westen van ons
land, in een pand dat elke Nickeriaan wel eens van een afstand
heeft bewonderd. Dit huis aan de Adoelganie Madharweg staat
er al enkele jaren overgroeid en verwaarloosd bij, maar in de
bloeiperiode was het de blikvanger voor niet alleen Surinamers
maar ook voor velen toeristen die de Zeedijk bezochten.
De iets wat ouderen onder ons kunnen zeker nog wat vertellen
over de zondagmiddagborrels die er haast elk weekend aan
de gang waren en anderen hebben er wellicht zelf van mogen
genieten. In het district staat dit huis, dat van de ontwerper
en vroegere eigenaar Soenderpersad Algoe nooit een naam
kreeg, bekend als het ‘buitenhuis van de familie Algoe’. Algoe
was tevens eigenaar van één van de grootste winkels in Nickerie
toentertijd; genaamd India Bazaar.

www.surgoed.com
TJOELHAS
Het was tot hem doorgedrongen dat als hij echt van de wind
wilde genieten hij wat hoger moest gaan met de bouw. “Het
Buitenhuis is zonder enige begroting gebouwd”, vertelt Algoe.
“Ik weet ook niet wat het bouwsel me precies gekost heeft en
hoe lang de bouw precies heeft geduurd. Het Buitenhuis is op
de benedenverdieping ingedeeld in een grote zaal met stenen
vloer, een bad en toiletruimte, en vooral ook een kookgedeelte
waar er enkele ‘Tjoellas’ (Indische kookconstructies voor
houtvuur) waren neergezet. De bovenverdieping had twee
slaapkamers en een voorzaal met een balkon waar je het
geweldige landschap kon overzien. Er is bij de opzet van het
Buitenhuis veel gewerkt met walabahout en zelfs het hoge
V-dak is belegd met walabahout.” Het huis dat zo een 20 tot
25 meter van de weg af ligt, werd bereikt door een oprijlaan
met gras waarlangs dwergkokosbomen stonden. Naast het huis
lag een minivoetbalveld dat naast voor een potje voetbal, vaker
door de kleintjes werd gebruikt om te stoeien.
VEILING
Ongeveer 5 jaar geleden belandde dit unieke huis op de veiling
en werd eigendom van iemand in Paramaribo. Als we aan Algoe
vragen wat er volgens hem met dit huis moet gebeuren, zegt
hij, “Het zou goed zijn als het werd opgeknapt, dit sierstuk
van de omgeving. Meer van zulke huisjes op verschillende
natuurrijke plekken in het district kunnen alleen maar het
toerisme bevorderen!”

V-DAK
Algoe trok er op de zondagmiddag graag op uit om onder
bomen langs diezelfde weg te picknicken met familie en
vrienden. In 1992 kwam hij op het idee om een groot stuk
land van 2200 m2 te kopen. Algoe gaf een lokale architect
de opdracht een huis voor hem te tekenen, toen dat echter
na 6 maanden nog niet gebeurd was, nam Algoe 5 Javaanse
bouwvakkers in de arm en begon zelf aan de bouw van het huis
wat aanvankelijk laagbouw moest worden. Bij de constructie
van de kap voor het V-dak wilde hij een steeds scherpere
hoek waardoor er uiteindelijk ruimte ontstond voor een
bovenverdieping.
advertentie
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COLUMN: VON ZEGGEN
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‘NATTE
DROOMHUIS’
Als ik zeg dat het economisch niet
crescendo gaat in ons mooi land,
vertel ik natuurlijk niks nieuws. Bij
mijn allereerste column voor Surgoed,
nu twee jaar geleden, waren we net
voor het voldongen feit van verhoogde
tarieven voor brandstof, water en
elektriciteit geplaatst. En de koers
begon al licht verdachte schommelingen
te vertonen tot hij uiteindelijk een
vlucht nam. Helaas hebben we die nog
altijd niet te pakken. Kortom, voor de
gemiddelde burger, met een modaal
inkomen, is er normaal gesproken geen
ruimte om nu een perceel te kopen of
een huis te laten bouwen. Als je tot de
‘happy few’ behoort die aan het einde
van de maand nog loon over heeft, dan
liggen de moordende rentetarieven wel
dwars. Zo is er altijd wel wat.
En toch zijn er kondremans wie het lukt om
aan die grote droom te beginnen. Een eigen
huis, een plek onder de zon. Als je zelf twee
linkerhanden hebt en ook geen verstand
van hoe dat allemaal moet, dan dient de
volgende uitdaging zich aan: een betrouwbare
aannemer. Alle familie, vrienden en kennissen
die ooit aan de bouw van een eigen woning
zijn begonnen, geven dezelfde waarschuwing:
pas op wie je als aannemer neemt. Er zitten
een paar schurken tussen. Voor je het door
hebt, is de schade geleden en zit jij met de
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gebakken peren, maar geen huis. Althans, het
huis dat je in gedachten had. Natuurlijk zitten
er ook goudeerlijke bouwers tussen, maar hoe
weet ik wie dat zijn als leek?
Ongeveer drie jaar geleden vertelde de
toenmalige minister Rabin Parmessar
vol trots dat Openbare Werken over een
zwarte lijst van aannemers beschikt. Om de
overheid, en eigenlijk dus ons als burgers,
te beschermen tegen jongens en meisjes
die prulwerk leveren maar er wel met ons
belastinggeld vandoor gaan. Naar mijn weten
is die lijst nooit openbaar gemaakt. Was
misschien wel gebeurd als de wet ‘Openbaar
Bestuur’ was aangenomen door De Nationale
Assemblee. Ironisch dat tegenwoordig
een filmpje dat daarvoor pleit niet via alle
stations de openbaarheid kan bereiken,
maar dat daargelaten. Als burger zouden wij
ook moeten kunnen beschikken over een
dergelijke lijst, met daarop de namen van
personen en of bedrijven met wie we absoluut
geen zaken moeten doen.
Van de regering hoeven we in deze niet
veel te vragen. En als de vorige regering
de huidige was, ook niet overigens. Simpel
omdat het er op lijkt dat we in Suriname niet
zoveel zin hebben om misstanden aan te
pakken. We gooien er liever een berg zand
over. Schelpzand het liefst…van Braamspunt.
Ja, af en toe wordt er iemand geslachtofferd
om het publiek tevreden te stellen. Maar
daadwerkelijk corruptie een halt toeroepen,

daar is het nog altijd niet van gekomen. Of
misschien toch wel. De aanname van de anticorruptiewet lijkt steeds dichterbij te komen,
misschien zelfs al een feit op het moment
dat deze column verschijnt. Maar ook dan
zal ik nog niet overtuigd zijn. We hebben in
Suriname wel vaker wetten aangenomen, om
vervolgens weer lekker achterover te leunen.
Van handhaving hebben we kennelijk nooit
gehoord.
Daarom lijkt het me een mooi project voor
de Algemene Aannemers Vereniging (AVV).
Voorzitter Anthony Wong wijst heel vaak
naar de regering die corrupt zou zijn en van
goed bestuur geen kaas hebben gegeten.
En niet eens onterecht als je het mij vraagt.
Maar terwijl de AVV-voorzitter één vinger
wijst naar de regering, wijzen er drie naar
hem en dus de AVV. Misschien kunnen Wong
en zijn leden ons als burgers beschermen.
Door standaarden vast te stellen en bonafide
aannemers een soort van keurmerk te maken.
Dan weten wij, als we met de bouw beginnen,
tenminste met wie we eventueel in zee
kunnen gaan, maar meer nog met wie we
absoluut de boot ingaan. Het laatste wat je wil
is dat met je moeizaam bij elkaar gewerkte en
gespaarde centen ook je droom in het water
valt. Een eigen huis is in dat geval niet meer
dan een natte droom.
giwani@hotmail.com

WONINGEN

www.surgoed.com

Commewijne, (W0521B9 – Palm Village - Palissadepalmlaan 29)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Wanica E10 (W0522B3–Chandoeweg 31)

Laagbouw
460m²
949.12 m²
Eigendom
3
2 bad/ 3 toilet
Langs het water
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Deze droomwoning staat gelegen te Palm Village.
Een prachtige luxe woning langs het water voorzien
van alle gemakken. Bent u op zoek naar een ruime
woning en houdt u van rust? Dan is dit uw droomhuis!
Als u de woning binnenkomt, stapt u meteen in de
woonruimte. Aan een kant heeft u vervolgens twee
slaapkamers met een gemeenschappelijke bad en
toilet en aan de andere kant de masterbedroom. Ook
is er een gastentoilet aanwezig. De masterbedroom
heeft een eigen ruime bad en toilet en een closet waar
de meeste vrouwen van dromen.

$ 300.000,- | SRD 2.400.000,-

Contact info
Makelaar

Makelaar

Laagbouw
110m²
927m²
Eigendom
3
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 67.500,- | SRD 540.000,Leiding H9, (W0520B9 – Arjunaweg Leiding)

Uitvlugt L6 (W0518B6 – Henkielaan 69)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Bungalow
325m²
1820m²
Eigendom
4
2B/3T
Goed onderhouden woning in
een prettige omgeving.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

P.N.O.T.K.
Centrum (W0516B6 Frederik Derbystraat 32)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
70m²
361.95m²
Eigendom
3
3
Ruime tuin aan de achterkant
van deze woning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

€ 67.500,- | SRD 540.000,-

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet

Villa
300m²
1712.67m²
Grondhuur
3
2x bad/ 2x toilet

Bijzonderheden Villa met zwembad
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Hesdy Rechards
8510812

Bij het zien van deze woning komt zijn gestalte op dit perceel
goed tot zijn recht, doordat bijna het volledig perceel in de
breedte is benut en er een nette schutting is voor de veiligheid
van het kind en het hebben van huisdieren. Deze woning heeft
een garage voor twee auto’s en een netjes onderhouden tuin
waarvan een groot gedeelte is bestraat. De voorgevel van
de woning en de garage zijn betegeld met natuursteen. De
achterkant van de woning heeft een zwembad met prieel waar
men met zorg en aandacht heeft gewerkt en het esthetische
niet uit het oog heeft verloren. De woning heeft een ruime
woonkamer en een keuken die op het zwembad uitkijkt,
aangrenzend het washok en de bergruimte. De indeling van de
slaapkamers is praktisch en fleurig. Rekening houdende met
smaak en kleur heeft 1 kamer een eigen bad en toilet.

€ 340.000,- | SRD 2.720.000,-
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‘CROSSFIT A WAY OF LIFE’

Jong en oud komen binnenlopen en stappen op apparaten voor de warming up. CrossFit is voor hen niet meer
weg te denken uit hun leven. “Always do the thing that scares you”, zegt assistant coach Sahiesta Sadhoe met
een vriendelijke glimlach op haar gezicht. Hoewel ‘vrees’ niet de eerste gedachte is die in me opkomt, voel ik
wel een zekere mate van gereserveerdheid. Tijd om lang na te denken heb ik echter niet: de CrossFit les begint!
WORKOUT OF THE DAY
“Weet je wat het is met CrossFit, het is echt
leuk!” Aan het woord is de enthousiaste
Sabrina. Zij doet al drie jaar aan CrossFit en is
er verzot op. “Ik begon met CrossFit omdat ik
op mijn gewicht wilde blijven. Maar het is net
een verslaving! Je weet niet wat de ‘WOD’ zal
zijn. Het is elke dag een nieuwe uitdaging.”
WOD staat voor ‘Workout Of the Day’.
De workout bevat elementen van Olympic
weightlifting, gymnastiek, maar ook
atletiek. Het zijn in feite oefeningen waar
de focus wordt gelegd op functionele
lichaamsbewegingen zoals rennen, klimmen,
springen en duwen. Bij binnenkomst in de
trainingszaal, die de ‘Box’ wordt genoemd,
staat de WOD al opgeschreven. Er staan
geen reguliere apparaten zoals je die in een
traditionele gym vindt. Veel van de oefeningen
worden met het eigen lichaamsgewicht en
vrije gewichten gedaan.

VARIATIE
De groep bekijkt het schema en moet de
oefeningen binnen een relatief korte tijd doen
met een hoge intensiviteit. Daar staat CrossFit
voor: constante afwisseling, hoge intensiteit
& functionele bewegingen. Hierdoor brengt
het programma: 1) effectief het lichaam
snel op z’n fits en 2) blijft het gevarieerd en
kan niet vervelen. De gevarieerdheid maakt
CrossFit razend populair. Sabrina: “Je weet
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niet wat je te wachten staat en je vraagt je
af hoe ga ik dit kunnen afmaken? Maar het
geeft een kick wanneer je het hebt gedaan.
En dan denk je van ik ben sterk, ik kan het,
ik heb doorzettingsvermogen en doorzetting
bouw je op!” Het maakt ook niet uit hoe lang
je CrossFit doet, want het blijft uitdagen.
De gouden regel is: Je probeert niemand te
verslaan, maar probeert beter te zijn dan je
gisteren was!

COMFORTZONE
De opbouw van de training is wel constant.
Die start altijd met een warming up. Daarna
volgt de WOD. En tot slot de cool down. In de
Box lopen de coaches rond die de oefeningen
uitleggen, corrigeren als iets niet goed loopt
en je aanmoedigen. Sahiesta doet pas vijf
maanden mee aan deze vorm van sport, maar
assisteert nu al bij het coachen. Voor haar
was het ook liefde op het eerste gezicht. “Ik
probeerde enkele workouts uit en vond het
geweldig. Snelle explosieve bewegingen; je
wordt ver buiten je comfortzone geschopt
en aan het eind snak je naar meer! Dat is
Crossfit. “It pushes you through your limits!”
Los van de coaches trek je jezelf ook op aan
de groep. Sahiesta: “De omgeving waaraan
je wordt blootgesteld in de Box is heel
motiverend. Je hebt de coach die er voor je
is om te letten op de juiste vorm en techniek
en je hebt je medeatleten die je motiveren

om harder te gaan en niet op te geven. Bij
CrossFit wordt er even hard gejuicht voor de
eerste als voor de laatste persoon.” Binnen
elke training wordt er ook gewerkt aan de
techniek van de uit te voeren oefeningen,
omdat het belangrijk is de oefeningen op de
correcte wijze uit te voeren om de kans op
blessures te verkleinen.

THROWDOWN EVENT
CrossFit is absoluut dé nieuwe rage in
Suriname en tevens de snelst groeiende sport
ter wereld! Wereldwijd neemt het aantal
‘Boxes’ exponentieel toe. Jaarlijks wordt het
internationaal event, de CrossFit Games,
gehouden waar de krachten aan elkaar
gemeten worden. Aan het recent gehouden
regionale event, de ‘Throwdown’ in Trinidad
deden ruim 90 atleten uit Barbados, St. Lucia,
Trinidad & Tobago, Guyana en Suriname mee.
Shahiesta werd één van de kampioenen van
het evenement. “Er waren drie events en het
was een hele ervaring. Ik had geen idee waar
ik stond op het Leaderboard en had geen
intentie te gaan kijken. Ik wilde me volledig
focussen op mezelf. Aan het eind van event 2
vertelde mijn coach me dat ik op nummer 1
stond. De dame die op de tweede plek stond,
heeft het me allesbehalve makkelijk gemaakt
en zij won event 3 en ik eindigde als 4e. Dat
maakte dat we evenveel punten hadden op
het leaderboard. De uitslag was spannend

WELLNESS

en ik had geen idee of ik de eerste of tweede plaats behaald had.
Uiteindelijk bleek dat ik meer events gewonnen had en ik kwam als
winnaar uit de bus. Al het harde werk van de afgelopen weken heeft
zich beloond!”

BALANS
Voor Sahiesta is het op naar de volgende grote uitdaging: trainen om
te kwalificeren voor ‘Regionals’ en uiteindelijk de prestigieuze ‘CrossFit

www.surgoed.com

Games’. Iedereen spoort haar aan want bij CrossFit ontstaat een
hechte groep. “Je wordt een box familie en je leert elkaar kennen”
,zegt Sabrina.
“CrossFit brengt balans in mijn leven, het neutraliseert: je gaat
misschien met stress uit huis, maar dan zet je alles op alles om je
WOD af te maken en daarna voel je zo een voldoening en kan je er
weer tegenaan. Als je het eenmaal onder de knie hebt, is het een
enorme uitdaging!”

advertentie
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SYNCOSUR
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VERFRAAI UW LEEFOMGEVING

De vloer in een ruimte kan een grote rol spelen in de
uitstraling van die ruimte. Zo kan een speciale kleur of glans
een bepaalde luxe uitdragen in uw bedrijf of woonkamer.
Het mooie is dat u daarvoor niet een geheel nieuwe vloer
hoeft aan te leggen. Het Surinaamse bedrijf Syncosur, dat
sinds 2014 opgericht werd door Glenn Rozenblad, manager
en tevens eigenaar van Syncosur (Synthetic Coating
Suriname) is namelijk gespecialiseerd in het aanbrengen van
kunststofbedekkingen op diverse oppervlakken. U kunt het zo
gek niet bedenken. Ze doen het!
Het aanbrengen van naadloze kunststofbedekkingen (coatingen) op
bestaande oppervlakken is de corebusiness van het bedrijf. Dat hoeven
dus niet alleen vloeren binnenshuis te zijn, maar kunnen ook betonnen
oprijlanen of houten en metalen vloeren binnen- en buitenshuis
betreffen. Daarnaast neemt Syncosur tevens muren, plafonds of tegels
onder handen en voorziet die van een mooie coating. De verschillende
coatingen worden gemaakt van epoxy, polyurethaan en acryl, met of
zonder additieven zoals kwartszand, gekleurde sedimentvlokken of
gekleurde poeder. Afhankelijk van de behoefte van de klant kunnen
de coatingen decoratief, functioneel of industrieel zijn en kunnen ze
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mechanisch en/of chemisch, licht tot zwaar belast worden.
Ook bestaat de mogelijkheid om deze coatingen glad of met een
antislip laag af te werken (handig voor in winkels en openbare
gebouwen). Daarop kan eventueel ook nog een polyurethaan top
coat voor slijtvastheid en UV-bestendigheid aangebracht worden. De
materialen die het bedrijf gebruikt zijn afkomstig uit de USA, Duitsland
en Nederland en de leveringstijd is 4 tot 6 weken na het plaatsen
van een order door de klant. De moderne vloercoatingen zijn slijtvast
maar niet krasbestendig. Door het tropisch weer in Suriname is het
een goede investering om uw pand op deze manier te beschermen
tegen de weersinvloeden en bovendien voegt het waarde toe aan
uw pand. Leuk is dat ook kleine oppervlakten zoals bureaus, tafels,
uw buitenterras of balkon, de traptreden binnen- of buitenshuis,
uw keukenaanrecht en zelfs laadbakken van pickups en boten door
Syncosur behandeld kunnen worden.
Eerder werkte eigenaar Glenn Rozenblad op Aruba met de producten
van CTI en heeft hij ook enkele projekten gedaan op Curaçao, Bonaire
en Barbados. Voor het opstarten heeft hij eerst een certificering en
Authorized Dealership verkregen in Largo,Tampa (Florida – USA), waar
CTI Headquarter is gevestigd.

WONINGEN

www.surgoed.com

Welgelegen I2 (W0519B9 - Bredelaan Noord 10)

Kwatta O3 (W0493B6 - Doewatrastraat 1)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw
390m²
686m²
Eigendom
5
2
Leuke hoogbouwwoning met
twee complete woonruimten
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 83.500,- | SRD 668.000,Uitvlugt L5 (W0072B3-Abdoel Jamilstraat)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet

Splitlevel
475m²
988m²
Eigendom
3
3

Bijzonderheden Mooie hardhouten
vloer op de eerste
verdieping
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Hesdy Rechards
8510812

Deze comfortabele gezinswoning is uniek in zijn stijl en soort.
Onder architectuur gebouwd en ontworpen verkeert deze
woning in een nette en goede staat. De ligging is zeer centraal
in een van de meest gewilde buurten van Uitvlugt. De woning
heeft een ruime woonkamer met een aparte eethoek. De open
keuken is bereikbaar aan de achterkant van de woning met
een kleine opstap. Op de begane grond vind u de masterbedroom met een eigen walk-in-closet en een sanitaire ruimte
met douche en toilet. Via de binnentrap komt u op de ruime
eerste verdieping, die zicht biedt op de woonkamer (gedeelde
patio). Deze ruimte is te gebruiken als leefruimte of om te
bouwen tot een aparte slaapkamer. Vanuit deze ruimte krijgt u
toegang tot de slaapkamer op de eerste verdieping met eigen
douche en toilet. Aan de achterzijde van deze woning is een
korte overloop naar een appartement met ruime slaapkamer,
bad, toilet en keuken. Op het terrein staat nog een losse
opstal die als appartement of opslagruimte kan dienen. Verder
vind u een open opslagruimte waarin de hydrofoor, boiler en
durotankinstallatie zijn ondergebracht.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Bungalow
m2
500 m2
Eigendom
3
1
Loop afstand ADEK
(universiteit)
AZ Vastgoed
Tel: 521110 - 8153360

€ 385.000,- | SRD 3.080.000,-

€ 137.520,- | SRD 1.100.160,-

Uitvlugt N6 (W0509B9 - Afobakalaan 15)

Noord V1 (W0485B9 – Eusieweg 39)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Splitlevel van steen
252m²
793m²
Eigendom
3
3
Leuke splitlevel met een
appartement en een bijgebouw
Surgoed Makelaardij 			
Tel.: 493497

Deze comfortabele gezinswoning is uniek in zijn stijl
en soort. Onder architectuur gebouwd en ontworpen
verkeert deze woning in een nette en goede staat. De
ligging is zeer centraal in een van de meest gewilde
buurten van Uitvlugt. De woning heeft een ruime
woonkamer met een aparte eethoek. De open keuken
is bereikbaar aan de achterkant van de woning met
een kleine opstap. Op de begane grond vind u de
masterbedroom met een eigen walk-in-closet en een
sanitaire ruimte met douche en toilet. Via de binnentrap komt u op de ruime eerste verdieping, die zicht
biedt op de woonkamer (gedeelde patio).

€ 199.000,- | SRD 1.592.000,-

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
271m²
1000m²
Grondhuur
3
1
Mooie villa gelegen in de
directe omgeving van Anton
Dragtenweg
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 275.000,- | SRD 2.200.000,-
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SURINAAMSE PRODUCTEN
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‘JUST BECAUSE’ NATUURLIJKE ZEPEN
‘VAN EEN EXPERIMENT NAAR MEER DAN
TIEN SURINAAMSE PRODUCTEN’

Het begon allemaal toen zij voor haar dochter op zoek ging
naar zeepjes die de tere huid van het kind wel zouden kunnen
verdragen. Marisella Pasman startte twee jaar geleden op
het internet haar eigen onderzoek, op zoek naar de juiste
ingrediënten, oliën en kruiden die een eczeemgevoelige
huid niet of minder zouden irriteren. Van daaruit groeide
haar interesse voor het maken van eigen zeepjes. En in een
mum van tijd had Marisella haar eerste zeep gemaakt van
morengabladeren en honderd procent pure olijfolie.

experimenteren en kijken wat wel en niet werkte. Deze moeder is
heel creatief aangelegd en een bezige bij. Het was al gauw een leuke
bezigheid voor haar. Het zat er op een gegeven moment zo in, dat zij
binnen korte tijd meerdere varianten aan zeeprecepten had ontwikkeld.
Intussen heeft Marisella tien zepen waarvan drie medicinaal zijn. “Het
maken van zepen is niet zo simpel als gewoon producten bij elkaar
mengen, je moet ook kennis van de ingrediënten hebben.” Naarmate
zij bezig is, gaat zij meer onderzoek doen en komt zij daardoor ook
meer te weten. “Noem mij maar de ‘soap artist’” lacht Marisella.

Heel vrolijk en levendig is ze, wanneer zij vertelt over het ontstaan en
de ontwikkeling van haar lijn ‘Just Because’. Waar zij begon met het
maken van zepen, is haar lijn nu uitgebreid tot crèmes en oliën. Voor
haar dochter moest Marisella heel natuurlijk gaan. Zo moest zij steeds

IRRITATIE
Olijfolie, sheaboter, cacaoboter, castor-, maripa-, amana,
zonnebloemolie, morenga, blauwsel en houtskool zijn enkele producten
die zij standaard gebruikt. De zepen zijn geurloos. “De medicinale
hebben een helende werking voor de huid. Zo kan het jeuk, acne
en irritatie verminderen of stoppen, is het goed tegen bepaalde
huidaandoeningen zowel aan het lichaam als op de huid, terwijl de
andere zepen de huid een goed en verzorgend gevoel geven”, vertelt
Marisella. Voor nu heeft zij een massageolie met calendula, welke ook
helpt tegen huiduitslag en een bijenwascrème die ook als zalf gebruikt
kan worden bij jeuk, een beet of kleine irritatie.

AANTREKKELIJK
“Ik doe tot nu toe alles zelf”, vertelt zij trots. Vanaf het maken tot
het snijden en het verpakken van het materiaal, alles wordt door
Marisella zelf gedaan. Zij koos ervoor om de verpakking niet alleen zo
aantrekkelijk mogelijk te maken, maar het geven van een Surinaamse
twist is voor haar heel belangrijk geweest. “Het is een product
gemaakt in Suriname, waarvan de meeste ingrediënten Surinaams
zijn, dus moest het er ook Surinaams uitzien.” Omdat zij zo natuurlijk
mogelijk wil gaan, heeft Marisella er bewust voor gekozen ook het
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verpakkingsmateriaal daarop te richten. De zeepjes worden verpakt in
papier met een opening om zodoende de zeepjes te laten ‘ademen’.
Dat wordt afgemaakt met een gekleurd lint in de pangi kleuren. De
crèmes en oliën zijn voor nu nog in plastic verpakking. Maar het zal
volgens de producent niet langer meer duren voor ze overgaat tot
glazen potjes.

LANGER HOUDBAAR
Niet alleen is Marisella natuurbewust, maar door haar keuze van
verpakkingsmateriaal zorgt zij ervoor dat haar producten langer
houdbaar zijn en niet smoren, maar goed kunnen ademen.
Door de producten te verpakken in plastic materiaal, kan het
hormoonverstorend zijn. Sinds kort heeft Marisella de kwaliteit van
haar verpakkingsmateriaal verbeterd door het uit te besteden. Deze
straalt nu niet alleen mooier, maar zal ook zorgen voor een snellere
productie en meer afzet. Zij gelooft erin dat je constant aan je product
moet werken en moet verbeteren. “Zodoende blijf je relevant en
interessant.” Zo wil Marisella samen met een vriendin een popup shop
openen waar haar producten te verkrijgen zijn, naast het bevoorraden
van Ali’s Drugstore en Dio Drogisterij. “Hoe mooi zou het niet zijn als
ook hotels gebruik maakten van mijn natuurlijke zeepjes”, vertelt zij
enthousiast. Zo gedreven als zij is met wat zij allemaal heeft bereikt in
de korte tijd en nog bereiken zal, heeft Marisella helaas geen gepaste
zeep of combinatie gevonden welke haar dochter kan gebruiken. Maar
opgeven doet zij zeker niet.
advertenties
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Commewijne V8 (W0456B9 – Palm Village 229)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw-villa
367m²
1465.60m²
Eigendom
4
4
Prachtige goed onderhouden
woning gelegen op een prachtige
plek
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze prachtige woning gelegen in het rustieke district
Commewijne ligt op één van de betere woonwijken van
Suriname te Palm Village. Het hoekterrein heeft een
oppervlakte van 1465m² en is hoofdzakelijk rondom de
woning begroeit met sierheesters en vruchtbomen. Het
terrein heeft lage belendingen van metaal met gaashekwerk en twee stalen poorten die toegang geven tot de
garage. Dit perceel is verhard met scherp bezanding
en her en der verhard met looppaden, parkeerplekken
en inritten. Wat gelijk opvalt bij deze woning is dat er
rekening is gehouden met het 'vrij' wonen gevoel.

Para (W0515B9 - Rububliek Palm Canals 22)

Soort woning
Bungalow Appartementen
Bouw opp.		
Perceel opp.
1250m²
Titel grond		
Slaapkamer
1
Bad en toilet
1
Bijzonderheden Langs het water
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 245.000,- | SRD 1.960.000,-

$ 35.000 | SRD 280.000,-

Noord, T4 (W0506B9 - Atlasstraat 11)

Uitkijk A7, (W0510B6 – Ramkhelawan Parbhoedeeweg 57)

Soort woning
Appartementen
Bouw opp.
430m²
Perceel opp.
927.14m²
Titel grond
Grondhuur
Slaapkamer		
Bad en toilet
Bijzonderheden Appartementen complex
gebouwd nabij Jarikaba.
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards - 8510812

€ 75.500,- | SRD 604.000,Centrum S5 (W0505B6-Costerstraat 29)

Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet

450m²
450m²
Eigendom
4
3

Bijzonderheden Zeer solide hoog
bouwwoning,
geschikt voor
bewoning en of
zakelijke doeleinden
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Te Ma Retraite aan de Atlasstraat 11 staat deze robuuste, zeer
solide hoogbouwwoning te koop. De Atlasstraat is een straat
die tegenwoordig veel zakelijk verkeer aantrekt en in het rijtje
A1-locaties kan worden gerangschikt. Dit pand kan multifunctioneel ingezet worden: wonen gecombineerd met werken en/
of zakelijke activiteiten zoals kantoor- en of retail- of opslagmogelijkheden. Het pand heeft 4 slaapkamers met diverse
bijruimten die kunnen dienen als kantoor of voor andere
doeleinden. Het pand is hoofdzakelijk van steen, met een
combinatie van houten en betonnen vloeren op de 1ste verdieping. Onder de woning is een grote open ruimte geschikt als
garage of voor andere doeleinden, beveiligd met elektrische
roldievenijzers. Vanuit deze ruimte heeft u toegang tot het
appartement of de open keuken met leefruimte. Op de begane
grond vindt u ook de sanitaire ruimte en bergruimten en een
indoortrap naar de eerste verdieping. Op de 1ste verdieping
zijn maar liefst 4 slaapkamers, 2 maal douche en toilet, een
ruime woonkamer en een ruim balkon aan de voorzijde.

€ 228.500,- | SRD 1.828.000,-
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Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
205m²
260m²
Eigendom
9
3
Woning met een uitstraling
van een monumentaal gebouw
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

P.N.O.T.K.

WONINGEN

www.surgoed.com
Wanica Domburg (W0478B9 - Surinat Resort)

Noord Q1(W0229B3–Patatawiwiriestraat 22)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Nieuw laagbouw
±145m²
±325m²
Eigendom
3
2+2
Warm en koud water, diefijzer.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 87.500,- | SRD 700.000,Saramacca, (W0471B6- Wirantilaan 37B)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
80m²
2500m²
Grondhuur
1
1
Zonnepannelen
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 50.000,- | 400.000,-
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Resort
2000m²
1.18ha
Grondhuur
5 huizen en
1 beheerderswoning
Bad en toilet

Bijzonderheden Zwembad, jacuzzi,
feestzaal, speeltuin,
bospaden etc.
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Domburg is vanwege zijn landelijke karakter en uiteraard de
rivier enorm in trek. Je bent niet alleen op steenworp afstand
van Groot Paramaribo, maar ook dicht bij vele recreatie oorden
en volop in de natuur. De infrastructuur is perfect en de omgeving is voorzien van alle gerieven. Aan de Sir Winston Churchill
weg nummer 1558 hebben wij en pracht van een object. Het
terrein is altijd in de familie geweest en wordt met veel smart
in de verkoop gedaan. Dit terrein met een front breedte van
17 meter en een diepte van 292 meter is voor twee derde deel
in cultuur gebracht. De liefde hierin gestoken is meteen voelbaar. De riolering is open en netjes onderhouden, de drainage
is optimaal en de tuin is fenomenaal. De buitenhuis architectuur bestaat vooral uit palmbomen, citrus en verschillende
tropische bloemen en planten. De beleving van de natuur is
in weelderig; met vooral veel vogels en klein wild, waant men
zich heel snel in eden. Op wandel afstand is de watersport
enorm in trek en is er altijd gezelligheid.

€ 748.000,- | SRD 5.984.000,-

WONINGEN
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Noord V2 (W0224B6 – Pakanistraat 7)

Welgelegen, F4 (W0497B9 - Sophialust 174)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Makelaar

Laagbouw
160m²
1895.56m²
Eigendom
3
1
Het perceel waar deze woning
op staat is smal maar lang
naar achter
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

Hoogbouw
250m²
954m²
Eigendom
5
4
Gebouwd onder
Architect Klinger & Dikland
Surgoed Makelaardij N.V
Tel. : 493497
John Pisters - 7164040

Op Morgenstond aan de Pakanistraat 7 ligt deze onder architectuur gebouwde woning. De woning ziet er bijzonder uit en
heeft diverse elementen die de woning een futoristische aanblik geven. Zodra u naar binnen loopt door de woning valt op
dat de woning zeer ruimtelijk oogt. Op de 1ste verdieping die
bereikbaar is door zowel een inwendige als uitpandige trap
is er een mooie luxe keuken voorzien van alle gemakken. De
keuken gaat over in de ruime woonkamer met hoog plafond
en mooi houten vloer. Vanuit de overloop krijgt u toegang
tot de masterroom met eigen bad en toilet en twee andere
slaapkamers die samen een gedeelde bad en toilet hebben.

€ 90.000,- | SRD 720.000,-

P.N.O.T.K.

Welgelegen J3, (W0511B3 - Ramnathstraat 17)

Noord, R1 ( W0394B9 – Khadiweg 6)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

laagbouw
120m²
300m²
Eigendom
2
1x/1x
Laagbouwwoning met vrij
uitzicht aan de voorkant.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

€ 67.500,- | SRD 540.000,Wanica (W0447B6–Abarcostraat hk Vredenburg Serie A)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
220m²
1272m²
Eigendom
7
3
Twee huizen op één erf
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

P.N.O.T.K.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet

Laagbouw modern
270m²
371m²
Eigendom
3
2

Bijzonderheden Laagbouw met
zwembad
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze nieuwbouw woning met zwembad wordt nu te koop
aangeboden in de directe omgeving van de ringweg ter hoogte van Nieuw Charlesburg. Enkele karakteristieke kenmerken
waardoor deze woning zich onderscheid van de gebruikelijk
bouwstijlen is onder andere het platte dak en de ruimetelijk indeling. De woning grenst direct aan de geasfalteerde weg een
heeft geen gesloten hekwerk aan de voorzijde. De volledige
terreinbreedte is benut bij de bouw waardoor het terrein door
de woning is afgesloten en slechts toegang naar het achterterras mogelijk is door de woning, of via de zijpoorten met
gangen van 1meter breed.
Voor de woning is voldoende ruimte autos te parkeren voor
bezoek, terwijl de garage met automatische roldeur ruimte
bied voor twee auto's. Vanuit de garage krijgt u toegang tot
de laundry waar de wasmachine en droger staan en tot de
ruime woonkamer.

€ 178.000,- | SRD 1.424.000,-
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Professional extended care thuiszorg
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oudere dame kijkt een beetje verward uit haar ogen. Bij ‘Professional
Extended Care’ verblijven hulpbehoevenden in een huiselijke sfeer.

‘IK WILDE EN
KON MEER!’

TWEE WONINGEN
Als tiener vertrok Marjory van Suriname naar Nederland. Aanvankelijk
wilde ze daar vroedvrouw worden maar ze stapte uiteindelijk het
bankwezen in. Na achttien jaar in Nederland te hebben gewoond,
verhuisde ze met haar gezin richting Amerika. “De verpleging heeft
mij altijd al aangetrokken en toen we in Californië woonden, ben ik
toch in die richting gaan studeren. Ik werkte toen als ‘Emergency
Medical Technician’ bij de hulplijn 911. Echte aktie, dus!” Begonnen
als ziekenverzorgster, studeerde ze uiteindelijk na diverse opleidingen
af als verpleegkundige aan de West Coast University voor Nursing
Science. “Ik wilde en kon meer!” Daardoor beschikt Marjory nu
over de bevoegdheid om zorgplekken als deze op te zetten. Haar
organisatie beschikt over twee woningen waar kleinschalig wonen voor
hulpbehoevenden vanaf 50+ mogelijk is.

DE AANLEIDING

Niet iedereen heeft het geluk om op een prettige wijze oud
te worden. Wanneer de leeftijd stijgt, krijgen we allemaal in
meer of mindere mate te maken met gezondheidskwaaltjes.
Er is dus zeker behoefte aan liefdevolle en professionele
zorg voor hulpbehoevende ouderen in ons land. Marjory
Stekkel (51) oprichter tevens directrice van PEC; Professional
Extended Care Thuiszorg heeft al ruim een jaar geleden
daarop in gespeeld en startte met een nieuwe vorm van zorg
aanbieden.
Het is rustig te Benie’s Park op die zaterdagmorgen. Vier senioren
burgers zitten in de ruime woonkamer annex keuken bij elkaar. De TV
staat vrij luid en er wordt gegroet door een vriendelijke bewoner. Een
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Na een kort familiebezoek in 2014 in Suriname kwam ze tot de
conclusie dat deze vorm van hulpverlening hier echt nodig was. In
maart 2016 stond de eerste woning klaar en werd bewoond door één
cliënt. “Natuurlijk heb ik nagetrokken wat de opties hier konden zijn
en heb ik mij geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid. Met
een kleinschalige opzet waarbij één begeleider maximaal vier cliënten
verzorgt, heb je een goed overzicht”. De cliënt of diens familie moet
de onkosten voor de zorg wel zelf betalen. Men werkt met een vaste
huisarts. Marjory haalt aan dat met ‘extended’ bedoeld wordt, dat men
sondevoeding, een infuus en katheters kan toedienen. Tevens is ze
bezig de kwaliteit van de dienstverlening op te krikken.

UITBREIDING
Inmiddels komen en gaan bezoekers, alles verloopt heel gemoedelijk.
“In Amerika was ik 1x24 uur in dienst als verpleegkundige directrice,
daardoor raakte ik mijn sociale contacten kwijt. Hier is het rustiger en
verloopt alles op een lager pitje.” Daarom als mensen Marjory vragen
waarom ze Amerika voor Suriname heeft verlaten, verschijnt er een
glimlach. “Ik was moe van Amerika.” En aan haar frisse uitstraling valt
op te merken dat ze nog niet moe is van Suriname. Met de plannen
om verder uit te breiden, zal dat enthousiasme zeker niet naar een
lager pitje gaan!

Advertenties
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Decking vanaf SRD 215/m²
Vloerhout vanaf SRD 275/m²
• Bestand tegen termieten
en houtluizen.
• Onderhoudsvrij • Slijtvast • Antislip
• Uitermate geschikt voor pergola’s,
pooldecks, steigers, buitenhuizen
en vloeren.

Wij dragen zorg voor de installatie,
de afwerking en de vracht. Ook bent
u bij ons terecht voor constructiehout en bekistingsmateriaal.

Bel nog vandaag voor meer info!

Sir Winston Churchillweg no. 73
+597 481146 | rdurgahoutzagerij@sr.net
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GEZOND & TRENDY
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GEZONDER ETEN @BAKA DJARI

“WAT MAKEN WIJ NIET..?”
Verse sappen, cakes, brownies, worsten, burgers,
meergranen-, spelt-, bier- en suikerbrood, ciabata’s en
meer unieke broodsoorten, apple pie, ice-cream van
Surinaamse vruchten, yoghurt, mascarpone, sour cream,
granola, bitterballen, kroketten en appelstroop. Je kunt het
zo gek niet bedenken en het wordt gemaakt in de keuken
van ‘Baka Djari’. De naam ‘Baka Djari’ zegt het eigenlijk al.
Dit bedrijf bevindt zich op een achter ‘dyari’ in Paramaribo,
en wel aan de Kromme Elleboogstraat. Daar maken Marcel
en Jacqueline Wittenberg en Marilyn letterlijk van alles in
de lange, smalle keuken.
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GEZOND & TRENDY

Na hun sluiting van Baka Foto, het restaurant dat Wittenberg
exploiteerde bij het Fort Zeelandia, werd Baka Djari geboren. “Het doel
was te produceren met verse Surinaamse kruiden, groenten en fruit
en zoveel mogelijk lokale producten.” Voor het gemak noemt directeur
Wittenberg het een productiebedrijf. “Met het wegvallen van Baka Foto
kwam Baka Djari erbij, naast de taak om ‘de Waag’ en ‘Puur’ draaiende
te houden. Alle bedrijven vallen onder de paraplu van ‘Melting Puur’.”
Het idee voor Baka Djari kwam ongeveer een jaar geleden bij hem
op toen de crisis in Suriname al behoorlijk tastbaar was. Bepaalde
levensmiddelen werden steeds moeilijker te vinden, waren ontzettend
duur of moesten geïmporteerd worden. Daarom besloot Wittenberg
zelf te gaan produceren. “We experimenteren constant. Heb je dus nog
nooit een pomkroket, podosiri of dragon fruit ice-cream of een naan
broodje geproefd met de meest aparte dips, dan moet je gauw een
bezoek brengen aan de Waag.”

www.surgoed.com

bedrijfsreceptie, uw eindejaarsbrunch of diner. Er zijn zelfs hotels en
restaurants, die maatproducten afnemen van Baka Djari. Binnenkort
openen we in Commewijne (als opvolger van Baka Foto) een fine
dining restaurant genaamd "Kome met Wijne".
Dus kom dan gezellig langs en genieten van al het lekkers”, lacht hij.
Wel heeft Baka Djari elke maand een broodactie. Dit houdt in dat er in
een pakket verschillende broodjes zitten die tegen een speciale prijs
worden aangeboden. Op de planning staan kant en klare maaltijden die
geleverd kunnen worden aan outlets als sportscholen of zelfs bedrijven.
“Als ondersteuning en gemak naar bedrijven toe.” Wittenberg is
tevreden. De toekomst van Baka Djari ziet er volgens de directeur goed
uit. Hij wil zich niet focussen op massa, maar op de unieke presentatie
van zijn producten.
advertentie

PLANTEN IN EIGEN TUIN
Intussen heeft Melting Puur een zodanig netwerk opgebouwd dat het
niet moeilijk meer is om aan producten en grondstoffen te komen. Dat
Wittenberg aangeeft goede leveranciers te hebben, blijkt beslist niet
verzonnen. Precies op het moment dat hij een rondleiding door de
keuken geeft, klopt er iemand aan. “Ik heb nu twee en een halve kilo
verse tonijn. Wil je het hebben?” wordt er gevraagd. Een simpel: ‘leg
maar neer op de keukenbank’ wordt gevolgd door het uitschrijven van
de bon en de verse tonijn krijgt meteen de nodige ‘zorg’.
Daarnaast houden Marcel en Jacqueline ook van planten, in hun tuin
op Commewijne telen zij hun eigen kruiden. “Het is niet alleen leuk om
te doen, maar we verdienen er mee.”

GEZOND & TRENDY
Baka Djari houdt van innovatief bezig zijn met voedsel. Zo proberen
de initiatiefnemers niet alleen lekkere gerechten te maken, daarnaast
proberen zij rekening te houden met het gezondheidsaspect, en dat het
‘trendy food’ is. Er komt dus geen frituurpan de keuken in en wordt er
alleen een beetje suiker toegevoegd aan de markoesa- en citroensap.
Alles wordt gemaakt van vers fruit zonder conserveringsmiddelen. Uit
de complimenten die ze ontvangen, maakt Wittenberg op dat mensen
een positief verschil opmerken aan het eten dat bij de Waag en Puur
verkrijgbaar is of in andere restaurants. “Mensen willen bijvoorbeeld
onze worsten en burgers ook gewoon kopen en meenemen naar huis.”

CATERING
Ondanks de vraag naar een ‘meeneem unit’ groot is, blijft Baka
Djari een productiebedrijf (geen winkel) en verzorgen ze op wens
en maat producten, zelfs catering. “Een mooie suggestie is om Baka
Djari op lokatie uw bedrijfsparty te laten verzorgen, bijvoorbeeld een
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Saramacca A4 (W0474B9–Damboentong 24)

Saramacca A3 (W0439B6-Misgunstweg)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw
150m²
400m²
Grondhuur
Restaurant
1
Restaurant
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 135.000,- | SRD 1.080.000,Uitvlugt L6 (W0461B3 – Henkielaan 26)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet

Laagbouw
160m²
4210m²
Eigendom
3
1

Bijzonderheden Grondhuur
uitgegeven
in 1998
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Prachtig gelegen in Groningen hebben wij deze nette
drie-slaapkamerwoning te koop. De woning is gebouwd op
een perceel van maar liefst 4210m² grondhuur. Het terrein is
beplant met vruchtbomen en voor 90 procent met gras. De
afwatering is uitstekend. Grenzend aan dit perceel loopt er
een afvoerkanaal waar u ook kunt vissen. Het huis heeft maar
liefst drie slaapkamers en een ruime garage met airco die
tevens als recreatieruimte wordt gebruikt.
Daarnaast is er op het terrein een open garage met opslagruimte waar ruim vier auto's geparkeerd kunnen worden. U
kunt het ook gebruiken om hangmatten op te hangen. De
woning wordt aangeboden met inboedel. Die is compleet,
bestaande uit onder andere een wasmachine, koelkast, tv,
bedden, grasmaaier enzovoort. Verder is de woning in goede
staat. De bedrading is recent vernieuwd en het huis is opnieuw gekeurd door EBS. Momenteel is er 110/220V aanwezig.
De aanvraag voor driefasen stroom is reeds goedgekeurd en
betaald.

€ 80.000,- | SRD 640.000,-

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Bruynzeel
220m²
867m²
Eigendom
3
2
Dakplaten zijn reeds
vernieuwd. Mooi ruim kavel
te Uitvlugt.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 95.000,- | SRD 760.000,-

Haal meer sfeer in huis. Alles wat u
nodig hebt voor uw perfecte leefruimte.

EPRO Living | Paramaribo – Suriname | +597 422441 | epro@sr.net
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WONINGEN
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Uitvlugt L7 (W0496B6-Ronaldlaan 77)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Bungalow
m²
450.13m²
Eigendom
3
1
Deze woning ligt op
steenworp afstand van de
Hermitage Mall.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

De woning
Deze laagbouwwoning met een achterterras benut
bijna het heel oppervlak van het perceel. De woning
is geheel opgetrokken van steen en voorop en naast
het huis is bestraat. Verder is de woning goed in het
verf en staat er goed onderhouden bij; voorzien van
dievenijzer en alarm, het geheel is ook omrasterd.
De omgeving
De straat waar deze woning is gelegen is een niet al
te drukke straat. De woning is op loopafstand van de
Hermitage Mall en het kuuroord de thermen. Garden
van de heer Wijngaarde is allemaal op loopafstand.

Ringweg Noord (W0448B6-Chiragallyproject 311)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
150m²
400.07m²
Eigendom
4
2
Woning in een gated
community
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

P.N.O.T.K.

€ 82.500,- | SRD 660.000,-

Noord W1 (W0468B6 – Gadofowroestraat 4)

Comm. S8 (Z0038B3 – Thurkowweg 23)

Soort object
Bebouwd opp.
Perceel opp.
Titel grond
Kamers
Bad en Toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Splitlevel / Hoogbouw
350m²
750m²
Eigendom
5
2
Deze woning staat centraal op 		
Morgenstond
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Aan de Gadofowroestraat (Frans Madamstraat) te
Paramaribo Noord in de wijk Morgenstond, hebben
wij een uniek, onder architectuur gebouwd object in
ons beheer toegevoegd. Het perceel is groot 750m²
en de bebouwde oppervlakte is 350m². De riolering is
gesloten en het perceel is heel goed opgehoogd met
schelpzand. De inrichting van de buiten architectuur
bevat gangpaadjes, sier struiken, een eigen zitplaats en
een ruime studio welke als berging functioneert.

Soort object
Laagbouw restaurant
Bebouwd opp.
100m²
Perceel opp.
8000m²
Titel grond
Grondhuur
Kamers		 4
Bad en Toilet
2
Bijzonderheden Groot erf
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 225.000,- | SRD 1.800.000,-

€ 275.000,- | SRD 2.220.000,-

Accaribo (Z0037B9 – Marina resort Waterland - Muurvarensweg 52)

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

Soort object
Bebouwd opp.

Marina resort
Bungalow A+B 120m/Bungalow C
75m²/Restaurant+bar
Perceel opp.
20830.39 m² plus 9000m²
Titel grond
Eigendom
Slaapkamers
Bungalow A-3slk/Bungalow B-2slk/
Appartement C-2slk
Bad en Toilet
Bungalow A-B 1b+2t
Appartement 1b+t
Bijzonderheden Er komt een zwembad en
2e marina voor (speed)boten
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Wilt u investeren in een uniek resort met een marina, en houdt u van de natuur? Dan is Marina Resort
Waterland het ideale project voor u! Met uw eigen plan
van aanpak maakt u het 100% operationeel. Het resort
is gelegen aan de Surinamerivier in een schitterend
toeristisch gebied in het district Para. Er zijn zeven luxe,
onder tropisch architectuur gebouwde woningen die
volledig zijn ingericht met een Europees tintje. Dit enige
marina resort biedt accommodatie voor maximaal 15
zeiljachten. Bovendien heeft u een prachtig uitzicht over
de rivier waar u even lekker weg kunt dromen.

P.N.O.T.K.

Soort object
Bebouwd opp.
Perceel opp.
Titel grond
Kamers
Bad en Toilet
Bijzonderheden

Bedrijfsloods
400m²
534m²
Eigendom
3
1
Grote bedrijfsloods met
4 roldeuren

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 127.500,- | SRD 1.020.000,-
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VERHAAL ACHTER HET BEDRIJF
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SNOFLA

‘DE MEESTER MEUBELMAKER
GEDREVEN DOOR PASSIE’

Vanuit het Centrum naderend slaan we
even voorbij de kruising van de tweede
rij- en kwattaweg de van Dal weg in.
Daar vinden we eigenaar en oprichter
van meubelbedrijf SNOFLA, Alfons
van Dal. Het verhaal achter SNOFLA
is het verhaal van Dhr. van Dal. En dat
gaat verder dan een leuk anagram
natuurlijk. SNOFLA is het gevolg van
gedisciplineerd werk, verzet door een
beroeps boekhouder die in begin jaren
tachtig gedreven door passie voor het
houtbewerken, van een hobby zijn
professie maakte.
De drang om zich steeds meer te bekwamen
in de praktische aspecten van het houtbewerken dwong hem tot vele uren studie
van naslagwerk en het toepassen van deze
continu toenemende kennis. Het succes van
SNOFLA is daar getuige van.

VAKMANSCHAP VOOROP!

Met trots presenteert Dhr. van Dal ons zijn
laatste creatie Nancy, het tweepersoonsbed
dat hij voor ons zo heeft gedoopt. Ze straalt
de eenvoud en kwaliteit uit die goede houten
meubelen eigen zijn. De schoonheid van de
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satijn houten tafels in de showroom is niet
te ontkennen. Ook de vele Amarjosa (gele
kabes) en Tataboe (zwarte kabes) creaties
zijn een sier voor het oog en de Timborana
(pikin mi siki) houtsoort is eveneens bekend
in de SNOFLA werkplaats. De souplesse
van het geraffineerde vakmanschap en de
warme aantrekkingskracht die uitgaat van dit
kundig afgewerkte tropische hout, zijn niet te
miskennen. Dat haal je met laminaat imitaties
simpelweg niet.

TROUWE AFNEMERS EN NIEUWE
MARKTEN

Het basisproduct haalt Dhr. van Dal bij
houtzagerij Rama aan de Gotong Royongweg.
Daar wordt alles conform zijn wensen
gezaagd. Dan krijg je basismateriaal op
maat, met als gevolg een eindproduct zonder
“mit mit sani”, stelt de voorman grappend.
Trouwe afnemers zoals IAMGOLD (Rosebel)
en CHM Retail zijn al jaren terecht bij
SNOFLA voor hun behoefte aan kwalitatief
hoogwaardige meubelcreaties. Alles van
kleerkasten tot nachtkastjes en bedden en
ook eetkamerstellen, al dan niet gestoffeerd,
biedt SNOFLA aan. Altijd geheel afgestemd op

de meest minutieuze behoefte van de klant
zoals een producent alleen dat kan.
De afzet op de Surinaamse markt valt
vanwege de huidige crisis echter zwaar
tegen. De productie is aardig teruggelopen
de afgelopen jaren en de doorgewinterde
ondernemer moet even zuchten. Maar de
wil om verder te gaan en te bloeien zit er
nog heel goed in. Als lid van de Suriname
Furniture Group blijft Dhr. van Dal met andere
gelijkgerichte partners op zoek naar markten
buiten de grenzen van Suriname. De recent
door de CBI gesponsorde trade fair is hier
een goed voorbeeld van. De Caribische markt
blijkt geïnteresseerd.

KENNIS MAAKT MACHT

De eerder genoemde Suriname Furniture
Group blijft niet stilzitten. Er zijn projecten op
stapel voor de nabije toekomst en er worden
naar behoefte gecoördineerde trainingen
verzorgd waar buitenlandse kenners voor
worden aangetrokken. Het Surinaamse
technisch onderwijs biedt namelijk geen
meubelmakers curriculum aan. Het gemis
aan direct bruikbare arbeidskrachten vangt
Dhr. van Dal op met ‘on the job training’
binnen zijn bedrijf. In Suriname ondernemen

VERHAAL ACHTER HET BEDRIJF

www.surgoed.com
is niet altijd eenvoudig. En daar weten ze in
de Surinaamse meubelmakers wereld ook
alles van. Financiële instellingen zouden meer
kunnen doen om ondernemers tegemoet te
komen maar ook de aanwezigheid van een
goed standaarden bureau is van belang.
Het geaccepteerd kwaliteitsniveau van
meubels op de markt zal daarmee verhoogd
kunnen worden en de concurrentiepositie
van de Surinaamse meubelmaker daarmee
verbeteren. U bent vast al vele iteraties van
voorgaande zinnen tegengekomen. Maar
dat mag de kracht van de boodschap achter
deze woorden niet wegnemen. Productie
blijft afhankelijk van vele schakels die samen
moeten werken. Over lokale concurrentie
van kleinere meubelmakers maakt Dhr. van
Dal zich niet al te veel zorgen, “die mensen
moeten ook leven” stelt de zelfverzekerde
meester meubelmaker.

TOEKOMST

De toekomst ligt voor een bedrijf als
SNOFLA vooral in het aanboren van nieuwe
buitenlandse markten, te beginnen in het
Caribisch gebied.
Geïnteresseerden kunnen de virtuele
showroom van SNOFLA bezoeken op: www.
snofla-furniture.com , terwijl een bezoekje aan
Snofla furniture op Facebook ook mogelijk is.
De fysieke showroom ligt aan de Kwattaweg
360G achter het nieuwe Carline gebouw.
advertentie
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Uitvlugt, M4 (W0514B6 - Margarethalaan 70)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
544m²
563m²
Grondhuur
6
3
Gebouw is geschikt voor
commerciële doeleinden
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

In populair Uitvlugt hebben wij een zeer gunstig gelegen villa die zich uitermate goed leent voor zakelijke
dienstverlening. Dit pand ligt op een hoekperceel van
563 m2 en beslaat ruim 544 m2 van de totale oppervlakte. De villa heeft één verdieping, ligt is uitstekend
op de wind en heeft een fenomenaal uitzicht. Op de
begane grond is er een inpandige garage met toegang
tot de modern uitgeruste keuken. Via deze garage komt
men ook in de hal en de entree aan de voorzijde. Op de
begane grond bevinden zich verder een ruime woonkamer en twee slaapkamers die van elkaar worden
gescheiden door een bad en toilet.

Uitvlugt M6 (W0454B6–L’ Hermitageweg hk Henkielaan)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
575m²
395m²
Eigendom
4
7
Zakenpand
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 335.000,- | SRD 2.680.000,-

P.N.O.T.K.

Uitvlugt M6 (W0455B9 – Emielaan 100)

Wanica (W0472B6 - Domburg 9e straat)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Luxe villa
350m²
842m²
Eigendom
3
2
Goed onderhouden villa op
gewilde locatie
Surgoed Makelaardij 			
Tel.: 493497

Gelegen aan de Emielaan vlakbij de Hermitage Mall
en andere voorzieningen, ligt deze prachtige onder
architectuur gebouwde villawoning. Deze imposante
en robuust gebouwde woning heeft een vloeroppervlakte van 350m² en is voorzien van alle gemakken.
U krijgt toegang tot de woning via de eigen betegelde
inrit met automatische schuifpoort tot de garage die
geschikt is voor twee ruime voertuigen. Vanuit de
garage betreedt u gelijk de woning of gaat u via de
zijdeur naar de achtertuin en de bergruimte.

P.N.O.T.K.
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Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
100m²
7000m²
Grondhuur/Eigendom
2
Renovatieproject
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 55.000,- | SRD 440.000,-

WONINGEN
Commewijne A12 (W0340B6–Palm Grove 138)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Moderne laagbouw
180m2
498m2
Eigendom
2
2
Fully airco, warm/koud water,
3 fase, 110/220V, alarm,
diefijzer
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 87.500,- | SRD 700.000,Comm.V9 (W0489B6–Oost-West verb./Mariëndaal 8a3)

www.surgoed.com
Para M15 (W0504B9–Tegelzetterweg, verl. Pallisadeweg 2)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
80m²
1802m²
Eigendom
2
1
Klein houten huisje gelegen
op rustige landelijke locatie
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 28.500,- | SRD 228.000,-

Kwatta O3 (W0480B6 – De Boerbuitenweg 91)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

€ 84.500,- | SRD 676.000,-

Commewijne V1 (W0494B9 - Zuster Jensenweg 1a)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Bungalow
220m²
4399m²
Eigendom
3
2
Deze woning beschikt over
een ruim stuk grond
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

€ 80.000,- | SRD 640.000,-

Hoogbouw
234m²
499m²
Eigendom
6
3
Een perceel met twee stenen
woningen erop
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble 7106677

Koloniale hoogbouw
222m²
1153m²
Eigendom
2
2
Prachtige in koloniale stijl
gebouwde woning op een
schitterende locatie langs het water
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze woning is zo’n 7 jaar geleden gebouwd onder
architectuur en begeleiding van architect Dikland. Het
gebruikte hout voor deze woning is kopi en groenhart
(hout wat nu zelfs lastig te vinden is in A-kwaliteit).
De prachtige houten vloeren in de woning zijn ook
gemaakt van groenhart. De woning is gelegen aan de
Commewijnerivier op de voormalige plantage Leliendaal (inmiddels verkaveld) en biedt wijds uitzicht over
de rivier naar Plantage Frederiksdorp.

€ 380.000,- | SRD 3.040.000,-

Surgoed House, Home & Lifestyle 29

CRIBS

www.surgoed.com

Esseline Louise Gummels

Tante Es

105 jaar
Een stille kracht en bijzondere vrouw met een rijk verleden.
Op 16 oktober 2017 bereikt Esseline Louise Gummels de
respectabele leeftijd van 105 jaar. In de afgelopen eeuw
woonde zij op meerdere plekken in het land en alweer 35 jaar
in de rustige buurt aan de Copernicusstraat.
“Ik ben blij dat ik die keus maakte. Ik heb geen last van mijn buren en
mijn buren ook niet van mij”, grapt ze als we haar bij binnenkomst in
haar kamer aantreffen. Een goedlachse, vrolijke vrouw met tussen de
grijze haren op haar hoofd nog delen van een zwarte haardos. Haar
ogen stralen en haar verhalen zijn zo haarscherp, dat het moeilijk te
bevatten is dat het CBB geen fout maakte over haar geboortejaar.
“Als ik iets vertel zie ik het voor me, tot aan wat de kinderen op dat
moment aan hadden. Mijn hersenen zijn nog sterk”, vertelt ze met een
zeker trots.

mogen worden als de fotograaf haar er nog mooier uit kan laten zien,
begint ze te vertellen. “Dit huis is van mijn zoon, maar ik woon alleen.
Alles wat ik heb is al 40 of 50 jaar oud”, verklaart ze. “Een ding dat
niet mag ontbreken in huis, zijn boeken.” Haar favoriete boek is Mrs.
Mike. “Ik las mijn ziel en zaligheid uit en heb altijd Engels gelezen,
weinig Nederlands.” Het huis zit vol herinneringen uit de verschillende
perioden van haar leven en de mensen die daarin een rol speelden. Zo
zijn er in de woonkamer foto’s van haar ouders te zien.

BOEKEN

Hazard bleef.” Naar de stad verhuizen was in feite noodzakelijk, ook
al voor moeder overleed. “Als je op de plantage zat, kon je naar
één lagere school in Nieuw Nickerie en daar kwam je alleen met de
roeiboot! Er waren geen wegen en je was een paar uur onderweg. Het
beste was dus naar de stad vertrekken.”

Het huis aan de Copernicusstraat verklapt eerder dat hier iemand
woont die op leeftijd is, dan de persoon waar we mee in gesprek zijn.
Na haar krachtige handdruk, een verontschuldiging dat ze niets lekkers
heeft aan te bieden en haar grap dat er alleen foto’s van haar gemaakt
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PLANTAGE HAZARD
“Mijn vader was opzichter op de suikerplantage Hazard in Nickerie. Ik
en mijn broer zijn geboren in de stad, de twee jongsten op Hazard.
Mijn moeder overleed toen ik zes jaar was. Toen kwamen we naar
Paramaribo. Met vakanties gingen we terug naar mijn vader die in

CRIBS

www.surgoed.com

JONGE JAREN

LELIJKE DINGEN

Dit betekende meestal dat je ondergebracht werd bij familie. Zo
woonde ze op latere leeftijd bij de zus van haar vader. Maar eerst
bij de twee gezusters Lobato, op de hoek van de Wagenweg- en
Klipstenenstraat. Aan hen liet Esseline flink haar koppige zijde zien.

Door de jaren heen, heeft tante Es veel van wat zij wel overheeft,
netjes geordend. De geschiedenis over de verschillende plaatsen waar
zij gewoond heeft, is daar onderdeel van. Want zegt ze zelf: ze heeft
in een aantal mooie huizen gewoond, zoals de directeurswoning te
Hazard.

“Als kind speelde ik altijd met jongens. De jongens van Charante waren
goede vrienden van me. We waren met zijn drieën als meisjes van de
buurt, de twee zusjes Charante en ik. Als ik straf had, dan werd de
deur dicht gedaan en mocht ik niet naar buiten, maar dan klom ik uit
het raam en ging toch weg. We waren ondeugend. Tot mijn 11e of 12e
jaar heb ik daar gewoond”, vertelt ze lachend.

ONDRO OSO
Het was na haar huwelijk dat zij verhuisde, naar de Gongrijpstraat.
“Een kleine bovenwoning die we leuk moesten maken met weinig geld.
Een uitdaging, maar leuk.” Enkele jaren later verhuisden ze naar de
Prins Hendrikstraat: “We hadden een ondro-oso en er was een galerij
met dichte shutters wat de eetkamer was. De keuken had je ernaast.
Ik kocht geruite stoffen, 9 cent per el, dat waren de prijzen van stoffen
in die tijd. En ook een djuka pangi die ik gebruikte als gordijnen voor
de voorkamer. Ik had altijd planten en helemaal geen dure dingen.”
Nu, vele verhuizingen, herinneringen en jaren verder, is het niet
anders. Zij heeft nog enkele spullen die bijna 50 jaar oud zijn, zoals
haar koperwerk. Veel is het niet, want de meeste spullen gaf tante Es
weg. “Ik had wel koperwerk, maar ik haatte koperwerk poetsen.Ik had
koekvormen en die heb ik aan de kinderen gegeven om mee te spelen.
Ook had ik nog een lampenkap van de Lutherse kerk en heb die niet zo
lang geleden weggeven aan een vriendin.”

En dat zij een uitgesproken mening heeft over de wijze waarop er nu
gebouwd wordt, steekt ze niet onder stoelen of banken. “Vroeger was
alles echt leuk, zoals de Surinaamse huizen eruit zagen. Kijk, hout is
niet te betalen. En onderhoud is verschrikkelijk.
Maar het is toch veel mooier! Het is veel prettiger. Nu bouwen ze van
die verschrikkelijk lelijke dingen!” uit zij haar mening. “Ik kan het niet
waarderen.”
advertentie

MULTI TRACK EXCHANGE
Cambio-geldwisselkantoren
OP 4 LOCATIES IN EN ROND
PARAMARIBO

Met 1x24u ATM-valutaservice!
Uw geldwisselkantoor met de beste koersen voor uw SRD
en valuta, snelle en discrete service op maat….

Onze geldwisselkantoren:

advertentie

Wilhelminastraat 35

maandag t/m donderdag van 08.00u tot 16.00u
vrijdag en zaterdag van 08.00u tot 17.00u

met ATM-service 1x24u

Suriname Times Mall

Unit 1 – Domineestraat - ATM-service 1x24u

Van Sommelsdijckstraat 1 | Uitgaanscentrum
ATM-service 1x24u

Meerzorg Plaza

aan de voet van de Wijdenboschbrug

Actuele koersinformatie: Tel 422595 / 08280919
BETHESDAWEG 2 | 485300 | INFO@MINESSERVICES.SR

Always at the right track
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VERF MET KARAKTER
Trading Zone Paramaribo N.V is dit jaar met een nieuwe verflijn
uitgekomen: Anjo Paints. Anjo Paints wordt vervaardigd in
Brazilië en wordt sinds 1986 geproduceerd.
“Vanwege de economische situatie zijn we op zoek gegaan naar een
kwaliteitsverf die ook nog betaalbaar was en die werd geproduceerd in
een land met een vergelijkbaar klimaat”, vertelt Cristelle Lie Kwie Sjoe,
manager van Trading Zone Paramaribo N.V. “Op die manier zijn we
gestuit op Anjo Paints. Anjo Paints heeft als voordeel dat het verf is van
hoge kwaliteit, het is goed betaalbaar en het heeft een grotere dekking.”
Het laatste houdt in dat je met bijvoorbeeld een blik verf een grotere
oppervlakte kan verven dan met een vergelijkbaar blik reguliere verf
welke momenteel op de markt wordt aangeboden.
Het Braziliaanse productiebedrijf van Anjo Paints werkt voortdurend aan
kwaliteitsverbetering en in samenwerking met een universiteit in Brazilië
wordt er continu onderzoek gedaan op het gebied van kwaliteitsresearch,
development en duurzaamheid. De missie van Anjo Paint is dan ook:
Providing the best-cost benefits for our clients by innovative and
sustainable solutions.
De verf van Anjo Paints heeft enkele opmerkelijke karaktereigenschappen.
Zo heeft de dakverf van Anjo Paints als voordeel dat hij hittebestendig
is én geluidsisolerend. “We hebben zelf gezien wat het effect van Anjo
Paints dakverf is wanneer die op een zinkplaat wordt aangebracht”,
vertelt Cristelle. “Er is duidelijk een verschil te merken in het geluid
wanneer je op een - met Anjo Paints - geverfde zinkplaat slaat.”
Ook het plamuur van Anjo Paints is eentje van een aparte soort. Het
functioneert niet alleen als plamuur maar eveneens als grondlaag. Een
twee-in-een product dus. Normaal wordt er voor hout olieverf gebruikt.
Maar Anjo Paints is uitgekomen met een speciale waterverf voor hout dat
een stuk milieuvriendelijker is en minder ontvlambaar, dus veiliger. Ook is
de verf prettiger om aan te brengen, blijven er geen vervelende geurtjes
hangen en hoeft hij niet te worden verdund met terpentine.
“We hebben een mengmachine van Anjo Paints hier naartoe laten
brengen”, vertelt Cristelle. “Met die machine zijn wij in staat om maar
liefst 1800 verschillende kleuren te maken.”
Tenslotte is er ook een software programma beschikbaar waarmee
klanten een preview kunnen krijgen van hoe een bepaalde kleur eruit zal
zien. Dikwijls kiezen klanten voor een kleur maar weten zij niet hoe deze
zal ‘staan’ wanneer de verf eenmaal is aangebracht. Met het software
programma wordt dit verholpen en kunnen klanten specifieker hun
kleurkeuze bepalen.

Duurzame Surinaamse keukens

Mobi Chen Woodworking Factory werd als houtzagerij
opgericht in april 2002. In 2004 werd het bedrijf
overgenomen en zijn er investeringen gedaan
om het bedrijf te vormen tot een geïntegreerd
houtverwerkingsbedrijf met twee eigen concessies.
Naast dochteronderneming, Trading Zone Paramaribo,
beschikt Mobi Chen nog over een andere bedrijfstak,
Mobi Chen Furniture, gespecialiseerd in het fabriceren
van deuren, bedden, eetkamermeubilair en… houten
Surinaamse keukens.
“De keukens worden vervaardigd uit Surinaams hardhout”,
vertelt general manager Marcel van Cooten. “En dat zie je niet
zo vaak meer. Er wordt bijna geen hout meer gebruikt om
moderne keukens te maken; tegenwoordig kiest men vooral
voor MDF, spaanplaten of ander kunststofmateriaal.”
Houten keukens zijn volgens van Cooten duurzamer.
“In vergelijking met MDF is hout langer houdbaar. MDF
heeft als nadeel dat de keuken, bij delen die frequent nat
worden, na jaren of zelfs maanden gaat zwellen terwijl dat
bij kwalitatief hout niet het geval is. Hout is beter bewerkbaar
waardoor bijvoorbeeld krassen kunnen worden verwijderd,
het herstelt makkelijker dan kunststof en het is tijdloos
materiaal. Ook leeft hout meer, het straalt een warme sfeer
uit en is bovenal een Surinaams product.”

HOUTSOORTEN
De houtsoorten waarvan de keukens bij Mobi Chen gemaakt
worden zijn onder ander Gele, Rode en Zwarte Kabbes,
Basralokus, Bosmahonie, Bostamarinde, Watrakanoe, Ingipipa
en Rode Lokus.
Het ligt in de bedoeling om dit jaar nog een showroom in
te richten bij dochteronderneming Trading Zone Paramaribo
N.V. Daarin zullen een vijftal prototypes van houten keukens
worden geëtaleerd; van budgetmodellen tot zeer exclusieve
ontwerpen. “We leveren ook maatwerk”, vervolgt Marcel van
Cooten. “Er wordt dan met de klant een afspraak gemaakt,
er komt een designer, iemand komt opmeten, er komt een
gedetailleerde 3-D tekening en de klant wordt door het hele
proces begeleid door keukenadviseurs.”
GARANTIE
Hoe lang het duurt voor de keuken klaar is, hangt af van het
model maar normaal duurt het proces zo een zes weken.
“Het is ook mogelijk om de keuken via ons bij een lokale
bank te laten financieren”, legt van Cooten uit. “Onze klanten
kunnen dan tegen een speciaal gereduceerd rentetarief een
lening afsluiten voor de aanschaf van hun keuken.” Aardig
te vermelden, is dat klanten een garantie van een jaar op de
keuken krijgen en dat de accessoires die gebruikt worden van
duurzame kwaliteit zijn.

TRADING ZONE PARAMARIBO N.V.

Anamoestraat # 92 | Tel: (597) 457501 | Fax: (597) 551121 | tzpnv@sr.net

PEST CONTROL
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‘VRAAG MR. PEST CONTROL!’

Gedierte met desastreuze
gevolgen: termieten!

Houtboorders, termieten, houtaantastende schimmels: het zijn de
nachtmerrie van elke woningbezitter van
een houten woning. Om te voorkomen
dat deze ongenode gasten schade
aanrichten, is het zaak om hen op tijd te
herkennen en bestrijden.
Raymil Manichand Pest Control manager
van Agrofix nv- Alpha Control heeft
handige tips voor de lezers:
Het diertje wordt vaak houtluis of witte
mier genoemd, maar ironisch genoeg is dat
niet de correcte naam voor het beestje dat
huiseigenaren de stuipen op het lijf weet te

34 Surgoed House, Home & Lifestyle

jagen. De correcte naam is de termiet en
die wordt in Suriname verdeeld onder twee
belangrijkste soorten: de ondergrondse
termiet of de drooghout termiet. In het Sranan
praten we wel van: Udu Loso. “Het is in feite
een heel ander beest dan een houtluis”, legt
Raymil Manichand uit. “Een luis heeft namelijk
andere eigenschappen. Maar hoe dan ook is
het beestje, de zogenaamde udu loso, geen
welkome gast!”

BOVEN OF ONDER DE GROND
De ondergrondse termiet woont in de grond,
slechts tunnels van zand of modder zijn
aan de oppervlakte te zien, maar in feite

staan die altijd in verbinding met de grond.
De constructie die zij maken in uw plafond,
bomen of aan palen is één van de kolonies
waarvan het grote nest onder de grond zit.
De diertjes zijn schuw voor licht en zijn zeer
kwetsbaar. Het systeem waarin ze leven
is vergelijkbaar met dat van een kolonie
mieren. De sporen zijn altijd zichtbaar omdat
de ondergrondse termiet zich altijd verder
wil verspreiden. Dit in tegenstelling tot de
drooghout termiet die ook wel de witte
houtluis genoemd wordt. Meestal vliegen deze
diertjes, die lijken op vliegende mieren, een
woning binnen en nestelen zich op één plek.

PEST CONTROL
VECHTEN TEGEN DE NATUUR
Termieten hebben wel een essentieel doel in
de natuur en dat is om organisch materiaal,
waaronder takken en bladeren te verwerken.
“Zij verteren 60% van het organisch afval in
het bos. Mensen hebben de instelling, op het
moment dat ze termieten zien in een boom,
te zeggen dat die boom weg moet. Maar het
is de mens die gebieden openmaakt om er te
bouwen. Houtluizen wonen er al duizenden
jaren. Als er voldoende voeding aanwezig is,
zorgt dat ervoor dat de termieten zich gaan
verspreiden. En wij vechten maar tegen de
natuur. Het is een onbegonnen strijd. Je moet
er mee leren omgaan”, legt Manichand uit.
“Dus niet onnodig tegen de natuur vechten,
maar je huis beschermen tegen aanvallen van
termieten!” Voor Agrofix nv- Alpha Control is
de grootste uitdaging tot nu toe het gebouw
van de Petrus & Paulus Basiliek geweest (voor
wat termieten betreft). “De Basiliek heeft de
meeste indruk op me gemaakt. Het volledig
in hout geconstrueerde gebouw dat meer dan
honderd jaar oud is, bevat alles wat nodig was
voor termieten om te overleven; drooghout en
vocht. Je kon niet aan de constructie komen
en had daarnaast een moeilijk begaanbare
kelder. Het was niet eenvoudig, maar nu
kunnen wij gerust en met trots zeggen dat de
kathedraal al jaren vrij van termieten is.”

www.surgoed.com
lekken. “Dat is de ideale omgeving waar zij in
vertoeven: ze houden van vocht en ze eten
cellulose. En natuurlijk alles wat organisch
verteerbaar is of van hout afkomstig.”
Het is aan te raden de grond rondom en soms
in uw woning preventief te behandelen tegen
aanvallen vanuit de grond. Ook worden de
houtdelen zoals plafondbalken en verkastingen
bespoten. “Onderhoud is daarbij belangrijk,
want de voedingsbron voor termieten zijn
dode organische delen. Doordat een boom
rot, komt de termiet eropaf. Het is daarom
aan te raden bomen op tijd te snoeien, geen
stilstaand water te laten staan, planken niet
op te stapelen naast uw huis enzovoort.”

HOE EERDER, HOE BETER.
Wanneer blijkt dat het al te laat is voor
voorzorg, komt bestrijding ter sprake. Het
type termiet speelt een rol in de keuze van

bestrijding. Agrofix nv-Alpha Control biedt
een betaalbare oplossing aan klanten door
verschillende methodes in te zetten. Daarbij
zijn de inspectie en het opmaken van een
offerte kosteloos. “We hebben een ruime keus
aan pesticiden en de snelste levertijd. Ook
beschikken we over goed equipment, en eigen
water en stroom voor bij grote projecten”,
vertelt Manichand. “Aan de hand van de
inspectie wordt de manier van bestrijding
bepaald en vastgesteld welke pesticide
gebruikt moet worden voor een probate
bestrijding. We hebben pesticiden die in de
grond geïnjecteerd kunnen worden; pesticiden
die gespoten worden of vermengd zijn met
schuim, gas en rook.” Tot slot benadrukt hij
het belang van regelmatige inspecties om te
kijken of er activiteit van termieten te zien is
rondom uw woning. Want hoe eerder u erbij
bent, hoe beter!

VOORZORG
Het belangrijkste is uw huis te beschermen.
De meest vooraanstaande tip die Manichand
hiervoor geeft, is: verwijder zoveel als
mogelijk voedingsbronnen en verander de
omstandigheden die termieten nodig hebben
om te overleven. Termieten hebben elke
dag water nodig. Te denken valt aan een
keukenkast waarvan afvoerpijpen water
advertentie
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PERCELEN

www.surgoed.com

Noord (P0416B6 - Anton Dragtenweg 11a)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Beni’s Park O2 (P0422B3-Limastraat 206)

4000m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Bijzonderheden Langs de rivier
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

De zeer bekende Anton Dragtenweg is een erg gewilde
plek. Deze droomlocatie staat bekend om de mooie
ligging langs de Surinamerivier waar continu een zachte zwoele bries voelbaar is. Het uitzicht is fenomenaal
en u bent in ‘no time’ in de stad! Deze eigendomskavel van maar liefst 4000m² is groot genoeg om uw
droomhuis op te bouwen en een mooie tuin aan te
leggen. Droomlocatie aan de Anton Dragtenweg, net
voorbij de sluis van de David Simonstraat. In de directe omgeving vindt u mooie woningen en residenties.

Perceel opp.

336m²

Titel grond

Eigendom

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand

Bijzonderheden Perceel gelegen
te Beni’s Park
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 525.000,- | SRD 800.000,-

€ 33.500,- | SRD 268.000,-

Munder O2 - P0413B6 - Columbiastraat perc 540

Saramacca (P0417B6-Misgunstweg 112)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

330.84m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Dit perceel is te bereiken
via de Kashmirstraat

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

Makelaar

Dit eigendomsperceel van 330.84m², frontbreedte
12m en diepte 27.57m, maakt deel uit van de voormalige plantage Vaderzorg die nu bekendstaat als
Munder. De bodemgesteldheid is zand/klei.
Dit perceel is te bereiken via de - verharde - Kashmirstraat en ligt aan een zijstraat van de - onverharde
- Benaresstraat. In de buurt van dit perceel ligt de
Ringweg. Openbaar vervoer, scholen en winkels zijn
binnen handbereik.

Perceel opp.

600m²

Titel grond

Eigendom

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden Langs het water
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 28.500,- | SRD 228.000,-

€ 25.000,- | SRD 200.000,-

Commewijne (P0418B3 - Oost-West verbinding Orleanekreek)

Pad van Wanica M12 (P0424B3 - Harisingweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

2165m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Langs de Oost-Westverbinding te Commewijne
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

Dit perceel bevindt zich 400m na de brug over de Orleanekreek, aan de linkerzijde van de weg ter hoogte
van EBS-mast CAN 122 123 124. Op de perceelkaart is
dit volledig ontbost perceel aangegeven met nummer
3. Het terrein is 20 meter breed en 108 meter diep.
Het maaiveld is op gelijke hoogte met het straatniveau. Aan de voorzijde van het perceel is geen trens.
De afstand van het perceel tot het geasfalteerde wegdek is 16 meter. De afwatering van het perceel loopt
via een kanaal aan de achterzijde van het perceel.

€ 25.000,- | SRD 200.000,-
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Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

441,49m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand
Gelegen in de buurt
van de Noordpoolweg
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

€ 8.500,- | SRD 68.000,-

PERCELEN
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Saramacca 0A (P0410B9 - Rachelshoop 9)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Comm. W7 (P0407B3 - Podosiriweg)

41.800m²/4.18ha
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden Prachtig oud eigendomsterrein langs de Saramaccarivier
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Dit mooie terrein van maar liefst 4,18 ha heeft een
frontbreedte langs de Saramaccarivier van 50m1. Het
betreft eigendom en heeft een zandweg als toegangsweg. Op het terrein ziet u de sporen van oude beschaving en bewoning, w.o. restanten van een oud huis,
kweekvijver en tal van grote loofbomen en sierbamboe. Een terrein dat al geleefd heeft en body bezit.
Het gedeelte langs de rivier is in cultuur gebracht en
ontdaan van het secundaire hoog bos. Dit gedeelte
van de rivier heeft geen afkalving en is ideaal geschikt
voor ontplooiing van tal van activiteiten.

€ 125.000,- | SRD 1.000.000,Noord T1 (P0404B6 - Gompertsstraat verl)

Perceel opp.

492m²

Titel grond

Eigendom

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand/klei

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

gesloten riolering
Contact info

Surgoed Makelaardij NV

Contact info

Tel.: 493497

Makelaar

1312m²
Grondhuur
Bouwrijp
Klei
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 17.500,- | SRD 140.000,-

Kasabaholo(P0405B6 - Galvaanstraat, Iduweg)

Bijzonderheden Prachtig ruim hoekkavel, met

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

875m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Kavel gelegen aan hoofdweg
geschikt voor zakelijke
doeleinden of bewoning
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Kwatta, I2 (P0371B6 – Bredalaan )

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

988m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Prachtig gelegen perceel met
als uitzicht een meer
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 27.500,- | SRD 220.000,-

€ 32.500,- | SRD 260.000,-

€ 82.500,- | SRD 660.000,-

Noord V1 (P0403B6 - Gunputstraat 265)

Wanica,K14 (P0415B3-Hanna’s Lustweg)

Wanica Q10, (P0411B6-Waterbies Putcherweg197)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

700m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Perceel ligt in
Gunny’s Villa Park
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

€ 34.500,- | SRD 276.000,-

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

491m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Hoekkavel

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Contact info

Makelaar

€ 17.500,- | SRD 140.000,-

Makelaar

725.50m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Perceel ligt in een zijstraat
van de Winston Churchillweg
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

€ 23.500,- | SRD 188.000,-
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‘DANPAATI RIVER LODGE;
LUXE VAN BINNEN,
TRADITIE VAN BUITEN’

Diep in het hartje van het Surinaams
regenwoud, vlakbij het marrondorpje
Dan, ligt Danpaati River Lodge. Dit resort
werd in januari 2014 overgenomen
door Sirano Zalman, touroperator en
eigenaar van Access Travel Suriname.
Daarvoor was Danpaati in handen van
de stichting Bonama; een Surinaamse
stichting die samen met de Nederlandse
zorgverzekeraar Menzis, een thuiszorgproject uitvoerde voor twaalf dorpen aan
de Boven Surinamerivier.
Danpaati River Lodge bestaat uit een oude
kern en het nieuwe, door Sirano Zalman
opgezette, luxe domein. “In de oude kern
staat de bar, een lounge en een eetzaal”,
vertelt Sirano. “Er zijn acht huizen aan
de rivierzijde en vier aan de tuinzijde.
Die huizen zijn rond 2002 door lokale
bewoners gebouwd en opgeleverd in volledig
traditioneel Saramaccaanse stijl.” Door de
geschiedenis heen is de cultuur van de
Saramaccaners zowat compleet gekerstend
tot het Christendom behalve bij de dorpen in
het gebied waar Danpaati River Lodge zich
bevindt. Daar is de cultuur bijna volledig in
stand gehouden wat ook te merken is aan
de taal, de gewoonten en gebruiken in het
nabijgelegen Dan.
SARAMACCAANS
“In Dan is de eerste Granman officieel erkend
als ambtenaar door de gouverneur”, vertelt
Zalman. “De kleding van deze goede man
wordt nog steeds in het dorp bewaard. Het
was overigens deze Granman die de vrede
had afgedwongen via een oorlog met de
toenmalige Nederlandse soldaten. Tijdens de
vredesonderhandelingen is destijds bepaald
dat gevluchte Marrons weer vrij naar de stad
mochten komen, handel mochten drijven
met de stad en hout mochten leveren aan
Paramaribo.” In het nieuwe gedeelte van het
resort staan de recent opgezette huizen aan
de rechterkant van het eiland.
Daar zijn zeven nieuwe woningen, waarvan
vier door Sirano gebouwd zijn en dit zijn de
meest luxe accommodaties van het oord.
“Drie van de zeven huizen zijn door de vorige
eigenaar gebouwd. Die waren eerder groot
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dan luxe maar de vier nieuwe zijn volledig
gericht op luxe van binnen en traditie van
buiten.”
Met het laatste bedoelt Zalman dat de
woningen van buiten een Saramaccaans
aangezicht hebben terwijl ze binnen voorzien
zijn van alle comfort. “Ze geven een ruim
gevoel van luxe”, vervolgt Zalman. “Er is
geen airco want de temperatuur is hier
aangenaam en koel. Voor warm water is er
geen energie beschikbaar maar desalniettemin
beschikken deze woningen over kwalitatief
en luxe uitgerust sanitair, prachtige balkons,
terrassetjes op de balkons en liggen er op de
bedden dikke hoge gezondheidsmatrassen.

De balkons van deze huizen zijn de grootste
balkons die je in het binnenland van Suriname
zult treffen.”
COMFORT & ACTIVITEITEN
Op het resort zelf is er eveneens gedacht
aan een stukje comfort. In tegenstelling tot
de paden in de meeste binnenlandse resorts
(dikwijls zandpaden of paden van gras), loopt
er een verhard bospad dwars door een stuk
primair oerbos tot aan het uiterst noordelijke
puntje van het eiland. Verder is er een modern
zwembad, waar geen chloor maar zout zorgt
voor het reinigen van het water, omgeven door
hoge bomen, een pooldeck met ligstoelen en
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fleurige parasolletjes die het vakantiegevoel
compleet maken. Vanuit het resort kan er een
bezoek worden gebracht aan het dorp Dan,
er kunnen boswandelingen en vaartochten
worden ondernomen en er worden met
regelmaat culturele shows georganiseerd.
“Bij ons zijn er vier gidsen actief. Eentje
komt met de gasten mee uit de stad en de
andere drie, die overigens lokaal woonachtig
zijn, houden zich bezig met activiteiten die
de gasten zouden willen ondernemen. Wil er
een groepje gaan vissen dan gaat er een gids
mee, terwijl een andere weer meeloopt tijdens
de boswandeling en de derde gids begeleidt
mensen die het dorp willen bezoeken. Op
die manier kunnen gasten bij verschillende
activiteiten gelijktijdig begeleid worden.”
VERBINDEN
Sirano Zalman is van mening dat het resort
er is om mensen met elkaar te verbinden.
Lokalen met gasten en gasten met lokalen.
“Koken met lokalen bijvoorbeeld is een gewilde
bezigheid”, zegt hij. “We hebben veel personeel
in dienst zodat de medewerkers allemaal
verschillende dingen met de gasten kunnen
doen. Als gast ben je hier geïntegreerd in de
lokale samenleving. En daarmee onderscheidt
Danpaati zich van de rest.”
advertentie
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Leiding 18 A8 (P0416B6 - MK Village)

Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

690,42m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Contact info
Makelaar

358m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei
Percelen in de unieke
omgeving van MK Village
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

375m²

Titel grond

Grondhuur

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 25.000,- | SRD 200.000,-

Comm. (P0318B3 – Palm Village 314)

Makelaar

Perceel opp.

Contact info

€ 10.000,- | SRD 800.000,-

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Leiding (P0380B3 - Nieuwzorgweg 15)

€ 17.500,- | SRD 140.000,-

Uitvlugt M6 (P0396B6 - Onoribolaan hk Osembolaan)

1021m²
Eigendom
Opgehoogd
Schelp/zand

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

700m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden

Prachtige hoekkavel om uw
droomhuis op te bouwen hartje 		
Uitvlugt

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Gelegen te Uitvlugt in een van de meeste gewilde
wijken ligt deze prachtige hoekkavel; totaal 2 percelen
naast elkaar met een totale oppervlakte van 700m².
Het gehele terrein heeft reeds schuttingen, is ontbost
en gelegen op een hoek aan twee geasfalteerde straten. De kenners weten het al, dit terrein ligt zeer goed
gesitueerd in hartje Uitvlugt in de nabijheid van directe
uitvalswegen naar alle voorzieningen en plekken.
Alle directe nutsvoorzieningen zijn aanwezig bij dit
terrein, scholen, malls en supermarkten zijn op directe
loopafstand te vinden.

Surgoed Makelaardij 		
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 39.500,- | SRD 316.000,-

€ 92.500,- | SRD 740.000,-

Commewijne (P0397B9 - Zaagmolenweg)

Comm.(P0394B3–Oost-West verbinding 8b4)

Perceel opp.
4382.33m²
Titel grond
Grondhuur
Status		
Grondsoort
Zand/klei
Bijzonderheden

Perceel is tegenover Torarica

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Makelaar

Het perceel: Op Meerzorg aan de Zaagmolenweg, 5
minuten van de Wijdenboschbrug, hebben wij voor
een redelijke prijs dit perceel langs het water aan de
Surinamerivier. Het perceel heeft een oppervlakte
van 4382.33m² en staat tegenover Hotel Torarica. De
omgeving: In de omgeving heb je van alles van supermarkten tot tankstations, scholen en apotheken.
De voorzieningen: Alle directe nutsvoorzieningen zijn
aanwezig en de weg is een zandweg. Samenvatting:
Dit terrein ligt op een mooie locatie langs de Surinamerivier met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.

€ 240.000,- | SRD 1.920.000,-
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Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

1896m²
Eigendom
Tot 50cm onder straatniveau
Zand
Perceel ligt aan de hernieuwde Oost-West verbinding
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy rechards
8510812

€ 27.500,- | SRD 220.000,-
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Wanica (P0409B3 - Eureka 489)

Para K14(P0368B9–Rijsdijkweg/Melkweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

549m²
Eigendom
Opgehoogd
Zand
Stroom en water aanwezig

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

18.88ha
Grondhuur tot 2031,
landbouw & veeteelt
Status
Laag wied, lage bossage
Grondsoort
Zand / klei
Bijzonderheden Prachtige terrein gelegen
tussen twee geasfalteerde
hoofdwegen
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 12.500,- | SRD 100.000,-

€ 240.000,- | SRD 1.920.000,-

Makelaar

Perceel opp.
Titel grond

Noord V1 (P0339B6 – Condorstraat kavel 85)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Noord W2 (P0384B3–Brandmierstraat)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1000m²
Grondhuur
Opgehoogd
Klei
Opgehoogde
bouwrijpe kavel

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Makelaar

€ 72.500,- | SRD 580.000,Comm. (P0382B3–Palmcannallaan)

1200m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden Leuk eigendomskavel
met een frontbreedte
van 30.5m en diepte van 40m
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Te Paramaribo Noord, omgeving Clevia, ligt deze
eigendomskavel van 1200m² uitmakende van Gunny's
Villa Park, ook wel het Kirpalani project genoemd.
Momenteel staat deze straat bekend als de Condorstraat en ligt bijna in het verlengde van de Anton
dragtenweg. U vindt de kavel door de straat bijna
uit te rijden, en dan aan uw rechterhand opgesloten
tussen twee bebouwde percelen ligt deze kavel. Deze
kavel heeft een frontbreedte van 30,5m en een diepte
van 40m. Beide buren hebben al een schutting.

€ 42.500,- | SRD 340.000,-

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

550m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble
7106677

€ 19.500,- | SRD 156.000,-

VERKOOP VAN ALLERLEI
BOUWMATERIALEN
& GEREEDSCHAPPEN

SHENG DA

BOUWMATERIALEN | GROOTHANDEL
Commissaris Weythingweg 77 | 0338910 - 08962999
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In de wereld van het onroerend goed gaat veel geld om. Dat betekent ook dat het risico op malversaties groot is. Daar zijn in de
dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden. Om kopers en verkopers alert te maken, besteedt de
Surgoed House, Home & Lifestyle krant aandacht aan uiteenlopende misstanden.
“Ga niet in zee met verkavelaars die niet in staat zijn om een GLIS-uittreksel en de verkavelingsvergunning te overleggen.”

DUBIEUZE VERKAVELAARS!
Een verkavelingsproject waar men druk
bezig is schoon te maken, sloten te
graven, waar zelfs al straatnaamborden
staan en perceelkaarten zijn vervaardigd,
en waarvoor op sociale media reclame
wordt gemaakt; het is echt geen garantie
dat u te maken heeft met een bonafide
ondernemer!
De eerste inleggers verschaffen hier het
kapitaal om nieuwe onwetenden met veel
aantrekkelijke reclame en indrukwekkende
grondverzetactiviteiten aan te trekken. De
malafide ondernemers gaan net zo lang door
met dit patroon totdat het kaartenhuis instort.
Dan zijn ze meestal met het geld en de
noorderzon vertrokken en is geen enkel perceel
op naam overgedragen. Het zijn vaak een soort
Roepachtige piramidespelen.

GLIS-INSCHRIJVING

Eerder verscheen een bijdrage over het project
Blauwmeer en de lokale kranten staan bol
van de gebeurtenissen op Danny’s Village.
Ook bij RGB zijn die malafide verkavelaars
bekend. Personen die nog steeds proberen om
zonder vergunning of bestemmingswijziging
[bij grondhuur] terreinen te verkavelen en
te verkopen en zo makkelijk rijk te worden.
Toch heeft sinds 2014 elk verkavelingproject
een vergunning van OW [eigendom] en RGB
[grondhuur] nodig en kunt u bij deze ministeries
navraag doen of er werkelijk een vergunning
is afgegeven. Ook staat ieder stuk grond [het
moederperceel] en waaruit de kavels verkocht
worden bij het MI-GLIS ingeschreven. Indien de
verkavelaar niet bekend is en/of dit stuk grond
niet te vinden is, dient u geen zaken te doen
met zo een verkoper. Het is dan zelfs mogelijk
om aangifte te gaan doen wegens poging tot
oplichting.

AVONTURIERS

Een bekend bedrijf heeft op die manier
jaren ongestoord de gang kunnen gaan. Het
waren avonturiers uit het buitenland die met
grote belastingschulden uit hun thuisland zijn
vertrokken. Tegenwoordig is het vrij makkelijk
om via het internet een persoon na te gaan op
zijn of haar achtergrond. Dus voordat u zaken
doet met een bedrijf of persoon, ga eerst eens
na met wie u te maken heeft. Een inschrijving
bij KKF is geen garantie dat u te maken heeft
met een bonafide ondernemer. Deze organisatie
registreert alleen het type onderneming en
wie deze onderneming vertegenwoordigt. U
kunt hiermee wel een idee krijgen wanneer
het bedrijf is opgericht, maar ook dat is niet
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zaligmakend. Een malafide ondernemer kan
immers ook een eerder bestaand bedrijf
hebben overgenomen. Genoemde avonturiers
verkochten percelen op plantages waarvan de
perceelkaarten niet in orde waren en ook de
locaties bleken binnen het overheidsdomein
te vallen. Op andere locaties bleek het weer
om boedelgronden te gaan waartoe vele
erfgenamen gerechtigd waren. Een boedel
dient eerst opgelost te worden en/of dienen
alle erfgenamen mee te werken alvorens er een
perceel verkocht kan worden.

VOOR 2014

Krijgt u een aantrekkelijke aanbieding, ga dan
na of er een verkavelingsvergunning is en
indien die vergunning van voor 2014 dateert of
er dan een ontheffing is gegeven om percelen
op naam te mogen overdragen. Meestal moeten
er dan eerdere overdrachten via de notaris zijn
geweest die u bij die notaris of het MI-GLIS kan
natrekken. Daarnaast kunt u om een duidelijk
leesbare kopie perceelkaart vragen en daarmee
naar het GLIS of een beëdigd landmeter gaan.
Sinds 1 juli dit jaar moet bij iedere overdracht
een perceelkaart voorzien zijn van een GLIS ID.
Dus het wordt dan onverstandig een perceel te
kopen zonder GLIS ID. Bovendien dient u nog
na te gaan of de aan u verstrekte gegevens
inderdaad kloppen. Het MI-GLIS is daarvoor de
aangewezen instantie.

VOORZIENINGEN IN ORDE?

Een andere mooie ontwikkeling is dat
verkavelaars voorzieningen zoals verharde
wegen, afwatering, stroom en water in orde
dienen te hebben voordat zij percelen mogen
verkopen. U kunt dus ook nagaan bij EBS of
SWM of er een goedgekeurd plan is of een
aanvraag daartoe in behandeling is.
Al deze maatregelen zijn genomen om het
malafide personen een stuk moeilijker te maken
om percelen te verkopen die uiteindelijk niet
geleverd kunnen worden en/of geen verharde
wegen, stroom en water hebben. En hier
komen we op een zeer heikel punt in Suriname.
Aangezien maar weinig mensen direct contant
een perceel kunnen aankopen, bieden de
meeste verkopers een aantrekkelijke ‘interne
financieringsmogelijkheid’
aan
waarbij
iedere maand er een bedrag betaald wordt
al dan niet met een rentevergoeding. Deze
overeenkomsten worden doorgaans op kantoor
van de verkoper onderhands getekend en daar
vinden meestal de betalingen plaats, buiten het
gezichtsveld van iedere officiële instantie. Pas
na de laatste betaling -soms na enige jaren-

moet de verkoper samen met de koper naar de
notaris gaan die dan overgaat tot de levering of
op naamstelling bij het GLIS van het verkochte
perceel.

VIA DE MAKELAAR

In de tussentijd kan echter van alles mis
zijn gegaan. Er kan beslag zijn gelegd door
een boze schuldeiser van de verkoper en er
kunnen hypotheken op gevestigd zijn die ieder
moment geëxecuteerd kunnen worden omdat
de verkoper de schuldeiser niet betaalt. Tussen
verkoop en levering van een perceel moet
dus niet een al te grote tijdsperiode zitten.
Dus moet iedereen voortaan contant betalen?
Nee… het beste is wel dat een notaris al vanaf
het begin van de koop wordt ingeschakeld. Wil
de verkoper dat niet, dan moet u niet verder
in zee gaan met zo een bedrijf of persoon. De
notaris kan de koper zelf inschakelen en zijn
notaris gaat na of de verkoper bevoegd is om
te verkopen en ook of de verkoop aan alle
wettelijke eisen voldoet. De notaris gaat ook
GLIS-registratie na van het perceel en stelt
een koopovereenkomst op waarbij met alle
belangen van beide partijen rekening wordt
gehouden. Van de overeenkomst wordt dan
een aantekening gemaakt bij het GLIS zodat
iedereen weet dat het perceel verkocht is door
de verkoper. Na betaling kan dan de levering
op naam plaatsvinden. U kunt zelfs bedingen
dat de koopsom in delen bij de notaris wordt
betaald zodat u de zekerheid heeft dat de
verkoper er niet met het geld vandoor gaat.
Bij een bonafide onderneming is dit niet altijd
noodzakelijk maar ook bonafide bedrijven
kunnen in de financiële problemen geraken. In
deze gevallen stelt de notaris dan vaak voor
aan de verkoper om het perceel tegen een
bepaalde minimale betaling op uw naam te
zetten en dat de verkoper dan voor het nog te
ontvangen deel van de koopsom een hypotheek
van u neemt. U lost dan iedere maand af en
u heeft dan direct het perceel op naam en de
verkoper heeft zekerheid dat hij de koopsom
gaat ontvangen.

GIFADDERTJE

Iedere malafide verkavelaar valt binnen dit
bovengenoemd traject gelijk door de mand.
Een aanbieding die te mooi is om waar te zijn
heeft meestal een gifaddertje onder het gras
op de betreffende kavel.
Ga eerst alle zaken goed na bij de diverse
instanties, stap naar de notaris en verricht
dan pas een betaling en doe die het liefst
bij de notaris. Dit voorkomt problemen en
rechtszaken.
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Fly to Guyana with Gum Air
We operate daily flights between
Paramaribo and Georgetown – Guyana
in partnership with Trans Guyana Airways

Gum Air N.V. | Doekhieweg 03, Zorg en Hoop Airport | Paramaribo / Suriname
E: info@gumair.com | P: (597) 49 87 60 or (597) 43 20 57 | F: (597) 49 17 40
For reservations to Guyana: (597) 43 38 30
Office hours: Monday - Friday: 07.30 - 16.00 | Saturday: 07.30 - 12.00 | Sunday: closed

44 Surgoed House, Home & Lifestyle

PERCELEN

www.surgoed.com

Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Sar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

1300m²
Eigendom
Volledig opgehoogd en gemaaid,
bouwrijp
Zand
Pracht perceel langs 			
de Surinamerivier met beschoeiing
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Prachtig wonen langs de Surinamerivier aan de goudkust van Boxel, net voor Domburg, is nu mogelijk.
Surgoed heeft 6 terreinen te koop in deze prachtige
omgeving. De USP (unique selling proposition) zijn
onder andere het feit dat deze terreinen compleet
bouwrijp, opgehoogd met zand, goed onderhouden
en gemaaid zijn. De inrit naar het terrein is reeds gemaakt met kokers en aan de rivierzijde is er beschoeiing. de terreinen liggen rond de 70m.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

8356m²
Grondhuur
Wied/bos
Zand/schelp

Bijzonderheden

Perceel ligt rustig
gelegen te Groningen
nabij alle voorzieningen

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 140.000,- | SRD 1.120.000,-

€ 40.000,- | SRD 320.000,-

Wanica Q14 (P0349B6–Pierpont/Ordenweg)

Saramacca (P0009B3 - Hamburgweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

7000m²
Eigendom
Tot 50cm onder
straatniveau
Zand/klei

Bijzonderheden

Bijzonder mooi kavel

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Uitstekend gelegen en verbonden aan drie wegen
hebben we nu een kavel te koop van ruim 7000m²
eigendom. De bodem is van zand/klei en beplant
met bananen en cassave. Het geheel heeft een nette
uitstraling en wordt door de eigenaar onderhouden.
Dit stuk land leent zich voor meerdere doeleinden
(landbouw, commercieel of bewoning). Door de ligging
kan het ook voor een privé verkaveling gebruikt
worden, omdat het goed bereikbaar is en verbonden is
aan 3 wegen.

€ 91.000,- | SRD 728.000,Rijsdijk L14 (P0327B6 - Rijsdijkweg)

Perceel opp.
Titel grond

100ha
Grondhuur en erfpacht
beschikking tot 2032
Status
Compleet schoon zandterrein
omrasterd incl. opstallen
Grondsoort
Zand/klei
Bijzonderheden Dit veeteelt areaal bestaat uit
4 verschillende gedeelten,
compleet in cultuur
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

P.N.O.T.K.

Grondsoort
heid van
Bijzonderheden
Contact info

9150m²
Eigendom
Hooggelegen zand grond
Zand
Prachtig perceel met
loofbomen langs de
Saramaccarivier

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 120.000,- | SRD 960.000,-

Para V14 (P0361B6–Plantage Overbrug)

Perceel opp.
Titel grond
Status

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

403ha
Eigendom
Bebost met eigen damweg
naar terrein
Groot eigendomsterrein,
gelegen in de direkte nabijOverbridge
Grenzende aan de
Surinamerivier
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 2.200.000,- | SRD 17.600.000,-

Wanica N11 (P0364B3 – Indira Gandhiweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

733m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/schelp

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble
7106677

€ 185.000,- | SRD 1.480.000,-
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Wanica Q14 (P0386B9-Vredenburg, Gobajolaan)
erceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Makkakreek
Contact info

14.6ha
Eigendom
Hoog zandgrond
Zand/klei/schelp
Groot eigendomsterrein
grenzend aan Parakreek en 		
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Investeren als ondernemer moet je doen in de slechte
tijden; het inkopen van percelen en terreinen voor verdere ontwikkeling doe je als de verkoopmarkt aan de
bodem zit. Dit grote terrein is vanwege zijn ligging en
afmeting ideaal voor ontwikkelaars. Voor nog geen €
8,- per m² kunt u eigenaar worden van een terrein dat
grenst aan de Gobajolaan te Vredenburg en ontsloten
wordt door de Para en Makka kreek. Plannen voor
woon en leefontwikkeling van dit terrein waren reeds
gemaakt, echter momenteel on hold.

€ 1.150.000,- | SRD 9.200.000,Comm. (P0387B6 - Palm Grove 47)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

500.67m²
Eigendom
Opgehoogd
Zand/klei
Prachtig perceel
te Palm Grove
Surgoed Makelaardij 		
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng 		
7176125

Leiding H8 (P0341B6 - Magentakanaalweg)

Contact info

2157m²
Eigendom
Tot 50cm onder 		

Contact info

Surgoed Makelaardij 		
Tel.: 493497

Zand
Drukke weg

€ 185.000,- | SRD 1.480.000,-

Commewijne W8 (P0256B3–Palm Grove 92)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Perceel opp.
Titel grond
Status
straatniveau
Grondsoort
Bijzonderheden

661 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Gesloten riolering,
alle nutsvoorzieningen
aanwezig
Surgoed Makelaardij

Morgenstond (P0379B6-Katoen Fowroestraat)

Perceel opp.

675m²

Titel grond

Grondhuur

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden Hoek perceel
Contact info

Surgoed Makelaardij

Tel.: 493497

Tel.: 493497

€ 17.000,- | SRD 136.000,-

€ 23.000,- | SRD 184.000,-

€ 39.500,- | SRD 316.000,-

Para K17 (P0378B3- Libanonweg)

Albina (P0354B3 – Verl. Wilhelminastraat)

Kwatta O4 (P0233B3-Rosalinastraat 11)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Makelaar

2.364,90 m²
Erfpacht
Bouwrijp
Zand
Hooggelegen zandgrond
te Para
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1600m²
Erfpacht
Opgehoogd
Zand
Beach front

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1600 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Bouwrijp

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble 7106677

John Noble - 7106677

€ 57.500,- | SRD 460.000,-

46 Surgoed House, Home & Lifestyle

€ 170.000,- | SRD 1.366.000,-

€ 89.000,- | SRD 712.000,-

PERCELEN

www.surgoed.com
Uitvlugt L5 (P0324B6 – Awaralaan / Peace valley)

Ringweg O1 (P0391B6 - Chiragally 307)

Adres
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info

401m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Bouwkavel in gated
community met zwembad
faciliteit
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Awaralaan
1359m²
Eigendom
Opgehoogd terrein met kokers aan de
voorzijde en linker- en achter schutting
Zand
Perceel ligt in een semi gesloten 		
project
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Te Uitvlugt, op een felbegeerde locatie, staat deze kavel te koop. Peace valley is een semi gesloten project
waar hoofdzakelijk woningen in het duurdere segment
staan. Dit project is voorzien van deugdelijke infra en
alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. Dit project biedt
een thuis waar het sociaal buurtkarakter en saamhorigheid overheerst. Kortom een prachtlocatie om uw
droomwoning te bouwen op een ruim villa kavel. Deze
kavel heeft een oppervlakte van 1359m², is reeds opgehoogd en heeft een aangelegde inrit. Zowel aan de
linker- als achterzijde is er reeds een stenen schutting.

€ 207.000,- | SRD 1.656.000,-

€ 25.000,- | SRD 200.000,Wanica (P0336B6 - Veenwortelweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Comm.V8 (P0363B3–Sergeantweg 1763)

585m²
Eigendom
Tot 50cm onder
straatniveau
Klei

Bijzonderheden Hoekperceel
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Op zo een 5 minuten afstand van de Highway en
Latour vindt u langs de Sir Winston Churchilweg een
verkavelingsproject. Deze kunt u ook bereiken via de
Putcherweg. Deze hoekkavel heeft een oppervlakte
van 585m² met een frontbreedte van 20M en een
diepte van 25M. Vanuit de kavel is er een prachtig
uitzicht op de Surinamerivier. Alle wegen zijn betegeld,
straatverlichting is aanwezig en alle nutsvoorzieningen
zijn gerealiseerd. De kavel is bestemd voor bebouwing
en bewoning en heeft als titel eigendom.

€ 28.500,- | SRD 228.000,Saramacca (P0355B3 - Saramacca)

Perceel opp.

8 ha

Titel grond

Grondhuur

Status
Grondsoort

Klei

Bijzonderheden Toeristische en recreatie
doeleinden
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€50.000,- | SRD 220.000,-

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

1351m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden Ligt dichtbij de Surinamerivier.
Altijd een lekkere wind.
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 14.950,- | SRD 119.600,-

Kasabaholo, J6 (P0414B3-Alesikondrestraat
hk Jacobkondrestraat)

Noord V1 (P0395B6-Grapefruitstraat 465)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Makelaar

396.35m²
Eigendom
Opgehoogd
Zand
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 25.795,- | SRD206.360,-

Contact info

600m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Prachtige bouwkavel gelegen
langs geasfalteerde weg en
met 2 zijde schutting
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 32.500,- | SRD 260.000,-
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Cultureel Centrum Suriname
Het Cultureel Centrum Suriname gaat
dit jaar haar 70ste jaar in. Als het aan
directeur Nadia Becker ligt, is het de
bedoeling dat het CCS weer opnieuw
een broedplek wordt voor hoogwaardige
culturele producten. Om dit te bereiken,
moeten nog enkele bergen worden
verzet. In de beginjaren van dit centrum,
hebben veel ‘grote Surinamers’ er hun
sporen verdiend. “We denken aan een
Henk Tjon, een Marlene Lie A Ling, Nola
Hatterman, Rinaldo Klas, Jules Chin
A Foeng, Erwin de Vries”, vertelt de
directrice, met een lange namenlijst in
de hand van Surinamers die op cultureel
gebied Suriname op de kaart hebben
geplaatst.
De directeur heeft grote dromen, maar er
liggen enkele dingen in de weg. Geld en
beschikbaarheid van gedreven werkers.
Met een achtergrond als maatschappelijk

werker lijkt Becker niet te stuiten wanneer
het aankomt op werkattitude. Zij kan zich
enorm storen aan de werkhouding die over
het algemeen aan de dag wordt gelegd.
Volgens de directeur moet er een enorme
aanpassing plaatsvinden in de gedachtengang
van de mens. “Wij zullen er allemaal voor
moeten zorgen dat de visie op werk een
grondige revisie krijgt. De huidige visie op
werk in Suriname gaat ons nergens brengen.
Mensen denken dat zij hun werkgevers een
plezier doen door aan het werk te verschijnen.
Een goede werkhouding is basis van de
samenleving”, zegt Becker gepassioneerd.
Het gesprek met mevrouw Becker vindt
plaats in de nasleep van het concert van
het Conservatorium van Suriname. Ze is
zichtbaar onder de indruk van het niveau van
de afgestudeerden, waarvan onder andere
de bestgeslaagde, Gordon Brandon, bij de
muziekschool van het CCS, de Effendi Ketwaru
Volksmuziekschool, is begonnen.

CULTUURPRODUCTEN
Zij is eigenlijk de voorzitter van CCS, maar de
stichting heeft geen geld om een directeur
te betalen, dus is zij door het bestuur
aangewezen om die rol te vervullen. “Een
directeurspositie, daar kunnen wij niet mee
sjoemelen door mensen aan te trekken en
niet te betalen. Als je niet betaalt, kun je
geen eisen stellen aan de persoon, voor wat
productie en functionering betreft.”
De stichting wil ook heel graag managers
aantrekken om een goed strategisch
plan uit te zetten waarbij betaling één
van de belangrijke punten zal zijn. In
het verleden waren er verschillende
cultuurproducten waarmee de stichting een
bijzonder belangrijke rol heeft vervuld in de
samenleving. Zo was er een filmdienst, een
balletschool, school voor dramatische kunst,
beeldende kunst, een centrum voor creatieve
expressie, er waren veel voorstellingen,
opvoeringen en lezingen.
Daarmee werd invulling gegeven aan het doel
dat bij de oprichting is samengesteld: het
behartigen van de culturele belangen van de
Surinaamse bevolking, in de ruimste betekenis
van het woord. “Tegenwoordig wordt CCS
alleen gelinkt aan de bibliotheek en de Eddy
Wessels gehoorzaal.”
De andere cultuurproducten zijn
achteruitgegaan en uiteindelijk weggevallen
nadat kunstenaars die trekkers van die
departementen waren, uiteindelijk zelfstandig
werden. “Als je groot wordt, blijf je niet onder
moeders vleugels, maar je vliegt uit.” Het
centrum is afhankelijk van het ministerie
van Onderwijs voor docenten en nadat de
kunstenaars wegtrokken, zijn er ambtenaren
afgevaardigd. Hun impact was helaas veel
minder dan die van de kunstenaars.
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JUBILEUM: CCS 70 JAAR

VERHUUR
De bibliotheek is bijzonder achteruit gegaan.
“Helaas, er zijn nog weinig jongeren die lezen,
ze lezen voor de school.” Ook mede omdat
boeken en informatie die met name voor de
studie nodig zijn, via internet te verkrijgen
zijn. Er is een groep hobby lezers die al heel
lang lid is en lid blijft en daarnaast een groep
kinderen die van de ouders moet lezen en
dus regelmatig boeken inruilt. “Het product
‘bieb’ is één van de producten waarmee we
geen geld kunnen verdienen om grote dingen
te doen”, aldus Becker. Studenten komen wel
naar de bieb om te studeren. Het centrum
wordt draaiende gehouden door het verhuur
van ruimtes. “Wij vinden het niet erg om voor
de samenleving, met name de jeugd, na te
denken over waarmee we deze organisatie
kunnen opleven om het toegankelijk te
houden voor iedereen.” De directeur plaats
de prijskaart van cultuur in het buitenland
tegenover de prijs in Suriname. “Wanneer wij
kijken naar zangers in het buitenland, gaan er

miljoenen over de toonbank, kunstproducten
in het buitenland zijn onbetaalbaar voor ons.
“Voor kunst moet je betalen, in Suriname
hebben we dat nog niet.”
Onze droom is dat cultuur ooit een verdiener
wordt, niet een kleine, maar een grote
verdiener. Volgens Becker moet elke inzet
goed worden beloond. “Of het nou met het
hoofd is, of met de hand, you have to pay
for it.” De mensen met de talenten moeten
ook een goede prijskaart toevoegen aan
hun product en breken met de ‘tje poti
houding’. In de termen van CCS is cultuur
de drager van de samenleving. “Wij moeten
als cultuuruitbater ervoor zorgen dat wij aan
het imago van cultuur een top prijskaartje
toevoegen.”

TOEKOMSTPLANNEN
De organisatie gaat daarvoor samenwerkingen
aan met organisaties die sterk zijn
in cultuurproducten. Onlangs is een
samenwerking gestart met de National

www.surgoed.com

Storytelling Academy onder leiding van
Paul Middellijn. In deze samenwerking
zijn de ‘Nights at CCS’ tot stand gekomen
waarbij verschillende elementen als het
woord en ook dans, tot uiting komen. In de
toekomstplannen zitten een educatiecentrum
waar ondersteuning bij de opvoeding
wordt gegeven, een basisschool en eigen
producties. Het centrum wil uiteindelijk de
broek zelf omhoog kunnen houden. “Cultuur
heeft heel lang gewerkt met het idee dat je
gesubsidieerd moet zijn, er zijn natuurlijk
momenten daarvoor, maar CCS wil de eigen
broek ophouden.”
Voor de start van de renovatie in 2006,
had het CCS gebouw een vide waardoor
je van boven uit naar beneden kon kijken
en omgekeerd. Om het maximale uit het
gebouw te kunnen halen, is dit veranderd.
“Wij hebben de aannemer gevraagd om een
vloer erover te gooien, waardoor wij een extra
ruimte kregen.” Deze ruimte is nu ingedeeld in
verhuurruimtes.

advertentie

Surgoed House, Home & Lifestyle 49

VRAAG HET AAN DE NOTARIS

www.surgoed.com

“IS DE GETAXEERDE
WAARDE VAN MIJN
HUIS OOK WAT IK ER
VOOR KRIJG?”

Een taxatie maken van een woonhuis
of perceel is het geven van een
onderbouwde inschatting door een
onafhankelijke deskundige van de
waarde van de woning, perceel of
object. Dat is meestal een beëdigde
makelaar of taxateur. Je huis of perceel
laten taxeren door een makelaar levert
een duidelijk beeld op van de werkelijke
waarde van jouw woning of perceel.
De taxateur zal de woning van binnen
en van buiten inspecteren, opmetingen
doen van de woning en raadpleegt
daarna zijn database met verkoopprijzen
van vergelijkbare woningen uit de buurt.
Op basis van zijn kennis, ervaring en
bevindingen zal hij tot een onderbouwde
waarde van de woning komen. En op
basis van deze waarde kan onder andere
de vraagprijs van de woning vastgesteld
worden.
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Wanneer je je woning of perceel door een
taxateur laat taxeren, weet je dus wat de
marktwaarde van de woning is.Om de waarde
van je woning of perceel zo exact mogelijk
te bepalen, houdt de taxateur onder andere
rekening met de volgende zaken: de ligging
van de woning en het perceel, de wel of niet
aanwezige nutsvoorzieningen, de omgeving
(wel of niet bebouwd), de staat waarin de
woning zich bevindt, de staat van het perceel;
(ligt het in zwamgebied, hoogland of bosland),
de oppervlakte van de woning en de kwaliteit
en type van het bouwmateriaal waaruit de
woning is opgetrokken. Het model van het
huis, oudbouw of nieuwbouw en bijzondere
historische kenmerken spelen eveneens een
rol.

WAARDE
De werkelijke waarde van een huis of
perceel is het bedrag waarvoor het huis

uiteindelijk wordt verkocht. En ondanks de
nauwkeurigheid waarmee de getaxeerde
waarde wordt vastgesteld, kan de koopsom
daarvan afwijken. De koopsom is immers
mede afhankelijk van meerdere factoren
zoals marktontwikkelingen, emoties, actuele
rentepercentages en dergelijke. De markt
bepaalt dus uiteindelijk de werkelijke waarde
van een huis en de marktwaarde is dus
de waarde die de woning oplevert onder
normale omstandigheden. Wordt de woning
via een gedwongen verkoop verkocht,
dan spreken we van executiewaarde. De
taxateur/makelaar maakt bijna altijd melding
van de executiewaarde van de woning/
perceel of zakelijk object in zijn rapport. De
executiewaarde is meestal minder dan de
waarde die bedongen wordt bij vrijwillige
verkoop.
Dit zijn allemaal factoren die onder andere
de waarde van je woning, perceel of zakelijk

VRAAG HET AAN DE NOTARIS
object bepalen. Hiernaast zal de taxateur nog
andere gegevens nodig hebben zoals een
perceelkaart maar ook een uittreksel van het
perceel van het Management Instituut GLIS.
Alle percelen dienen per 1 juli 2017 voorzien
te zijn van een perceel ID nummer. Dat houdt
in dat het perceel opnieuw gemeten moet
worden en na goed bevonden door de GLIS
landmeters wordt er een ID gegeven aan het
perceel. Hoe meer informatie de taxateur over
het object heeft, hoe nauwkeuriger hij het kan
taxeren.

landbouw, tuinbouw, bebouwing en bewoning
etc. (cultuurplicht). Bij niet voldoen aan de
voorwaarden kan de overheid overgaan tot het
intrekken van het recht van grondhuur. Het
recht van hypotheek van de geldverstrekker
komt dan in dit geval te vervallen. Het recht
van grondhuur is vanwege de intrekking door
de overheid komen te vervallen en daarmee
ook de hypotheek van de geldverstrekker.
De geldverstrekker loopt dus risico bij
grondhuurpercelen waar nog niet is voldaan
aan de cultuurplicht.

TAXATIERAPPORT

TAXATIEKOSTEN

Een taxatierapport is meestal nodig bij
aankoop middels financiering van huis of
perceel. De waarde van het object bepaalt
namelijk hoeveel geld je moet lenen om de
woning te kunnen financieren, en is dus mede
bepalend voor de hoogte van je hypotheek
na aftrek van de eigen inbreng. Echter is het
zo dat je niet altijd financiering krijgt voor de
volle honderd procent van de waarde van de
woning. Banken en geldschieters hanteren
een veel lager percentage van de waarde van
de woning aan te verstrekken hypotheek. De
percentages kunnen variëren tussen de 40 en
100 procent. Dit is mede afhankelijk van de
solvabiliteit van diegene die geld wil lenen, de
maatschappelijke positie, de relatie met de
geldgever etc. Het verschil zal middels eigen
inbreng moeten worden aangevuld.

Daarnaast kan het wenselijk c.q. noodzakelijk
zijn het object te laten taxeren wanneer je
het wenst te verzekeren. Het is belangrijk om
vast te stellen wat de herbouwwaarde van het
object is. Mocht er überhaupt wat gebeuren
en de woning wordt door bijvoorbeeld brand
verwoest dan wilt u ten minste dat er een
woning van de zelfde waarde wordt herbouwd.
Je kunt je huis ook laten taxeren om de
verkoopwaarde te bepalen. Afhankelijk van
de taxatiewaarde kun je het verkoopbedrag
vaststellen.

GRONDHUUR
Ook bij de financiering van de aankoop van
een bloot perceel speelt het bovenstaande
een rol. Hier wordt nog onderscheid gemaakt
tussen een eigendomsperceel en een perceel
met het recht van grondhuur. Je ziet bij blote
percelen met name bij grondhuurpercelen dat
banken minder geneigd zijn om hypothecaire
leningen te verstrekken. Dit heeft in het
bijzonder te maken met het feit dat een
grondhuurperceel door de overheid wordt
uitgegeven voor een bepaald doel, zoals

De kosten van een taxatierapport verschillen
doorgaans per makelaar/taxateur. Sommige
makelaars of taxateurs werken met een
percentage van de getaxeerde waarde. Andere
taxateurs maken gebruik van een vast tarief,
ongeacht de getaxeerde waarde van de
woning.
Zijn er twijfels met betrekking tot de door
een taxateur vastgestelde waarde, dan is er
nog de mogelijkheid om een tweede rapport
als ‘second opinion’ te laten opmaken om de
waarde vast te stellen. Het verschil mag echter
niet te groot zijn. Dit kan een evenwichtig
beeld geven van de waarde van het object.

www.surgoed.com
bijvoorbeeld voor bebouwing en bewoning.
Voor de overdracht van deze percelen aan
een koper is er toestemming vereist van
de overheid, het Ministerie van Ruimtelijke
Ordening Grond en Bosbeheer.
De praktijk leert dat de toestemming heel
lang op zich kan laten wachten. Dus gaan
partijen over tot het onderhands verkopen en
kopen van het betreffende perceel. Indien de
koper van dit perceel na de koop over gaat
tot bijvoorbeeld de bouw van een woning kan
dat tot gevolg hebben dat de koper over de
waarde van zijn nader gerealiseerde woning
ook overdrachtsbelasting moet betalen.
Immers er dient een taxatierapport te worden
opgemaakt van het over te dragen object dus
perceel met woning.
Bijvoorbeeld A koopt van B een
grondhuurperceel om een woning op te
bouwen. De toestemming van de overheid
voor de overdracht duurt lang, dus start
A alvast met de bouw van de woning. Na
de bouw krijgt B de toestemming voor
overdracht aan A. Er dient dan niet alleen
over het blote perceel dat A had gekocht
maar ook over de daarop gebouwde woning
overdrachtsbelasting te worden betaald.
Dus A betaalt overdrachtsbelasting over zijn
eigen woning. Dit brengt heel veel irritatie
met zich mee bij de koper en burgers krijgen
daardoor het gevoel belazerd te worden door
de overheid. Het is zaak dat de overheid snel
zekerheid verschaft aan de koper over wel of
niet geven van toestemming voor overdracht.

Mr. D. Kalisingh
Notaris

OVERDRACHTSKOSTEN
Grondhuurpercelen worden door de
overheid uitgegeven voor een bepaald doel,

Overzicht van notarissen in Suriname:
Alexander		

Prins Hendrikstraat 32

422 676 / 424 151

Manna		

Babb		

Slangenhoutstraat 55

403 017

Badal		

Heerenstraat 7

420 071

Blom		

Julianastraat 36a

521 100

Olff		

Dr. S. Redmondstraat 163 425 755

Chitoe		

Watermolenstraat 28

424 324

Pancham		

Julianastraat 10

521 433

Dollart-Derby		

Julianastraat 27

422 160

Ramautar G.M.R.

Heerenstraat 6

472 313

Gangaram Panday

Julianastraat 21

473 892

Ramautar G.S.		

Heerenstraat 6

472 313

Jadnanansing		

Mahonylaan 22

476 579

Sanrochman		

Heerenstraat 7

420 071

Kalisingh		

Frederik Derbystraat 26

422 702

Soerdjbalie		

Lim A Postraat 17

426 700

Kemp		

Lim A Postraat 15

520 148

Vishnudatt		

Van Roseveltkade 24

470 840

		

Indira Gandhiweg 274A

0368 088

Grote Hofstraat 7

410 143

Mannes		

Julianastraat 51

473 238

Nannan Panday

Prins Hendrikstraat 52

521 160
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Paranam (H0271B6 – Blauwmeer 252)

Noord V2 (H0253B3 – Topaasstraat 49)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
alarm
Status
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw
450m²
3
4
Fully
Warm water, internet, kabel–tv,
Ongemeubileerd
Bijzondere kubistische
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Makelaar

Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 150m²
Slaapkamers
3
Bad en Toilet
1 om 1
Airco’s		 3
Extra’s		 Warm water
Status		 Deels gemeubileerd
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Alicia Chin A Foeng
7176125

Deze strakke eigentijdse woning is voorzien van alle
gemakken. Het pand, met een oppervlakte van 400
m², is gebouwd met materialen van A-kwaliteit. In de
garage kunt u gemakkelijk twee auto’s parkeren. De
ruime woon- en leefruimte op de begane grond loopt
over in de moderne keuken, met krasvrije werkbladen. De apothekerskasten en laden hebben allemaal
een soft touch-mechanisme. De grote raampartijen
zorgen voor een constante natuurlijke lichtinval. Op de
begane grond bevinden zich verder een wasruimte en
een gastentoilet.

€ 300,- | SRD 2.400,-

€ 2.250,- | SRD 18.000,-

Noord U1 (H0247B6 – Gneistraat 4)
Bungalow
180m²
4
2
Fully
Warm en koud water/telefoon/		
internet/alarm
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden Nieuwbouwwoning
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards - 8510812

Uitvlugt L5 (H0202B6–Pramakalaan 12)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Deze bungalow is geheel opgetrokken in steen. Het
pand en de inboedel zijn gloednieuw. De woning staat
op een hoekperceel, heeft een Italiaans dak en een
garage voor twee auto’s. Het terrein is volledig bestraat en omrasterd. Noord staat bekend als een fijne
leefomgeving, u vindt in de directe omgeving scholen,
bussen, restaurants, winkels, diverse overheids-gebouwen en tal van voorzieningen. Deze woning is voorzien
van 3-fasenstroom, 110 en 220 volt, warm en koud
water en een alarmsysteem.

$ 1.350,- | SRD 10.800,Uitvlugt K7(H0222B3–Maanbloemstraat 6)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden

Appartement
50m²
1
1
Half
Warm water
Gemeubileerd
Een 1eenpersoons
gemeubileerd

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 300,- | SRD 2.400,-
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Makelaar

Hoogbouw
350m²
4
3
Fully
Alarm/warm water/internet/
Gemeubileerd
Gemeubileerd
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

Comm. W9(H0132B3 – Palmvillage 134)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
kabel tv
Status
Bijzonderheden
Contact info

Appartement
40m²
1
1
Fully
Warm water, internet
Gemeubileerd
Rustige omgeving
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 550,- | SRD 4.400,-

Kasabaholo I6 (H0251B3–Kasabaholoweg 268b)

Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 140m²
Slaapkamers
3
Bad en Toilet
2
Airco’s
3
Extra’s		
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

$ 650,- | SRD 5.200,-

Advertenties

www.surgoed.com

WAT KAN SURGOED NEDERLAND VOOR U BETEKENEN?
Bij het in verkoop nemen van uw vastgoed:
•
•
•
•
•

Intakegesprek, het beoordelen van uw object
Een indicatieve waardebepaling
Verzamelen van de juiste documenten
Checken van de eigendomssituatie
Adverteren van uw object in krant en op de website www.surgoed.com

Verkoopproces Suriname:
•
•
•
•

Het ontvangen van aspirant-kopers
Onderhandelen met aspirant-kopers
Begeleiden van het notaristraject
Zorgdragen voor betaling van de gelden

Advies en bijstand bij bestaand vastgoed:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neem vrijblijvend contact op voor een
kennismakingsgesprek:
Henry Tjoe Nij (Zaakwaarnemer Nederland)
+31(0)628319201 | henry@surgoed.com

Oplossen boedelzaken
Overnemen onverdeelde boedelaandelen
Verkoop en verhuur van woningen en percelen
Opvragen uittreksels en kadastrale onderzoeken
Taxaties en waardebepalingen
Achterhalen locaties percelen
Maken perceelkaarten en uitmetingen
Technisch, administratief en commercieel beheer van uw object
Verzekeren van uw object

Kantoor Suriname:
Kernkampweg 13
T (+597) 493497 - 531735
Info@surgoed.com | www.surgoed.com
Surgoed Nederland, uw vastgoed al 10 jaar in vertrouwde handen!

Boedel problemen?
Voor het oplossen van al uw boedels
of de overname van boedelaandelen
in percelen en/of plantages bent u
bij ons aan het juiste adres.
Wij lossen ingewikkelde boedels op
en geven juridisch advies.

+597 8879011 | +597 493497
stg.morelife@yahoo.com
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Advertenties

THE FORD EVEREST
ENGINEERED FOR EXTRAORDINARY
- 3.2L Diesel engine - 200hp
- 4 Wheel drive
- 7 Seats
- 7 Airbags
- Ford SYNC® 3 Bluetooth

SEMC MOTORS N.V.
Kernkampweg 36, Paramaribo
www.semcmotors.com | Tel: 433377
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www.surgoed.com

HUUROBJECTEN
Menckenbergp G5 (H0242B3-Menckenbergstr.2D)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
130m²
3
1
Fully
Extra’s
Ongemeubileerd
Huurobject op een terrein
van 1700m²
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

www.surgoed.com
Villa Rensproject M4 (H0266B6-Lakatanstraat 4)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

villa
350m²
4
2 bad/3 toilet
Fully
Warm en koud water
internet / kabel-tv / alarm
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden Strakke moderne woning
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards - 8510812

Welgelegen I2 (H0265B6 - Bredelaan Noord 10)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Hoogbouw
475m²
4
3
Fully
Kabel-tv (schotel) / alarm
internet / warm & koud water
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Villa aan een meer.
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards - 8510812

$ 1.000,- | SRD 8.000,-

$ 2.250,- | SRD 18.000,-

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

Noord (H0094B3 - Confidentieel)

Zorg en Hoop (H0268B6-J. A. Pengelstraat 195a)

Zorg en Hoop (H0269B9 – Flamboyantstraat 4)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
600m²
4
4
Fully
Warm water, alarm, diefijzer
Gemeubileerd
Zwembad
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Appartement
80m²
2
1
2
Warm water en Wi-Fi
Volledig gemeubileerd
Appartement met gesloten
garage
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Appartement
60m²
1
1
1
Warm water en Wi-Fi
Volledig gemeubileerd
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 2.250,- | SRD 18.000,-

$ 750,- | SRD 6.000,-

€ 275,- | SRD 2.200,-

Centrum B6 (H0185B6–Gemenelandsweg)

Centrum S5 (H0180B6–Van Roseveltkade)

Kwatta (H0237B3 - Munderweg 41)

Soort object
Hoogbouw loods
Bebouwd opp. 450m²
Slaapkamers
Bad en Toilet
4
Airco’s		
Extra’s		
Status		
Bijzonderheden Direct te betrekken
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers
Bad en Toilet
1
Airco’s
Fully
Extra’s
Casco horeca-units
Status		
Bijzonderheden Horeca-units
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

$ 3.000,- | SRD 24.000,-

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Loods
420m²
2
Minimaal
Internet
Ongemeubileerd
Loods te huur
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
John Noble
7106677

$ 1.850,- | SRD 14.800,-
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HUUROBJECTEN
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Monplaisir V3 (H0261B6 Eusieweg 38)

Monplaisir V3 (H0262B6 Eusieweg 39)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Laagbouw
350m²
4
2B/3T
Fully
110&220V/alarm/warm &
koud water/internet/schotel-tv
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Goed onderhouden villa
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards - 8510812

Laagbouw
256m²
3
2B/3T
Fully
110&220V/alarm/warm &
koud water/internet/schotel-tv
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Goed onderhouden villa
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards - 8510812

Maretraite V4 (H0258B6-Poseidonstraat 10)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Appartement
80 m²
2
1
Fully
Warm en koud water
internet / kabel-tv / alarm
Gemeubileerd

Status
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards - 8510812

$ 1.800,- | SRD 14.400,-

$ 1.500,- | SRD 12.000,-

P.N.O.T.K.

Commewijne A12 (H0139B6 – Palm Grove 138)

Wanica L15 (H0215B6–Hare Krishnaweg)

Wanica E13 (H0178B6–Mawakaboweg 305 )

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
180m²
2
2
Fully
Warm water, internet, alarm
Half gemeubileerd
Prachtige woning voorzien
van alle gemakken met
leuke tuin
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 475m²
Slaapkamers
3
Bad en Toilet
2
Airco’s
Fully
Extra’s		
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
80m²
2
1
None
None
Ongemeubileerd
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
John Noble
7106677

$ 800,- | SRD 6.400,-

€ 1.250,- | SRD 10.000,-

€ 175,- | SRD 1.400,-

Maretraite U4 (H0257B6-David Simonsstraat 115)

Uitvlugt L6 (H0255B6 – The Colony 7)

Flora Q4 (H0169B3-Leo Eliazerstraat 15)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Appartement
60m²
1
1
Fully
Warm en koud water
internet / kabel-tv / alarm
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden Met uitzicht op het kanaal
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards
8510812

€ 450,- | SRD 3.600,-
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Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Villa
350m²
3
2B/3T
Fully
warm water/internet
kabel-tv/alarm
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Gated community
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards
8510812

€ 2.500,- | SRD 20.000,-

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
650m²
3
1
1 slaapkamer
Warm water, internet
Gemeubileerd
Openbaar vervoer in de straat
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 450,- | SRD 3.600,-

Advertenties

www.surgoed.com

randoe suriname
Dr. Sophie Redmondstraat 250 
+597-442958 
www.randoe.com 
info@randoe.com 

Visit us: Mon-Fri 8.00-16.00h
& Sat 9.00-13.00h

Proudly Made In Su
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Het Surinaams Warenhuis

Advertenties

www.surgoed.com

Living
Kitchen
O utdoor
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HUIS VAN DE MAAND

www.surgoed.com

Palm Village
Commewijne

Palissadepalmlaan 29

Deze droomwoning staat gelegen te Palm Village. Een prachtige
luxe woning langs het water voorzien van alle gemakken. Bent u
op zoek naar een ruime woning en houdt u van rust? Dan is dit
uw droomhuis! Als u de woning binnenkomt, stapt u meteen in de
woonruimte. Aan één kant heeft u vervolgens twee slaapkamers
met een gemeenschappelijke bad- en toiletruimte en aan de andere
kant treft u de masterbedroom. Ook is er een gastentoilet aanwezig.
De masterbedroom heeft een eigen ruime bad- en toiletvoorziening
en een inloopcloset waar de meeste vrouwen van dromen. Het
achterterras is fantastisch met prachtige bomen, veel vogels, een
mooi houten prieel en een million dollar view. De verkoelende wind
geeft nog een extra waarde aan dit prachtige object. De woning is

fully airconditioned, hoewel dit dus helemaal geen must is. Ondanks
Palm Village een goed beveiligde community is, is deze woning
eveneens goed beveiligd.
De omgeving
In deze bijzondere ‘gated community’ zijn verharde wegen en alle
nutsvoorzieningen aanwezig en het project wordt goed onderhouden.
Het project is gelegen op Belwaarde (Commewijne), vijftien minuten
van de Wijdenboschbrug. Onderweg naar Palm Village zijn er
voldoende supermarkten etc. Niets ontbreekt in de omgeving.
De vraagprijs is $ 300.000,-
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1
COLOFON

2

3

4

Uitgeverij
Surgoed Makelaardij N.V.
Eindredactie
Esther Zoetmulder en Martin Panday
Vormgeving
Ansjari Somedjo | Surgoed Makelaardij N.V.

SARAMACCA

Advertenties
Iris Sleur en Shefanie Stienstra | Surgoed Makelaardij N.V.

WELGELEGEN

DTP + fotografie
Diëgo Kartodikromo | Surgoed Makelaardij N.V.
Distributie Suriname
Surgoed Makelaardij N.V.

5

Distributie Nederland
Henry Tjoe Nij (henry@surgoed.com)

6

KASABAHOLO

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk BV te Gennep
Surgoed Makelaardij N.V.
Kernkampweg 13 | +597 493497 - 531735

7

info@surgoed.com | www.surgoed.com
Oplage:
20.000 exemplaren (Suriname) | 5.000 exemplaren (Nederland)

8
Objectcode

9

LEGENDA
Locatie op de kaart

LEIDING

Leliendaal - Commewijne V1
(W0494B9–Zuster Jensenweg 1a)

10

11

12

13
14

PONTBUITEN
Soort woning
		
Bouw opp.		
Perceel opp.

Koloniale
hoogbouw
222 m²
1153 m²

Titel grond		
Eigendom
Slaapkamer
2
Bad en toilet
2
Bijzonderheden

Contact: SURGOED Makelaardij N.V.
Kernkampweg 13 Paramaribo - Suriname
+597 493497 - 531735
info@surgoed.com | www.surgoed.com

€ 415.000,- | SRD 3.320.000,-

De SRD-bedragen zijn aan
verandering onderhevig. De
uiteindelijke koopsom in SRD
wordt berekend op basis van
de dagkoers van de Centrale
Bank van Suriname.

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

SURIVILLAGE
MORGENSTOND
GEYERSVLIJT
CHARLESBURG

MUNDER

TOURTONNE

BENI'S PARK
RENS

MONPLAISER

MARETRAITE
ELISABETHSHOF
COMBE
CENTRUM

UITVLUGT

RAINVILLE

ZORG EN HOOP

HAVEN
COMMEWIJNE

FLORA

MEERZORG

BEEKHUIZEN

LATOUR

PAD VAN WANICA

LELYDORP

DIJKVELD

LUST EN RUST
MARIENBURG
JAGTLUST

GELDIG TOT 31 DECEMBER 2017

SERTA BEDDEN

AIRCO’S

VERF

KUNSTGRAS

IKEA KASTEN

DINING TABLES

LAMPEN

SERVIES

GEREEDSCHAPPEN

build it, fix it - think KULDIPSINGH

Bouw uw huis met
Kuldipsingh kwaliteitsmaterialen
Louvres

Constructiematerialen

Dakplaten

Betonijzer
Bouwstenen
Glas

Afvoergoten

Betonmortel
Cement

Kozijnen
Scherpzand
Sierbestrating
Afvoerputten
www.kuldipsingh.net • info@kuldipsingh.net
Adv Kuldipsingh Surgoed_2016.indd 1
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