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Beste lezer,
De laatste jaren lijken steeds meer mensen op zoek naar het ultieme
levensgeluk. Maar weet u waar een mens nu echt gelukkig van wordt? Niet
van materiële of peperdure dingen. Nee, het schijnt dat een mens vooral
gelukkig wordt van de hoeveelheid aan positieve ervaringen die men opdoet
in het leven. Fijne ervaringen met mensen van wie u houdt of met trouwe
huisdieren om u heen. Het genot van lekker kunnen eten en het beschikken
over een goede gezondheid, maken een mens eveneens blij en vol van
levensenergie. In deze editie van onze Surgoed House, Home and Lifestyle
krant besteden we extra aandacht aan hoe u deze prettige ervaringen volop
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DE NIEUWE 2018 FORD ECOSPORT
Fris, opvallend en sportief
- 1.0L EcoBoost Motor - 125pk
- Electric Power Assisted Steering
- Rear View Camera
- 8" Touch Screen
- Ford SYNC® 3 Bluetooth

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

DE WERELD VERBINDEN
In het oosten van Suriname, aan
de Cotticarivier, ligt de haven van
Traymore N.V. Dit bedrijf is tien jaar
geleden geopend met de bedoeling om
de regio met de rest van de wereld te
verbinden. Hun bijpassende slagzin
verduidelijkt dat streven; Connecting
South America & The Caribean to the
world.
Deze haven was zo een honderd jaar
geleden, van eminent belang voor de
Surinaamse economie en met name die
van Marowijne. Het gaat namelijk om de
haven die door Suralco werd gebruikt om
bauxiet te verschepen. Jaren na het vertrek
van de multinational uit het district, bood
de gelegenheid zich aan om de haven op
te kopen. Houthandelaar Eugene Profijt liet
deze kans niet aan hem voorbijgaan. “In
het begin deden wij nog niet aan cargo.
Wij verhuurden tanks voor olieopslag.”
Deze tanks had hij gerehabiliteerd en
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gecertificeerd. “Dat is een vereiste als je met
grote bedrijven wil werken.” Het Surinaamse
oliebedrijf Gow2, maakt daar gebruik van. Zij
levert de olie.

ONTWIKKELING

Eugene Profijt is CEO van Traymore N.V.
Behalve havendiensten leveren, kan het
bedrijf naar zijn mening een grotere rol
vervullen in het gebied. Daar de, eens
grootste werkgever, Suralco uit het gebied
vertrokken is en er een hiaat is ontstaan in
de arbeidsmarkt, kunnen arbeidsplaatsen
worden gecreëerd. Hij noemt Marowijne
een rijk district. “Er is hout, er is goud, er
is bauxiet, er is grind; Marowijne is een rijk
district en er moet iets nieuws komen. Het
district leent zich uitermate voor productie,
maar deze moet beter ontwikkeld worden
zodat de mensen (districtbewoners) een
boterham kunnen verdienen.”
Goudbedrijf Newmont is ook één van de
grote klanten van het bedrijf. Volgens de

CEO kunnen zij samen een belangrijke
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
het district dat vanwege onder andere
de Binnenlandse Oorlog sterk achteruit is
gegaan. Momenteel zijn al een paar oudwerknemers van het bauxietbedrijf in dienst
bij Traymore N.V. en Newmont, maar er is
meer kader nodig. “Het is nu een challenge
voor ons om gekwalificeerd personeel te
vinden. Dit bedrijf is best iets nieuws. De
meeste mensen zijn operators en lassers en
de mensen die er waren zijn ook al oud.”
Daarom schroomt hij niet om te investeren
in de opleiding van werknemers. “Wij
zien de toekomst van Traymore hoopvol
tegemoet. Een haven is een belangrijk
aanknopingspunt.”

WATERTRANSPORT

Bij de opstart van het bedrijf is hem
voorgehouden dat het om een ‘diepteinvestering’ gaat. Hij zou het geld dat
hij heeft geïnvesteerd niet gauw genoeg

PORT OF MOENGO

In de Verenigde Staten van Amerika zijn de Victoriaanse huizen
aan de Alamo Square in San Francisco en de vergelijkbare
woningen aan de Lafayette Square in Saint Louis, al jaren
geliefde objecten voor fotografie en maken zij een vast
onderdeel uit van de meeste city tours die in deze steden
worden aangeboden. Maar deze gebouwen hebben een
historische betekenis en zouden daarom terecht tot gangbare
bezienswaardigheden mogen worden gerekend. Echter, in
New Castle (Engeland) worden de ‘Tours of People’s Homes’
aangeboden; trips door de stad waarbij alles draait om het
neuzen in andermans privéwoning. Sterker nog, bewoners of
huiseigenaren kunnen zich opgeven voor de opname van hun
huis in één van de tours en kunnen niet alleen trots hun woning
aan bezoekers etaleren, maar zij mogen de gasten in hun huis
tevens een speciale beleving aanbieden. Met het laatste wordt
bedoeld dat er voor de bezoekers bijvoorbeeld een maaltijd
kan worden klaargemaakt, dat de gasten in de kledingkasten
en ondergoedladen mogen snuffelen of dat zij een bad mogen
nemen in de badkamer van de woning.
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de Surinaamse vakantiegangers uit Nederland, nog altijd
één van de geliefde bezigheden op de zondagmiddag. De
Anton Dragtenweg waar menig gegoede burger van dit land
een aardig optrekje heeft, is een van de populaire locaties
voor huizen kijken. Ook het even rondrijden in andere ‘rijke’
buurten in Paramaribo om te koekeloeren naar de extravagante
woonhuizen, is niet zelden hoofddoel van onze autorit in de vrije
uurtjes.

SLOPPENWIJKEN
Tot dusver is nog niemand erop gekomen om, net als in New
Castle, ook een echt toeristisch product te maken van huizen
kijken in Suriname, waarbij er ook nog wat centjes kunnen
worden verdiend. En bij een dergelijke tour hoeven niet alleen
de imposante woningen van de welgestelden te worden
opgenomen; ook zij die het niet zo breed hebben, mogen
meedoen. Dat staat namelijk helemaal in lijn met een andere
trend in het internationaal toerisme namelijk poorism. Het
concept van poorism is, zoals de naam al doet vermoeden, het
bezoeken van arme gebieden (en onderkomens) door mensen
uit zogenaamde rijke landen.
ANTON DRAGTENWEG
Huizen van anderen bekijken heeft kennelijk iets dat ons
In Brazilië, India, Afrika, Azië en Zuid-Amerika wordt er
grif betaald om te mogen gluren in de bouwvallen van de
boeit. Het nieuwsgierige, kijken hoe anderen leven en wonen,
allerarmsten en zijn er heuse sloppenwijktours die door
een beetje gluren in persoonlijke zaken van de medemens
toeristen worden ondernomen. Natuurlijk hoeven wij het in
of je gewoon uitgebreid mogen vergapen aan de weelde die
anderen met - en in - hun domicilie tentoonstellen; het blijven
Suriname niet zo dramatisch te maken maar misschien is het
prikkels die een best opmerkelijke vorm van toerisme lijken
wel een idee om collectief onze woningen beschikbaar te stellen
te stimuleren. En eigenlijk hoeven we er niet zo verbaasd
voor ‘gluurtoerisme’ en daarvoor een kleine bijdrage te vragen.
over
te
doen.
In
Suriname
is
het
huizen
kijken,
onder
vooral
Het
is maar
een idee…
Trinidad binnen kan krijgen,
maar
Trinidad
terug kunnen verdienen. Desondanks
een zware wisselwerking op jouw persoonlijk
heeft hij doorgezet. Hij ziet ook niet altijd
de gewenste resultaten, maar Profijt laat
zich niet van de wijs brengen. “Er waren
natuurlijk momenten waarop wij hebben
gedacht om het liever op te geven, maar
we hebben toch doorgezet.” Een wens, die
als wij eerlijk zijn, meer als een aanbeveling
kan gelden, is dat watertransport meer
wordt gepromoot. “Als wij kijken naar de
weg van Meerzorg naar Albina, een mooie
weg, een dure weg, dan kan deze na een
paar jaren aan barrels zijn gereden”, zegt
Profijt een beetje bezorgd. Er wordt namelijk
veel zwaarmaterieel over de weg gereden.
“Waar ga je, gezien de huidige economische
situatie, over een paar jaar het geld vandaan
halen om die weg te rehabiliteren?”
De meeste schepen die de haven
binnenkomen, komen uit Nederland en de
Verenigde Staten. Met de regio kan er niet
zo nauw worden samengewerkt, want “we
weten dat Suriname heel moeilijk producten

dumpt de markt vol met producten.” Hij is
er nuchter over dat ook vanuit eigen land
de aanwas voor export er niet zal zijn. “Je
moet wel bereid zijn om mensen te vinden
die helemaal naar Moengo willen komen om
hun waar te brengen. Dat ligt een beetje
verder en een stukje langer varen, kost meer
geld. En niemand zal een boot laten komen
met maar één container.” Met 20 vaste
werknemers en 12 losse arbeiders, is het
kantoor van de haven van maandag tot en
met vrijdag open van 08:00-17:00 uur en op
de zaterdag van 08:00 uur tot 13:00 uur.

OFFERVAARDIGHEID

Voordat het gesprek wordt beeïndigd,
deelt Profijt nog een belangrijk punt mee:
“Tegenwoordig worden zoveel conferenties
gehouden voor entrepeneurs, maar er
wordt te weinig aandacht besteed aan de
offervaardigheid die een ondernemer aan
de dag moet leggen, want dit heeft namelijk

leven. Het wil zeggen dat je misschien niet
naar een verjaring kunt of niet een vast
schema kunt maken voor bepaalde dingen
die belangrijk voor je zijn.”

Frederik Derbystraat 37 – 39
Paramaribo - Suriname
info@traymorenv.com
secretary@traymorenv.com
epro@sr.net
www.traymorenv.com
Telefoon: 411332/08805235
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COLUMN: Euritha Tjan A Way
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HOUTEN
LUCHTKASTEEL

Als tropenkind heb ik me altijd voorgenomen om eens mijn eigen
stekkie van hout te maken. Ik groeide op in een heel oud houten huis,
met een heerlijk knusse zolder. Als het regende kon je de geur van de
regen door de planken heen ruiken. Heerlijk vond ik het om net voor
het wakker worden de regen te horen en ruiken.
Echt bewust van wat ik precies wilde bouwen, werd ik toen ik voor
het eerst een Bruynzeel woning binnenging. Ik vond de indeling zeer
creatief en functioneel. Ik denk dat mijn generatie (rond de veertig) het
heerlijk zou vinden als zo’n woningpakket nu nog te koop zou zijn bij
onze eigen Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij.
Helaas is dat niet meer mogelijk. Bruynzeel Suriname
Houtmaatschappij behoort als zoveel dingen in ons geliefd land tot
het verleden. Toen ik enkele jaren terug werkelijk met de bouw van
mijn huis aanving, viel ik bijna stijl achterover van de prijzen van de
verschillende gezaagde houtsoorten uit ons eigen Surinaams woud.
Met pijn in mijn tropenhart werd het toch een huis opgetrokken uit
koud beton. Dat was wel draaglijk voor mijn portemonnee.
De prijzen zijn sindsdien alleen nog maar gestegen. De oorzaak hiervan
moet gezocht worden in de keuzes die men in ons land maakt. We
schijnen het eenvoudig lesje maar niet te leren. Dat eindproducten
meer opleveren dan grondstof. We geven dan ook grif toestemming
aan ondernemers om rondhout te exporteren en vergeten daarbij de
behoefte van de eigen markt aan gezaagd hout na te komen.
Dus het hout dat liefhebbers als ik – en misschien u ook – willen
gebruiken om ons huis van te bouwen, is peperduur omdat er een
schaarste is. De grote boomstammen worden vanuit het bos direct
naar de haven gereden om daar weggevoerd te worden. De enkele
ondernemers die de houtzagerijen wel voorzien van hout, zijn
onvoldoende om aan de lokale vraag naar hout te kunnen voldoen.
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De prijs gaat omhoog en omdat we het dan toch niet kunnen betalen,
sluiten veel zagerijen noodgedwongen de deuren. Met als gevolg
verlies aan werkgelegenheid.
Het rondhout wordt veelal op de boot gezet naar China; commercieel
een goed besluit voor dat land. De boten komen met containers vol
Chinese spullen en hoeven dan niet leeg terug en China zit tjokvol
arbeiders die voor de helft van de prijs van onze lokale arbeidskrachten
de bomen zagen en er in een rap tempo van alles mee doen.
Suriname echter blijft achter met kapotte wegen – die boomstammen
zijn immers veel te zwaar voor onze wegen. Een houtsector waar grote
belangen de boventoon voeren en met weinig arbeidsplaatsen, alsof
we ons dat nog kunnen permitteren. Verder moeten mensen die net
als ik een stekkie van hout willen opzetten, vluchten in beton, waarvan
bekend is dat de bouw ook langer duurt.
Als de houtzagerij zijn werk goed doet, hoeven de muren van houten
huizen namelijk niet geschuurd te worden en de grond hoeft niet van
tegels voorzien te worden. Toegegeven, de vochtigheid in de tropen
heeft een negatief effect op het hout van een woning. Zeker als dat
niet goed gedroogd en behandeld is, heb je snel last van termieten en
andere gedierten. Toch zou dat niet zo een groot probleem hoeven te
zijn, als het hout om de oude of aangetaste planken te vervangen, niet
zo prijzig zou zijn.
Volgens de overheid zijn er plannen om de export van rondhout af
te bouwen. Dat zou wel moeten, al is het om de titel van het meest
groene land ter wereld te behouden. De vraag is hoe men die export
kan afbouwen, terwijl we tegelijkertijd steeds meer afhankelijk
worden van het gulle China, dat slurpend wacht op ons hout. Naar dat
knap staaltje onderhandelingstactiek ben ik wel benieuwd. Intussen
vrees ik dat mijn houten droomhuis steeds meer gaat lijken op een
luchtkasteel: ongrijpbaar en onbetaalbaar!

WONINGEN

www.surgoed.com

Wanica, M11 (W0549B6 - Jozefweg)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
m²
1762m²
Eigendom
3
3
Tropisch karakter nabij de Golfbaan
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

n de glorie periode van de onderneming Bruynzeel is
voor het grootste model gekozen welke omgebouwd
is naar de persoonlijke gerieven van de eigenaar. De
bovenwoning heeft een ruime woon- en zitruimte en
twee ruime slaapkamers met daartussen een modern
ingerichte badkamer. De vloer is van hardhout en de
tussenmuren van uitstekende kwaliteit en zijn in goede
staat. De woonruimte grenst aan het verruimd balkon.
Op de begane grond bevindt zich een keuken en een
eetruimte. Ook is er een ligbad en toilet. De ruimte
onder het huis is prachtig ingericht en kundig afgesloten waardoor er een ‘lounge’ is gecreëerd.

Jagtlust Comm. (W0546B3-Comm. Thurkowweg No. 304)

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

Laagbouw
74m²
924.98m²
Grondhuur		
2
1
In aanbouw zijnde
laagbouwwoning van steen.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 149.500,- | SRD 1.196.000,-

€ 50.000,- | SRD 400.000,-

Para (W0548B6 - Overbridge Resort)

Leiding A12 (W0544B6-Koewarasan Serie A no.64)

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

Laagbouw
300m²
1350m²
Eigendom
3
2
Luxe buitenhuis
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Deze woning is onder architectuur gebouwd en ligt
uitstekend in de wind. De inrichting van de woning is
Europees met een Surinaamse tint. De plafonnering
is hoog. De woning voelt dus erg ruim en vooral licht
aan. Er zijn enorme raampartijen middels schuifpuien
(Alupro), welke de beleving van het buitenleven alleen
maar versterkt. De meubels, keuken en elektrische
apparaten zijn erg modern en naar de tijd. Er zijn drie
ruime slaapkamers waarvan een master bedroom met
eigen douche, toilet en inloopkast.

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

Laagbouw
155m²
2925.25m²
Eigendom
3
2/2
Ruim perceel met voldoende
uitbreidingsmogelijkheden
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

€ 220.000,- | SRD 1.760.000,-

P.N.O.T.K.

Paramaribo - Centrum Q7 (Z0545B6 - Fred Derbystraat 151)

Paramaribo, W0542B3 - Tonkastraat 11)

Bouw opp.

Hoofdgebouw 411m²
Magazijn 341m²
Perceel opp.
940.30m²
Titel grond
Erfpacht		
Slaapkamer		
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards - 8510812
Dit zakenpand, het vroegere DHL gebouw bestaat
uit een voor- en een achtergedeelte en staat los van
elkaar. Het voorste gedeelte bestaat uit een kantoorgedeelte wat gedateerd is en eigenlijk aan vervanging
toe is. Het achterste gedeelte bestaat uit een ruime
loods gebouwd met een stalen constructie die gebruikt
kan worden naar uw eigen inzichten. Het terrein is
ruim 900 vierkante meter; 15 meter breed en wel zo’n
66 meter lang naar achteren, waar je menig bedrijfsactiviteit tot ontwikkeling kan brengen.

€ 332.500,- | SRD 2.660.000,-

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

Laagbouw
1796m²
260m²
Eigendom
3
3
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 62.500,- | SRD 500.000,-

Surgoed House, Home & Lifestyle
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DUURZAAM BOUWEN
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FERNANDES BAKERY
Het open kantoorlandschap, een manier van werken die meer
kans biedt op spontane uitwisseling en samenwerking, doet
steeds meer zijn intrede in Surinaamse kantoren. Fernandes
Bakery had deze nieuwe manier van werken voor ogen toen
ze aan de bouw van haar nieuwe fabriek en kantoorruimtes
begon. In deze editie van de rubriek ‘duurzaam bouwen in
Suriname’ belichten wij het chique en strakke gebouw van
Fernandes Bakery aan de Prof. W.J. Kernkampweg.

INTERNATIONALE STANDAARDEN

“We zijn gewoon een bakkerij”, zegt Kurt van Essen, directeur van
Fernandes Bakery. Hij drukt zich bescheiden uit, maar op het gebied
van brood en banket is Fernandes marktleider in Suriname. De grootste
broodproducent is niet alleen het bedrijf waarmee veel Surinamers
letterlijk groot geworden zijn, maar ook een trendsetter in innovatie
en duurzame productie. “We wilden een huis voor de toekomst
bouwen”, vertelt de directeur. “Waarin we kunnen groeien, ontwikkelen,
duurzaam bezig zijn.” Met het nieuwe kantoorgebouw en de fabriek,
slaagde de ‘bakker’ erin die gewenste synergie en samenwerking
ruimtelijk te faciliteren. De ruime werkplekken zijn zorgvuldig ingedeeld
zodat binnen de open werkruimte rust ontstaat.

Echter lang voordat zij bij het project betrokken werden, werd
binnen Fernandes gespeeld met het idee om een nieuwe fabriek op
te zetten. Vanaf 2007 werd brood gebakken op de huidige locatie
aan de Kernkampweg. Bollen en taarten werden nog gemaakt in de
oude productieruimte; in de bocht van de Verlengde Kernkampweg.
De nieuwe fabriek voldeed aan alle ISO-voorwaarden, terwijl de oude
locatie door bouwtechnische omstandigheden nog niet gecertificeerd
kon worden. Het bedrijf groeide letterlijk uit zijn voegen en de
productie op twee locaties maakte het steeds moeilijker om op een
efficiënte, kostenbesparende manier te werk te gaan. Vanwege de
vooruitzichten op export moest de productie over de hele lijn voldoen
aan professionele, internationale standaarden.
Er was dus voldoende aanleiding om over te gaan tot samenvoeging
van de twee fabrieken en het bedrijf volledig te verhuizen naar de
nieuwe locatie. In 2010 ontstond het plan voor de bouw van een
nieuwe fabriek en in november 2017 presenteerde het bedrijf onder
grote media-aandacht het nieuwe gebouw aan de samenleving. Het
strakke gebouw, waarin zowel modieuze als essentiële elementen zijn
verwerkt, is doelmatig en heeft een bijzonder interieur.

STRAATBEELD

TRANSPARANTIE & INNOVATIE

Het streven was daarnaast om een iconisch gebouw neer te zetten
dat in het straatbeeld past; Fernandes staat immers dicht bij de
samenleving. “We moesten letten op de hygiëne van de binnenwanden
die tevens een vriendelijke uitstraling moesten hebben. De voorgevel
is zodanig aangepast dat het gebouw niet op de mensen ‘afkomt’. Puur
voor die prettigere beleving voor de mensen.

“Belangrijke uitgangspunten zijn: integratie van activiteiten, efficiëntie,
economy of scale, maar vanuit de visie en ontwikkelkant waren
voornamelijk transparantie, innovatie en samenwerken belangrijk”,
legt van Essen uit. “We zijn naar onze leveranciers, de klant en elkaar
transparant in wat we doen; we hebben geen geheimen.
Daardoor hebben we gekozen voor ‘alles open’. Ze moeten zien dat ik
werk en ik moet zien dat zij werken, zodat we samen de doelstellingen
bereiken”, grapt van Essen. Smith vult aan: “Men begint met glas, maar
eindigt vaak met blinds of stickers op het glas. Hier is het open en
men houdt dat vast. Iets mooi maken is makkelijk, maar dat men het
adopteert is vaak moeilijk.”

Het is een fabriekshal, hoewel het ook onderdeel van een woonwijk is”,
vertelt architect Oliver Smith, die samen met FIRM Engineering vanaf
de globale planning tot en met de uitvoering van het traject betrokken
is geweest.
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DUURZAAM BOUWEN

FLEXIBILITEIT
Fernandes zet zich continu in voor een werkomgeving waarin mensen
vrij zijn om tot grotere hoogten te komen in hun eigen ontwikkeling en
de ontwikkeling van het bedrijf. Het is de bedoeling om medewerkers
te stimuleren en assertiviteit te tonen. Om dit te stimuleren werden
de faciliteiten gecreëerd voor onder andere flexibele werkplekken.
Logistiek en ICT zijn daarop ingespeeld. “Het is niet het eerste bedrijf
dat met een open kantoor stoeit, maar wel de eerste die het concept
ook goed geïmplementeerd heeft. Anders heb je slechts een half ding
en dat moet je niet willen”, zegt de architect.
Grotere flexibiliteit brengt ook een verandering in mindset met zich
mee. Daarom heeft het bedrijf nu een clean desk policy ingezet wat
bijdraagt aan de hygiëne in de kantoorruimtes. Daar is verder ook op
ingespeeld door het aanleggen van een epoxy vloer, gietvloer, waar
geen tweede van in Suriname te vinden is. Die vloer is beter schoon te
houden en geeft het geheel een industriële uitstraling.

DUURZAAM
De nieuwe locatie is ultramodern en strak en heeft door de wit
gekleurde muren een steriele uitstraling. Wit wordt afgebroken door de
rode en zwarte accenten en de vele kunstwerken die in het gebouw te
zien zijn. Beslissende factoren voor het ontwerp waren een effectieve
logistieke doorstroom van grondstoffen en eindproducten.
Maar ook de manier waarop personeel en gasten binnenkomen hebben
een rol gespeeld in het uiteindelijk ontwerp. “Van het een kwam het
ander,” vertelt de architect, “we creëerden een mooie glazen brug met
zichtbaarheid, ook openheid vanuit de straat en dat is doorgetrokken
in de hele gevel van de kantoren. Er kwam best veel bij kijken om de
logistiek goed te krijgen daar het een bestaande fabriek betrof, met
een bestaande loods die eraan geplakt was. Daar moest een nieuwe
fabriek bij komen waarvan de productielijnen geïntegreerd moesten
worden en een stuk nieuwbouw aan deze kant.”
“Een echte puzzel”, gaat van Essen verder. “We hadden een bestaande
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locatie en waren gebonden aan de omgeving, er stonden loodsen, er
waren huizen. Terwijl we aan het puzzelen waren om de stroom van
alles goed te krijgen, kochten we grond om ons heen om zo zaken
beter in te richten.” Ondanks de vele uitdagingen slaagde het team
erin om een gebouw neer te zetten dat voldoet aan internationale
milieueisen: zo zijn er voorzieningen in verwerkt zoals ledverlichting,
centrale ‘chillers’ en iglopanelen.”

SAMENWERKEN
Communicatie is volgens van Essen belangrijk om goed te kunnen
samenwerken. Het keukenblok in het midden van de open
kantoorruimte moet die communicatie bevorderen. “Vroeger aten
we achter ons bureau en hadden we niet zoveel tijd voor elkaar. Nu
willen we dat je je broodje niet meer achter jouw bureau eet.” Ook
de kantine is zodanig ingericht dat eenieder daar graag naartoe wil
gaan om te lunchen. Zodat het personeel ook daar, in het kader van
één van de kernwaarden ‘connectie’, onder de mensen komt en hoort
wat er nog meer gebeurt op de werkvloer. “Nu praten we veel meer
met elkaar”, geeft van Essen aan. “Met het nieuwe werken, worden de
mensen ook gedwongen meer te lopen en onderzoek wijst uit dat zij
daardoor effectiever zijn.”

TOEKOMST
“Ik heb nog een paar wensen”, geeft de directeur tot slot aan.
“Komend jaar gaan we kijken naar hoe we zonnepanelen kunnen
verwerken op het dak. Bouwkundig zijn de faciliteiten daar al op
afgestemd.” Een van de belangrijkste drijfveren van het bedrijf is de
huidige status quo te doorbreken op productinnovatie, de factor mens,
gebouw en werk.
De bakkerij gaat voor een continue groei en wil de Surinaamse
gemeenschap blijven dienen op een moderne manier. “We blijven
keihard werken voor onze kernwaarden: passie voor excellence,
ownership en connectie.”
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VERKRIJGBAAR BIJ:
A. Tjoen Markt, Kasabaholoweg 152
An Ding Supermarkt, Martin Luther Kingweg
Choi’s Supermarkt, Twee Kinderenweg 99
Choi’s Supermarkt, Johannes Mungrastraat 17
Comfort Supermarkt, Kwattaweg 488
Fu Cheng Supermarkt, Magentakanaal
Garden Supermarkt, Verl. Nieuwweergevondenweg
G-Sale Supermarkt, Johannes Mungrastraat
Highway Pastry, Martin Luther Kingweg
Latour Pastry, Martin Luther Kingweg
Liang’s Supermarkt, Sophiaslustweg 15a
Lin’s Supermarkt, Verl. Gemenelandsweg 153
Lucky Supermarkt, Johannes Mungrastraat/Adirastraat
Luo Wei Supermarkt, Munderweg 42
Maple Supermarkt, Tapoeripastraat 3

www.fernandesbakery.com
Like us on

Mimi’s Market, Anamoestraat 63
Ou Chan Supermarkt, Mr. Jaggernath Lachmonstraat 9
Ro-Jim Pastry and Bake Off, Pandit Murliweg (Commewijne)
Sunny Supermarkt, Anton Dragtenweg 159
Super Slagerij, Lelydorp Centrum
Supermarket Ming Hong, Garnizoenspad 24a
Tai Ka Lok Supermarkt, Franchepanestraat 77
Tulip Supermarkt, Tourtonnelaan 131
Wan Da Supermarkt, Martin Luther Kingweg
Wan Fu Warenhuis, Kwattaweg
Wang Wang Supermarkt, Welgedacht A
Wang Wang Supermarkt, Hendrikstraat 53
Warme Bakker Ringweg Zuid, Verl. Copernicusstraat 193
Warme Bakker Commewijne, Oost West verbinding BR 267
Warme Bakker Kernkampweg, Prof. W.J. Kernkampweg 82-84
Warme Bakker Noord, Jaques Gompertsstraat 106
Warme Bakker Wanica, Indira Ghandiweg 477
Winkel Vincent, Kasabaholoweg 121
Xing Ping Supermarkt, Hoek Jozef Israel/ Rubenstraat
Yen Supermarkt, Anton Dragtenweg 204
Yin Du Supermarkt, Martin Luther Kingweg
Yin Du Supermarkt, Prof. W.J. Kernkampweg
Zhang Top Supermarkt, Kwattaweg 369
Zhong Xin Supermarkt, Magenta kanaal

De bakker met vele gezichten

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

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.

Comm.,T10 (W0532B3-Zonnedauwweg)

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

Hoogbouw
190m²
600.70m²
Grondhuur
3
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 380.000,- | SRD 3.040.000,-

€ 105.000,- | SRD 840.000,-

Uitvlugt L4 (W0529B6 - Hk. Edmundstraat 14/Hendrikusstraat)

Wanica (W0472B6 - Domburg 9e straat)

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

Hoogbouw
304m²
1031 m²
Eigendom
5
4
Authentieke Bruynzeel woning te
Paramaribo Zuid
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

De woning is een sfeervolle authentieke Bruynzeel
hoogbouw. De begane grond is opgetrokken met 4”
cementstenen en is 108m² groot. Het is als volgt
ingedeeld: een werk of kantoorruimte, een woonkamer
apart van de keuken, een master slaapkamer met
eigen douche en toilet, een berging en extra toilet
voor de gasten. U betreedt de woonkamer boven via
een ruim en goed in de wind gesitueerd balkon. De
keuken met haar kasten is apart van de woonkamer.
Er zijn in totaal vier redelijke grote slaapkamers.

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

€ 189.500,- | SRD 1.516.000,-

€ 55.000,- | SRD 440.000,-

Wanica E7 (W0528B9 - Leiding 11 nr. 33)

Uitvlugt L6 (W0518B6 – Henkielaan 69)

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

Laagbouw
185m²
600m²
Grondhuur
2
1 om 2
110/220, alarm en camerabeveiliging, internet, airco
gated community
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze prachtige moderne woning die gebouwd is in
2015, staat te Leiding 11 nr. 33 en is het 2e huis
rechts in het project. Het huis staat op een grondhuurperceel van 600m² en de bouwoppervlakte is 185m².
De woning is leuk ingericht maar is exclusief de
inboedel. Deze kan eventueel opgekocht worden tegen
een nog overeen te komen prijs. De woning heeft 2
slaapkamers, beide voorzien van airco. Verder heeft de
masterroom een eigen bad en toilet en walk-in closet.
Ook is er een gastentoilet aanwezig.

€ 145.000,- | SRD 1.160.000,-

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

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.
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PASTA
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PADRE NOSTRO

PASTA EET JE BIJ EEN ITALIANO

Francesco Tarquini is, zoals de naam al
doet vermoeden, een Italiaan. Geboren
in Rome, opgegroeid in Nederland,
gehuwd met Ellen (zijn levens- en
zakenpartner van Surinaamse afkomst)
en drie jaar geleden gevestigd in
Suriname. De Tarquini’s runnen samen
een Italiaans restaurant aan de
Koninginnestraat in Paramaribo met de
typische naam Padre Nostro wat ‘Onze
Vader’ betekent.
“Eigenlijk is het allemaal begonnen in 2002
toen wij hier met vakantie waren”, vertelt
Ellen Tarquini, terwijl ze even uit de bediening
is gehaald om een interview af te staan. “Een
vriendin van mij haalde in die tijd spullen uit
Italië en zij kende de Italiaanse keuken vrij
goed. Omdat ze heel graag echt Italiaans
wilde eten, vroeg ze aan mij en Francesco
om een dagje voor een select gezelschap
Italiaans te koken. Nou, dat hebben we
gedaan: Francesco bereidde verse pasta en
ik hielp mee.” De gasten waren zo tevreden
over de kookkunsten van de Tarquini’s dat
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het koppel met het idee begon te spelen
om in Suriname een Italiaans restaurant te
beginnen. Er waren in die tijd al een paar
Italiaanse restaurants maar volgens Ellen
waren dat geen restaurants die typisch en
vooral authentiek Italiaans eten aanboden.

verhuisde naar de Koninginnestraat 11, waar
er overdag veel meer leven op straat is. Wie
naar het typische Italiaanse restaurant op
zoek is, kan het niet missen; de kleuren van
de Italiaanse vlag (rood, groen en wit) bij het
voorterras vallen onmiddellijk op.

VERHUISD

SURINAAMSE ICE CREAMS

De jaren verstreken maar het idee van Ellen
en Francesco liet hen niet los. “Begin 2015
werden wij onverwachts in de gelegenheid
gesteld om de inventaris van een restaurant
in Nederland over te nemen”, vervolgt Ellen.
“En dat was eigenlijk de injectie om onze
droom in Suriname te komen realiseren.”
Uiteindelijk duurde het nog een vol jaar voor
het echtpaar Tarquini naar Suriname kwam.
“We arriveerden in oktober 2015 en in januari
2016 gingen wij van start met ons restaurant
dat toen nog aan de Nola Hattermanstraat
nummer 11 stond”, zegt Ellen. “Maar het
lastige was dat wij daar alleen ‘s avonds
open konden gaan omdat er overdag geen
activiteiten in die buurt gaande waren.”
Dat was dan ook de reden dat Padre Nostro

Ellen is een verwoed liefhebber van fruit en
toen zij ooit in Suriname was, zag ze al die
heerlijke vruchten op de grond liggen waar
niks mee gedaan werd. Ze kwam toen op het
idee om daar iets mee te doen. “Francesco
heeft in Nederland gewerkt in een Italiaanse
familie-ijssalon waar hij het geheim heeft
ontdekt van de bereiding van typisch Italiaans
ijs”, vertelt Ellen “Die kennis gebruikte hij
hier ook met als resultaat dat wij nu ook
typisch Surinaamse ice creams produceren
en verkopen.” De ice creams worden allemaal
bereid met Surinaamse vruchten en het
assortiment bestaat momenteel uit meer
dan drieëntwintig verschillende ijssmaken
variërend van awarra tot pommerak en van
djamoen tot pinda. “Ons ijs wordt niet in de

PASTA

supermarkten verkocht”, legt Ellen uit. “We
leveren wel aan restaurants en dat willen we
verder gaan uitbreiden zodat ons ijs ook echt
restaurantijs wordt.” Op die manier wordt de
exclusiviteit van de ice cream gewaarborgd
en is hij alleen bij Padre Nostro en een aantal
geselecteerde restaurants te verkrijgen.

PURE ECHTHEID
Een blik op de hoofdgerechten en het pizzaassortiment op de menukaart, leert dat

www.surgoed.com

Padre Nostro een restaurant is waar beslist
geen pseudo Italiaanse gerechten moeten
doorgaan voor de authentieke Cucina Italiana.
Filetto con funghi, Filetto de pesce en padella,
Salmone alla griglia, Scampi con verdure en
diverse soorten pasta’s bevestigen zowat de
pure echtheid van de Italiaanse keuken.
Maar ja, hoe kan het ook anders als
het onderschrift op het uithangbord
bij de deur luidt: “Pasta eet je bij een
Italiano”!

advertentie

Openingstijden:
Ma. - vr.: 12:00u. - 15:00u.
Ma. - za. : 18:00u. - 23:00u.
Gesloten: woensdagavond
Koninginnestraat 11
Tel.: +597 8649163
+597 8650418

PASTA EET JE BIJ EEN ITALIANO
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WONINGEN
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Saramacca (W0524B3 - Tayerbladweg)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw
220m²
40.000m²
Grondhuur
4
2
Warm en koud water/220V
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Rust en Ruimte, landelijk wonen, landbouw of recreatie, ontspanning, boerderij met landhuis. Dit zijn de
kernwoorden als uw interesse uitgaat naar dit prachtige
landelijke huis te Saramacca. Tijgerkreek west, bekend
om zijn schelpachtige ritsen, zandgronden en zeer grote
terreinen is de locatie van deze woning. Om precies
te zijn hebben wij het over de Tayerbladweg, een
zandweg waar water en stroom reeds aanwezig zijn en
op ongeveer 1 kilometer naar binnen rijden vanaf de
Oost-West verbinding.

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

€ 137.500,- | SRD 1.100.000,-

$ 35.000 | SRD 280.000,-

Noord, Morgenstond (W0547B9 - Frans Madamstraat)

Welgelegen, F4 (W0497B9 - Sophialust 174)

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

Hoogbouw 3 woonlagen
1100m²
3000m²
Eigendom
6
5
Prachtige villa met zwembad en 		
basketbal course op 3000m² 		
eigendomsgrond
Surgoed Makelaardij Tel.: 493497

Dit huis is zeer indrukwekkend om te zien; behalve een
zeer massieve bouw van 3 fraaie woonlagen beschikt
dit huis over alles wat u wilt wensen. Het ruime eigendomsterrein van 3000m² is gelegen te Morgenstond
en biedt vanaf de bovenste etage zicht op de Surinamerivier. Op het terrein bevindt zich een zwembad met
buitenkeuken en een lounge area, diverse opstallen
en een basketbal-/mini voetbalveld. Het gehele terrein
is in cultuur gebracht en omheind met een massieve
schutting.

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

€ 1.150.000,- | SRD 9.200.000,-

€ 90.000,- | SRD 720.000,-

Commewijne V8 (W0456B9 – Palm Village 229)

Centrum S5 (W0505B6-Costerstraat 29)

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.

€ 245.000,- | SRD 1.960.000,-
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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)

Comm.V9 (W0489B6–Oost-West verb./Mariëndaal 8a3)

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,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
Wanica (W0447B6–Abarcostraat hk Vredenburg Serie A)

www.surgoed.com
Noord U1 ( W0526B6 - Granietstraat 41)
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

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

Makelaar

Laagbouw
280m²
720m²
Eigendom
4
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Een solide woning die ongeveer 10 jaren oud is. Het
maaiveld is 0.70 cm boven het straatniveau. Deze woning heeft zowel een voor als een achterbalkon, beide
in de volle breedte van de woning. De ruime woonruimte staat in combinatie met de keukenruimte. De
garage biedt ruimte aan twee grote auto’s. Het huis
bezit vier slaapkamers waarvan één masterkamer met
haar eigen douche, toilet en inloopkast. De drie andere slaapkamers hebben een gemiddelde grootte van
13m² en delen één algemene douche en toiletruimte.

P.N.O.T.K.

€ 165.000,- | SRD 1.320.000,-

Kwatta O3 (W0493B6 - Doewatrastraat 1)

Noord, R1 ( W0394B9 – Khadiweg 6)
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

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

Laagbouw modern
270m²
371m²
Eigendom
3
2
Laagbouw met zwembad
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.

€ 83.500,- | SRD 668.000,-

€ 178.000,- | SRD 1.424.000,-

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

Noord (W0530B9 - Sulfaatstraat 19)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

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,-

Laagbouw
220m²
410m²
Eihendom
3
3 om 3
Woning met een moderne kelder
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Deze woning bestaat uit prachtige warme kleuren en
geeft een heerlijk gevoel bij het binnentrekken. Een
mooie combinatie van hout verwerkt in o.a.: de keuken, trap, plinten, aquarium en boekenrek met crème
-en oranje wanden. Voorzien van een trap staat de
keuken wat hoger dan de voorzaal. Vanuit een andere
trap kom je in de kelder, die geschikt is voor een extra
zit -en/of studieruimte, kantoor of een “man cave”.
De woning heeft aan één kant twee slaapkamers met
beiden een eigen bad en toilet. Aaneengesloten met
het balkon heb je de derde kamer, die als gastenkamer
zou kunnen dienen met een aparte bad en toilet.

€ 190.000,- | SRD 1.520.000,-
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DAGJE UIT: ONTDEK DE COTTICARIVIER

Exotisch vogelgefluit, prachtige vlinders
en kano’s van dorpelingen kleuren
het adembenemende oerwoud. Dit
terwijl reuzenotters, vrolijke apen en
kaaimannen meer vorm aan het geheel
geven voor de avonturier. Voor diegene
die toe is aan een expeditie met veel
verschillende belevenissen is de Cottica
Tour het antwoord.
De Cotticarivier gaat dwars door een gebied
van natuur, cultuur, tradities en geschiedenis.
En omdat de eigenaar van Sun Smile Hotel
& Appartements, Theo Koeman, van mening
is dat iedereen het exotische van dat deel
van het binnenland zélf zou moeten ervaren,
organiseert hij de Cottica Tours.
De Cotticarivier is een afsplitsing van de
Commewijnerivier, de diepste rivier van ons
land, en baant zich kronkelend een weg door
het oerwoud. Door de eeuwen heen is veel
nog in zijn oude staat gebleven en daardoor is
er veel moois te zien en te beleven.
Cottica Tours biedt de mogelijkheid een
dagtrip of een weekendtour te maken naar het
gebied. Beide trips starten met een anderhalf
uur durende busrit naar Wan-Hati. In het dorp
kan men relaxen aan de Cotticarivier. Vanuit
het dorp kunnen vaartochten ondernomen
worden, waarbij veel geschiedenis over het
Cotticagebied mee wordt gegeven. Er zijn
stops ingebouwd bij onder andere de dorpjes
advertentie
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Pikin Santi en Lanti Wei. Ook worden er
excursies aangeboden naar het voormalig
bauxiet en huidig kunststadje Moengo, het
monument van Moiwana e.d.

AUCANERS

In de dorpen wordt meer over de
leefgewoonten en tradities van de Aucaners,
de plaatselijke bevolking, verteld. Volgens
Koeman is het absoluut de moeite waard
meer te weten te komen over deze groep.
“Het zijn de eerste weggelopen slaven. De
Marrons zijn de eerste mensen die gevochten
hebben voor vrijheid, het zijn mensen met
lef”, vertelt hij trots. Binnen dit gebied wonen
de Aucaners. Zij hebben een andere cultuur
dan de Saramaccaners die woonachtig zijn
in voornamelijk het Boven-Suriname gebied.
Belangrijk is dat de geschiedenis en de cultuur
van de Marrons niet verloren gaat. Daarom
wordt er voldoende aandacht besteed aan het
verkennen van het gebied rondom Wan-Hati
en via de Cotticarivier.

SCHOON

Naast geschiedenis en cultuur is er ook
gekozen voor tours in het Marowijnegebied
omdat er geen goudwinning of houtkap op
onverantwoordelijke manier plaatsvindt.
“We onderscheiden ons van anderen”, zegt
Koeman. “Wij geven iets wat helemaal schoon
is, we willen mensen brengen naar plaatsen
waar cultuur nog intact is, een plaats die veilig
is en waar er geen milieuvervuiling is.” Ook

www.surgoed.com

culturele voorstellingen worden aangeboden
aan de bezoeker. Gasten leren alles over de
geschiedenis van de Cottica en daar bovenop
verzamelt de organisatie de juiste informatie
van de oudste bewoners van het gebied. En
die informatie delen zij graag met u.

KORTE AFSTAND

Boekingen voor de Cottica Tours kunnen
gedaan worden via Sun Smile hotel &
appartments. Het hotel biedt accommodatie
voor toeristen, zakenlui en stagiaires. In
het gebouw, waar drie appartementen
en 18 kamers zijn, is ingespeeld op de
uiteenlopende behoeften van de gasten
en hebben de appartementen hun eigen
kookfaciliteit. Cottica tours werkt momenteel
aan fundamentele zaken om de tours op een
grotere manier aan te pakken. Binnen enkele
maanden wil het bedrijf haar gasten nog meer
dan ooit een geweldige ervaring bieden, maar
over de details wordt er nog geen tipje van
de sluier gelicht. De tours zijn niet uitsluitend
voor buitenlandse gasten bestemd, maar
meneer Koeman nodigt ook Surinamers uit
te komen. “Veel Surinamers kunnen geen
duur ticket betalen en we willen ook hierin
voorzien. Cottica tours zijn uniek om de korte
afstand van het binnenland naar de bewoonde
omgeving; het is een milieuvriendelijke
omgeving: je kunt er een vis vangen in de
rivier en gewoon eten zonder twijfel over het
kwikgehalte. En het is heel mooi om te zien en
te ervaren…”
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Harmony Eco Resort
Correspondentie adres: Uienweg # 5 (Wanica)
Locatie : Orleanekreek (Commewijne)
www.harmonyecoresort.com (under construction)

WONINGEN
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Saramacca A4 (W0474B9–Damboentong 24)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
160m²
4210m²
Eigendom
3
1
Grondhuur uitgegeven
in 1998
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.

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

€ 80.000,- | SRD 640.000,-

€ 135.000,- | SRD 1.080.000,-

Zorg en Hoop O8 (W0525B6 - Nickeriestraat 26)

Uitvlugt L6 (W0461B3 – Henkielaan 26)

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

Laagbouw
250m²
685.63m²
Erfpacht
4
2
Prachtige locatie aan de
Nickeriestraat
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Een van de mooiere plekken om te wonen in Suriname
binnen de stad op een rustieke authentieke locatie
is de Nickeriestraat. Nee niet in Nickerie, maar te
Paramaribo. De Nickeriestraat staat bekend om zijn
prachtige grote loofbomen, sociale en luxe uitstraling.
Het zal u al snel opvallen dat in deze wijk huizen van
stand staan, kortom wonen op niveau. Tot op enkele
jaren terug was een terrein in deze omgeving nagenoeg niet te vinden en zeer duur om aan te schaffen.
Nu is het de tijd zaken te doen voor degene die in
deze omgeving iets wilt hebben.

€ 234.000,- | SRD 1.872.000,-

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 | Frederik Derbystraat 37 - 39 | Paramaribo – Suriname | +597 422441 | epro@sr.net - www.epronv.com
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WONINGEN
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Leiding H9, (W0520B9 – Arjunaweg Leiding)

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

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,Comm. S8 (Z0038B3 – Thurkowweg 23)

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,-

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

€ 275.000,- | SRD 2.220.000,-
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WONINGEN
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Leiding, G8 (W0541B9 - Matipasiweg)
Soort woning
Laagbouw
Bouw opp.
385m²
Perceel opp.
1200m²
Titel grond
Eigendom
Slaapkamer		3
Bad en toilet
4
Bijzonderheden Zeer luxe villa, dubbele garage, 		
visvijver, walk in closets, sublieme
keukens
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Deze villa is werkelijk het neusje van de zalm. Een
pracht van een huis gebouwd onder architectuur
‘Bali’ stijl. De kenner zal gelijk zien dat hier gebruik is
gemaakt van de beste materialen die duurzaam zijn,
waarbij er met vakkennis ontworpen en gebouwd is.
Het terrein is groot met een oppervlakte van 1200m²
en is compleet stevig opgehoogd voordat er met de
bouw van deze woning is begonnen. Het terrein is omrasterd en zowel rondom het huis als bij de belendingen is er gewerkt met diverse planten en hagen om te
zorgen dat de tuin ook een volwassen uitstraling krijgt.

Kwatta L3(W0538B3-Bakboordlaan 90)

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

Laagbouw
150m²
526m²
Eigendom
3
1
Laagbouwwoning
voor 65% afgebouwd.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 560.000,- | SRD 4.480.000,-

€ 45.000,- | SRD 360.000,-

Commewijne (W0543B9-Suikerpalmlaan 25)

Centrum (W0531B9 - Gonggrijpstraat)

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

Laagbouw
185m²
1005m²
Eigendom
3
1/1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Op Palm Village hebben wij deze drie slaapkamerwoning op een eigendomsperceel van 1005m². De
woning bestaat uit een woonruimte met keuken, drie
slaapkamers, een bad en toilet en een voor- en achterterras. Vanuit alle mooie grote ramen en deuren die
deze woning heeft, kunt u genieten van een prachtig
uitzicht op water en natuur. De prachtige voordeur
en het kunstwerk op de voorkant van het huis zijn
ontworpen door de bekende Surinaamse kunstenaar
Soeki Irodikromo.

€ 115.000,- | SRD 920.000,Noord U4 (W0539B6 - Dr. Axwijkstraat 38)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw
200m²
343.87m²
Eigendom
5
2
Hoogbouwwoning met
2 woonruimten
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Mooi gelegen in de gewilde Villawijk Rainville staat
deze hoogbouwwoning van weleer met twee aparte
woonruimten in één pand. Dit pand dat van deels
hout en steen is ligt aan de Dr. Axwijkstraat nummer
38, en verkeert in een goed onderhouden staat. De
woning is op sommige punten enigszins gedateerd
maar heeft mogelijkheden tot het huisvesten van twee
gezinnen of voor privé bewoning met doorverhuur.
Op de begane grond is er een leefruimte met twee
slaapkamers, een badkamer met toilet, een keuken en
een woonkamer.

€ 145.000,- | SRD 1.160.000,-
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Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
301m²
438m²
Eigendom
5
1 om 2
Veel potentie - Centrum
Paramaribo
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 115.000,- | SRD 920.000,Pad van Wanica, K14 (W0534B3-Shriyalaan)

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

laagbouw
130m²
400m²
Eigendom
3
1
Inclusief inboedel
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

€ 65.000,- | SRD 520.000,-

WONINGEN
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Kwatta J2 (W0535B9 - Cosy Ville 6)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw
325m²
550m²
Eigendom
3
2 om 3
Moderne nieuwbouwwoning
gelegen in een gated project
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Bent u een liefhebber van moderne architectuur met
enigszins een moderne industriële look en veel glas en
metaal erin verwerkt dan is dit huis zeker een bezichtiging waard. Deze riante woning van 325m² staat op
een perceel van 550m². Het woonhuis heeft een centrale ingang waar u gelijk binnen stapt in de woonkamer met open keuken. De woonkamer kenmerkt zich
door veel lichtinval en een directe aansluiting op het
ruime terras gericht op het zuiden. De open keuken
speelt een centrale rol met het kookeiland in combinatie met het leefgedeelte in de woonkamer.

Zuid (W0551B6 – Previenlaan 7)

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

Hoogbouw
171m²
600m²
Eigendom
4
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 285.000,-| SRD 2.280.000,-

€ 115.000,- | SRD 920.000,-

Kwatta (W0537B9 - Waterkersstraat 34)

Saramacca (W0553B3 - Borneoweg perc. No 32a)

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

Laagbouw
190m²
400m²
Eigendom
3
1 om 2
Hoekperceel
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Deze woning staat op het verkavelingsproject Villa
Park Kwatta. Dit is een gated community tussen de
Vierde- en de Vijfde Rijweg. Dit project is zo goed als
helemaal bebouwd. De woning staat op een hoekperceel en bestaat uit 3 slaapkamers, een voorbalkon en
een voorzaal. De Kwattaweg is een van de hoofdwegen van Suriname en heb je dus van alles in de

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

omgeving.

€ 77.500,- | SRD 620.000,Para

(W0492B9 - Verlengde Rijsdijkweg)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
168m²
2198m²
Grondhuur
3
2
Veel fruitbomen, kreken
aanwezig om te vissen
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

Aan de Rijsdijkweg in het district Para, hebben we dit
leuk huis in een zeer rustige omgeving, omringt met
veel fruitbomen en veel groen. Bent u gepensioneerd
of komt u remigreren naar Suriname en bent u opzoek
naar rust en privacy, dan is dit de perfecte plek voor u.
Of wilt u graag een buitenhuis hebben om even weg
te zijn van alle drukte in de stad dan is deze woning
zeer geschikt voor u. Voor de plantenliefhebbers en
mensen die graag vissen is er voldoende ruimte om
uw hobby uit te oefenen. Het huis is ongeveer 20
minuten van Lelydorp.Maak contact voor een bezichtiging.

€ 70.000,- | SRD 560.000,-

Laagbouw
74m²
8002m²
Grondhuur
3
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 65.000,- | SRD 520.000,Noord, T3 (W0552B6 - William Kemblestraat 25)

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

Hoogbouw
300m²
375m²
Eigendom
6
3
Stenen hoogbouwwoning
gelegen op zeer goede locatie
te Maretraite 2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 127.500,- | SRD 1.020.000,-

Surgoed House, Home & Lifestyle 25

WONINGEN

www.surgoed.com

Welgelegen I2 (W0519B9 - Bredelaan Noord 10)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Kwatta (W0555B9 – Mahinderstraat 1)

Splitlevel
475m²
988m²
Eigendom
3
3
Mooie hardhouten vloer
Surgoed Makelaardij			
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

Lake Village staat bekend om zijn natuurlijke omgeving, het natuurschoon en de riante woningen. Deze
woning is opgetrokken uit materialen van hoge kwaliteit. De benedenverdieping is volledig betegeld en de
bovenverdieping heeft een sfeervolle hardhouten vloer.
Er zijn vier ruime slaapkamers met drie inloopkasten.
De masterbedroom heeft een balkon met uitzicht
op het meer. De keuken is volledig uitgerust met
inbouwapparatuur en het woon- en slaapgedeelte zijn
voorzien van elektronisch kijk- en luistergenot.

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

€ 385.000,- | SRD 3.080.000,-

€ 130.000,- | SRD 1.040.000,Wanica (W0554B9 - Veenwortelweg 11)

Comm. (W0521B9 – Palissadepalmlaan 29)

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

Hoogbouw
273m²
344m²
Eigendom
4
2/2
Ruime woning met veel opties
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Makelaar

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

Laagbouw
400m²
1500m²
Eigendom
4
2/2
Comfortabele en rustgevende 		
woning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

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 prachtige woning heeft een
oppervlakte van 400m² op een eigendomsterrein van
1500m² met een frontbreedte van 30M en een diepte
van 20M. Zowel de woning en de tuin zijn goed onderhouden. Vanuit de kavel is er een prachtig uitzicht op
de Surinamerivier. Op het achtererf is er een zwembad
voor extra genot. De woning heeft een gesloten garage voor twee voertuigen. Vanuit de garage kunt u via
twee ingangen het huis in.

$ 300.000,- | SRD 2.400.000,-

€ 365.000,- | SRD 2.920.000,-

Zuid N5 (W0550B9 – Gravenberchstraat 37/ Hk. Kernkmapweg)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
±250m²
1520m²
Erfpacht
3
2
Waardevol zakelijk terrein!
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

Deze woning is een eigentijdse woning die in zijn
tijd toen die gebouwd werd zijn omgeving mee had.
Ondertussen is er veel veranderd in materiaal en
hoe er nu gebouwd wordt. Behalve de manier en het
materiaal is ook de omgeving van de woning drastisch veranderd van prettig woongenot naar zakelijk.
Vandaar dat ons advies voor dit object een zakelijk
doeleinde is. Het aanschaffen van dit terrein heeft een
enorme potentie vanwege zijn uitermate geschikte
ligging als hoekperceel en de omgeving die meer naar
het zakelijke is veranderd.

€ 659.500,- | SRD 5.272.000,-
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Noord V1 (W0485B9 – Eusieweg 39)

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,-

HUISDIEREN
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CYNTHIA ASHRUF:
‘BEHANDELING HUISDIEREN MOET BETER’
“Reeet, Reeet, Reeeeet!” Deborah Pinas wordt er
helemaal gek van. De buren hebben een aap die al enige
tijd constant huilt. “Ze slaan hem regelmatig omdat hij
schreeuwt, maar het helpt niet. Soms gilt hij zo hard
dat ik niet kan slapen”. De buren kochten de aap toen
die heel klein en schattig was. Nu is het dier flink uit
de kluiten gewassen, watersnel en wringt zich los van
de ketting waar hij constant aan vastzit. “Dan zorgt
hij voor overlast. Hij heeft vaker ons huis overhoop
gehaald.”
Bellen naar de politie levert niets op. “Ze zeggen dat ze andere
dingen te doen hebben”, verzucht Deborah. Nu, langer dan een jaar
na de aanname van de Wet-Dierenwelzijn door het parlement, blijkt
de wettelijke regeling nog niet van kracht. Dit omdat de nodige
staatsbesluiten nog genomen moeten worden.
Dat dit nog niet is gedaan zorgt voor wrevel bij de organisaties die
opkomen en zich inzetten voor het welzijn van dieren. Dieren als de
aap in de buurt van Deborah zullen nog even moeten wachten, voordat
de politie werkelijk optreedt in zulke gevallen.

LEVENDE WEZENS
Volgens Cynthia Ashruf van de Stichting Henk Abrahams moeten
Surinamers beseffen dat dieren geschapen zijn door dezelfde God
die hen heeft geschapen. Ze hebben recht op een goed bestaan.
Dat hebben velen nog niet, weet Ashruf. “Apen zijn geen huisdieren.
En wanneer ze klein zijn, zijn ze leuk en schattig, maar zodra ze
geslachtsrijp zijn, gaan ze op zoek naar een vrouwtje. En als ze aan de
ketting zitten, gaan ze heel erg tekeer”, legt Ashruf uit.
De dierenactivist is wel blij dat de wet die gemaakt is, dieren erkent als
levende wezens en geen dingen. “Vooral honden worden behandeld als
een soort alarmsysteem. Soms hebben mensen in elke hoek van hun
erf een hond gezet in een zinken hok. En daar blijft dat dier 24 uur,
zeven dagen in de week en het gehele jaar. Dat is toch vreselijk!?”

ZWERFHONDEN
Terwijl Ashruf haar verhaal doet gaan er honden tekeer op de
achtergrond. De Stichting Henk Abrahams waar zij voorzitter van is,
probeert zoveel mogelijk zwerfhonden op te vangen. De organisatie
advertentie

Lego Pets

gaat dagelijks op pad om ook eten te geven aan zwerfhonden.
“Ik vind het vreselijk dat mensen nog steeds hun honden en katten
constant maar puppies en kittens laten krijgen. Wanneer die groot
worden, worden ze gedumpt omdat de zorg toeneemt. Dus het moet
veel beter met de situatie van huisdieren in Suriname.” Ashruf legt
nogmaals uit dat papegaaien, vogels, apen en slangen geen huisdieren
zijn.

LIEFDE
Gelukkig zijn er ook succesverhalen van mensen die met heel hun hart
voor hun dieren zorgen. Amenda Deel is zo iemand. Haar kat heet
Dons en ziet er heel goed verzorgd uit. De poes is al vier jaar oud en
heeft een bruingoude vacht. Dons heeft een eigen mandje en mag
overal mee in haar kennel. “Ik heb haar zelfs meegenomen naar het
binnenland toen ik voor mijn werk weg moest. Toen ze voor het eerst
loops werd hebben ze haar bijna doodgemaakt. Ze kwam gehavend
thuis na drie dagen te zijn weg geweest. Ik wist niet dat ik haar kon
steriliseren. Intussen heb ik dat gedaan. Is echt een verschil.”
Dieren goed verzorgen, kost handen vol geld.
Daarom vinden Amenda en Deborah dat een huisdier nemen een
weloverwogen beslissing moet zijn. “Je moet een dier niet in huis
nemen omdat het zo schattig is. Als je het niet goed kan verzorgen, en
niet op tijd naar de dokter kan brengen, doe het dan niet. Een hond is
op termijn ook duurder dan een alarmsysteem. Dus als dat het doel is
om een hond te nemen, doe het dan niet. Het dier verdient ook liefde.”
advertentie

DOGGY

WAS- & TRIMSALON
Exclusieve producten z.a.:
● Doggy name tags
(naam en tel.nr van het
baasje - handig voor
weggelopen honden)
● Auto seatbelts
● Kleding
(o.a. broekjes)
● Pampers
● Parfums

Legopets shop
Tel.: 8837911- 8568476
Indira Gandhiweg weg 911 - Lelydorp - Wanica

Saturnusstraat 25 | 860-9900 | ffaye5@gmail.com
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HUIS EN ZIJN VERHAAL
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Yayo:

“In een houten huis
wonen is als een huwelijk.
Je moet er elke dag aan
werken en het onderhouden.”
Alles is van hout. Vanaf de balken en
de planken tot de dakpannen en de
ramen als de pinnen waarmee het huis is
‘vastgemaakt’. Bij de woning van Yayo,
zoals Geert van Kalken bekend staat, is
er geen gebruik gemaakt van spijkers.
“Zo vindt er geen infiltratie van de regen
plaats”, zegt de huiseigenaar. In 2004
startte deze ‘houtliefhebber’ met het
bouwen van zowel zijn woning als zijn
hotel dat daar onder staat. Doordat hij
alles zelf heeft gedaan, heeft de bouw
wel tien jaren in beslag genomen. Nu
woont familie van Kalken al langer dan
tien jaar aan de Costerstraat in het
centrum van Paramaribo.

SCHIP
Yayo woonde in een schip. In de jaren
tachtig kwam hij in een storm terecht en
strandde op een gegeven moment in FransGuyana. Nadat hij en de andere schippers
ontdekten dat het schip werd opgevreten
door paalwormen, besloot hij het over te
nemen en er een restaurant van te maken.
Yayo was niet de hele dag in zijn restaurant
bezig. Af en toe bracht hij wel eens een
bezoek aan Suriname. Toen hij op een dag
met vrienden fietste door Paramaribo, zag hij
aan de Costerstraat het pand te koop staan.
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Aan hem werd geadviseerd het te kopen en er
een guesthouse van te maken. Zelf wilde hij
meer dan dat. In de tussentijd had hij genoeg
van het restaurantleven, dus besloot hij
richting Suriname te komen om er te wonen.
In mei 2004 startte hij met de bouw aan de
Costerstraat. Zijn restaurant op de boot is er
nog steeds bij St. Laurent.

LEVENSDUUR
Yayo zit al dertig jaar in de bouw. Zelf begon
hij als scheepstimmerman. Dus het bouwen
van dit huis was voor hem geen ‘rocket
science’. Vanaf de tekening tot de laatste pin
heeft deze man alles zelf gedaan. Er is bij
de bouw voornamelijk gebruik gemaakt van
bruinhart- en groenharthout. De dakpannen
zijn van walaba en de vloer van gele kabbes.
Deze zijn waterbestendig en hebben een lange
levensduur en dat is waar Yayo voor gaat.
Met dit materiaal staat het gebouw gemiddeld
vierhonderd jaar. “Het huis moet er lang staan
en vooral in de familie blijven”, zegt Yayo.
Het model heeft een beetje weg van Duitse en
Zwitserse huizen met inspiratie uit modellen
van Surinaamse huizen.

SINGELDAK
Het geraamte van de woning is Surinaams,
maar dan met een Europese twist. Waar deze

man ook bewust voor heeft gekozen, is om
het traditionele erin te houden. Door een
singeldak te maken van houten dakpannen
in dit klimaat is het nooit heet in huis. Het
gevaar bij houten dakpannen is dat bij een
lekkage het probleem niet makkelijk te vinden
is, omdat daar drie pannen op elkaar liggen,
maar Yayo ziet dit niet als een probleem. Hij
is ervaren in het plaatsen van deze pannen,
waardoor er bij hem sporadisch sprake is
van een lekkage. Is het er wel, dan komt het
simpel door de windrichting. “In een houten
huis wonen is als een huwelijk. Je moet er
elke dag aan werken en het onderhouden.”
Doordat het een zolderdak is, is er voor een
bovenverdieping weinig ruimte om te lopen.
Daarom koos Yayo voor een mooi alternatief;
het plaatsen van looppaden in de vorm van
een brug die de studieruimte verbindt met
de slaapkamers en de minibibliotheek, die
tevens wordt gebruikt als speelruimte voor de
kinderen.

INDELING
De familie houdt van grote ruimtes. Daardoor
is er veel ventilatie en bestaat dit huis ook uit
maar liefst drie balkons. Een voor, een achter
en één op de zolderverdieping aan de zijkant.
“Soms is er teveel ventilatie, dan is het heel
erg fris, vooral wanneer het regent. Maar dat
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noemen wij een luxe probleem”, lacht Yayo.
De keuken is heel ruim. Daar passen wel
twintig mensen in. Dat is de ruimte waar de
familie vaak samen tijd doorbrengt. “Bij ons
is samen eten belangrijk. Op die momenten
kiezen wij ervoor om samen te zijn, weg van
alles.” Daarnaast is Yayo ook het liefst op het
voorbalkon. Het uitzicht daar vindt hij het
mooist. Zoals Yayo gewend is op de boot,
heeft hij zijn huis ook die sfeer gegeven. Dat
is vooral te zien aan de vorm van het dak,
maar ook heeft hij van elke kleine ruimte
gebruik gemaakt. “Door alles functioneel te
maken is er sprake van ruimtebesparing.”

KUNST
In het huis zijn er ook veel kunstwerken te
zien. Houtsnijwerken van marronkinderen
zittend op een palulublad of een vrouw
die awasa danst, een boeddha beeld in
een eerbiedige houding, houten vaten;
alle kunstwerken hebben een verhaal. Als
houtliefhebber zijn haast alle kunstwerken
van hout. In huis heeft Yayo maar liefst
zes dyarusu sturu’s. “Deze heb ik uit een
vuilnishoop gehaald en zelf weer opgeknapt”,
zegt hij nogal trots. Maar de liefde voor
het vak is duidelijk te zien in zijn ogen en
te horen aan zijn enthousiasme. Het meest
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betekenisvolle stuk is voor Yayo een schilderij
van zijn gezin dat hij kado kreeg van zijn
vrouw op zijn vijftigste verjaardag. “Het lijkt
misschien niks, maar daar staat mijn alles op”,
zegt hij al kijkend naar het schilderij dat boven
een piano hangt. “Wij houden hier ook van
muziek. Mijn vrouw bespeelt het en ik luister
er graag naar.”
In een houten huis wonen is heel anders dan
wonen in een betonnen woning. Yayo en zijn
gezin voelen zich er heel vrij in. “Wij wonen
hier ongelooflijk lekker. Het is elke keer weer
heerlijk om weer thuis te zijn.”

advertentie
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STOCPA
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STUURGROEP ONTWIKKELING CASSAVESECTOR PARA

WAT IS DE STAND VAN ZAKEN NU?
De Stuurgroep Ontwikkeling Cassavesector Para
(STOCPA) werd in januari 2011 opgericht. Het doel
van de organisatie was de waardeketen van de
cassavesector te versterken en dat wilde de STOCPA
doen door het promoten van cassaveconsumptie, het
begeleiden van ondernemers in de cassavebranche
en het aangaan van partnerschappen met relevante
organisaties.
Cassave werd gekozen als het kernproduct van het district Para en
wel om een aantal redenen. Allereerst werd cassave gekweekt door
een groot aantal kleine boeren in het district en een groot deel van
de Paranen verdienden de kost met het telen van de aardvrucht of
het verwerken daarvan tot bijvoorbeeld cassavebrood, dosi, kasiri,
cassavechips of kwak. Ten tweede breidde de kennis van cassave zich
door de jaren heen sterk uit via de Paraanse tradities om cassave op
verschillende manieren te (gaan) gebruiken. Tenslotte had en heeft
Para een historische CV voor wat betreft het verbouwen van cassave;
om een voorbeeld te noemen: in 1999 was ongeveer 74 hectare land
ten behoeve van cassave in cultuur gebracht en bedroeg de jaarlijkse
productie van cassave meer dan 1000 kilogram.

JONGE ORGANISATIE
Omdat het initiatief, om de cassavesector in Para naar een hoger
niveau te tillen, bijzonder goed werd ontvangen door de lokale
gemeenschap, bundelden destijds verschillende organisaties zich tot
één lichaam: de STOCPA.
Het streven van de jonge organisatie zou moeten worden gerealiseerd
door het stimuleren van samenwerkingsverbanden, het gebruik van
verbeterde productietechnologieën en strategische business modellen.
Ook zou bij de uitvoering van het project het accent worden gelegd
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op het creëren van nieuwe innovatieve cassaveproducten die hun weg
naar de markt zouden moeten vinden via samenwerkingsverbanden
met de verschillende actoren in de cassaveproductieketen.

K’SABA FAIR
De leden van de STOCPA beschikten allemaal wel over een eigen stukje
expertise en ervaring en waren bereid om deze ook beschikbaar te
stellen voor het welslagen van het veelbelovende project.
Een van de eerste succesvolle activiteiten van de STOCPA was de
K’Saba Fair en kort daarop de Cassave Conferentie. Ook werden er
diverse trainingen verzorgd en in 2013 een samenwerkingsverband
met Landbouw Coöperatie Para gestart, met een reeks praktische
trainingssessies die gericht waren op het versterken van planters actief
in de cassavesector.

SO YOU THINK YOU CAN COOK?
In 2015 wonnen twee deelnemende teams van de STOCPA de eerste
en tweede prijs tijdens het ‘So You Think You Can Cook!’ evenement en
wel met de gerechten ‘Couscous Cassave’ en ‘Pancake Explosion’.
Echter is het de laatste tijd een beetje stil rond de STOCPA en de vraag
is nu wat de huidige stand van zaken is. We laten Sherida Mormon,
voorzitter van STOCPA, aan het woord.
“We zijn inderdaad stil naar buiten”, geeft Sherida toe. “Maar dat komt
mede doordat de doelen van de STOCPA terug zijn gebracht naar een
niveau waarop de organisatie en de vrijwilligers het zelf aankunnen.
Toch blijven we uitkijken naar echte partners die ook serieus actief
willen deelnemen aan het traject en de ontwikkeling daarvan ter hand
willen nemen.”

CASSAVECRACKERS
Desondanks is Sherida Mormon niet ontevreden over het succes van
haar organisatie. “Een kerngroep van vrouwen, die samen met STOCPA
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het traject was ingegaan, is met ons gebleven en zij hebben nu hun
eigen bedrijvigheid opgevoerd”, vertelt Mormon. “Op dit moment
worden er aan zo een 15 winkels cassaveproducten geleverd en ook
hotel Torarica neemt cassavecrackers van de vrouwen af. Verder zijn
er een aantal touroperators die op vaste basis cassaveproducten bij
de dames bestellen en op tour meenemen. Eén van de vrouwen heeft
door het bakken van cassave zo goed gespaard dat ze haar dochter,
die ze in geen 14 jaar heeft gezien, uit Nederland laat komen.”
Ook voor wat betreft het creëren van nieuwe innovatieve
cassaveproducten, is er het één en ander gebeurd. “Geraspte cassave
vormt het basisingrediënt voor de diverse cassaveproducten”, zegt
Sherida Mormon. “Een van de meest succesvolle producten die van
de geraspte cassave worden gemaakt, zijn de cassavecrackers in
verschillende smaken waaronder knoflook, sesam, kaas, uien en de
zoete smaken gember, cacao en koffie. Een ander product dat heel
populair is, is de gevulde dosi met gezouten vis of kipgehakt en de
vegetarische tomatendosi.”
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Koop Stocpa cassave crackers vers,
gluten vrij, en lekker!
nten:
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DOELEN BEREIKT
Al met al blikt Sherida Mormon tevreden terug op de ogenschijnlijk
‘stille’ afgelopen jaren. Volgens haar liggen de winkels vol met
cassaveproducten, worden cassaveproducten door de Chef’s Associatie
met regelmaat meegenomen naar de competities in Miami en is men
bezig met het ontwikkelen van echt brood van cassave.
Ook andere nieuwe producten zoals cassavepap en
cassavepannenkoeken zijn signaturen van de realisatie van de
streefdoelen net als de instelling van een cassavepromotorgroep door
het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).
“En als we kijken naar de vrouwen die onder onze begeleiding hebben
doorgezet,” zo sluit Mormon af, “en die zich nu allerlei andere luxe
kunnen permitteren, dan hebben we ook dat deel van de doelen
bereikt.”

Stuurgroep Ontwikkeling Cassavesector Para
Fred Derbystraat 78 (boven) | Tel.nr. 8518918

Experience the energizing taste of slow food.
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SEKREPATU DE OP

Woningstichting Sekrepatu is de eerste Surinaamse
woningstichting met als doel een bijdrage te leveren
aan het oplossen van de woningnood, opgericht
in augustus 2000. In dit streven is zij ruimschoots
geslaagd omdat zij thans de trotse bezitster is van
vier wooncomplexen met een bestand van 258
huurwoningen waaronder twee crèches.

De complexen zijn:
• Sekrepatu Dyari aan de Laurastraat, omgeving Plein van
12 mei;
• Sekrepatu Kontren aan de Kwattaweg, omgeving Marinus
Van Doornstraat;
• Sekrepatu Woonpark, aan de Dr. S. Kafiluddistraat
(Oud Verlengd Molenpad);
• Sekrepatu Buiten te Tout Lui Faut, in het district Wanica.
Zoals de slagzin het zegt, biedt Sekrepatu méér dan
een dak boven het hoofd. Dat betekent dat huren bij
Sekrepatu u de volgende voordelen biedt:
• De woonomgeving (straten, pleinen, gesloten riolering)
wordt regelmatig onderhouden;
• Grootonderhoud aan de woningen is voor rekening van
Sekrepatu;
• Het huurcontract is voor onbepaalde tijd;
• Het wonen in een complex verhoogt het gevoel van 		
sociale geborgenheid;
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, kunnen
geïnteresseerden zich zowel online, via de website van
Sekrepatu, als op het kantoor van de stichting aan de
Laurastraat registreren.
Voor de aankoop van de grond, de aanleg van de complexen
en de bouw van de woningen, hebben Nederlandse partners
garant gestaan voor een lening. Om deze redenen zijn
de huurprijzen noodzakelijkerwijs in euro’s uitgedrukt en
worden ook in die munt geïnd. Er zijn op twee complexen
ook vakantieappartementen te huur. Die zijn volledig
gemeubileerd en voorzien van een wifi-verbinding, beveiligd
met dievenijzer en/of een alarmsysteem.

PLOSSING VOOR WONINGNOOD

ZELFBOUWERS
Op het wooncomplex Sekrepatu Buiten zijn er percelen te
koop voor zelfbouwers. De percelen variëren in grootte van
250 m² tot circa 300 m² en worden verkocht voor een prijs
van €45 per m². Op Houttuin heeft de stichting een terrein
van 7,5 hectare. Het oorspronkelijke plan voor ontwikkeling
kan echter niet meer worden uitgevoerd deels vanwege de
verslechterde economische situatie. Het terrein wordt thans
ter verkoop aangeboden.
SOCIAL LABELING
“Twee en een half jaar geleden, toen de economische
recessie zich inzette, hebben wij gemerkt dat de huurtarieven
vanwege de gestegen vreemde valutakoersen voor vele
huurders te hoog werden”, zegt directeur Lloyd Kotzebue.
Voor de lagere inkomensgroepen heeft de stichting woningen
op het complex Sekrepatu Buiten, lager geprijsd (social
labeling). Hoewel de stichting een betalingsplicht naar haar
financiers heeft, zal zij huurders en andere woningzoekenden
zoveel als mogelijk tegemoetkomen. Zo zal in het eerste
halfjaar van 2018 een redelijke korting op de huurtarieven
worden gegeven. Sekrepatu blijft zich ervoor inzetten dat
woningzoekenden een dak boven het hoofd en meer krijgen.
Economische crisis of niet.
Woningstichting Sekrepatu

Laurastraat no. 15F (zijstr. v/d Verl. Keizerstr.)
Tel. 520350|421529
sekrepatu@sekrepatu.net

www.sekrepatu.sr

JUBILEUM
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READYTEX ART GALLERY
25 JAAR
kunstenaar houdt niet gemakkelijk een solo-expositie. Het kost veel
tijd, vergt veel voorbereiding, kost geld; en je kunt dan in de tussentijd
niet verkopen, omdat je je werken moet opsparen”, legt ze uit.

GALLERY
Readytex is toen, 25 jaar geleden, ertoe overgegaan om de
bovenruimte van de winkel vrij te maken en in te richten tot een
gallery. Daarmee is ook de samenwerking met de kunstenaars
veranderd. In het begin konden kunstenaars werken brengen
waaruit werd gekozen voor de souvenirshop. De samenwerking werd
gebaseerd op die gekozen werken. Momenteel is de samenwerking
meer gericht op de kunstenaar. “In 2006 zijn wij anders gaan werken.
De kunstenaars hadden andere ambities, hadden meer buitenlandse
contacten en wij wilden als gallery meer betekenen voor hen. Wij
vertegenwoordigen de kunstenaar en al zijn kunstwerken en willen
investeren in hun ambitie om internationaal relevant te zijn.”

REFLECTIE

MET LIEFDE VOOR KUNST NAAR EEN NIEUWE
DIMENSIE
De vrolijke jazztonen waaien je tegemoet maar worden
al gauw naar de achtergrond gedrukt door enthousiaste
stemmen en het klinken van voetstappen op de houten vloer.
In de afgelopen jaren is het vier verdiepingen hoge gebouw
vaker het toneel geweest van feestjes, maar geen enkele had
deze grootsheid.
Het is de dag van de herdenking van het 25-jarig bestaan van de
Readytex Art Gallery. “Het is druk vanavond”, begint Mounique
NouChaia haar toespraak. Zij is managing director van de enige art
gallery die Suriname rijk is. Samen met het hele team van Readytex
en partner-kunstenaars is op 8 februari 2018 de jubileumexpositie met
een feestelijk tintje geopend.

AQUARELLEN
NouChaia is opgegroeid met het bewustzijn dat kunst bestaat en
mensen beweegt. De liefde voor kunst heeft zij mede van haar
moeder overgenomen. In de souvenirshop van Readytex werden
kleine kunstwerken van Surinaamse kunstenaars ter verkoop
aangeboden. Vanwege de interesse van reizigers in de creatieve
werken van Surinamers was het de bedoeling om het aanbod van
souvenirs te verrijken met aquarellen; originele, kleine kunstwerkjes
van kunstenaars. Al gauw kwam daarin verandering. “Vanwege de
interactie met kunstenaars, was het al gauw duidelijk dat waar ze
vooral behoefte aan hadden, een ruimte was om het hele jaar door
hun grote, interessante werken te tonen”, vertelt NouChaia in een
vraaggesprek. Dit zou hun enige kosten en moeite besparen. “Een
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Momenteel vertegenwoordigt de gallery 19 kunstenaars, stuk voor
stuk gevestigde namen. Het jubileum van de gallery is een moment
om stil te staan, terug te blikken en dan weer vooruit te kijken. Zo ook
voor de kunstenaars. De jubileumexpositie bevat nu werken van al
deze kunstenaars. Zij hebben een werk uit hun oude collectie en een
recent werk ingeleverd. Daarbij geven ze uitleg over hoe zij naar eigen
zeggen zijn gegroeid tussen die twee werken. De werken uit de oude
collectie zijn uiteraard niet te koop “Het is bedoeld om de mensen om
wie het gaat; de kunstenaars, een stukje reflectie over hun werk te
laten geven. Zij zijn continu bezig. Op deze manier maken wij ook het
publiek en de kunstverzamelaar deelgenoot van die reflectie.”

ART VIEWER OF THE WEEK
De jubileumviering is niet gestopt bij de opening van de expo. Het
hele jaar door kan het publiek rekenen op activiteiten. Zo is er de art
selfie campagne. Hierbij worden gebruikers van social media, waar
Readytex Art Gallery ook op actief is, meegnomen in het proces. Zij
kunnen kansmaken op de titel ‘art viewer of the week’. “Door thuis bij
een kunstwerk dat ze hebben gekocht of in de gallery, foto’s maken en
te vertellen wat een kunstwerk in hun teweegbrengt.” Zo is er ook de
reguliere Thursday Night Feature, waarbij op elke eerste donderdag
van de maand, een kunstenaar een presentatie kan houden, er een
lezing kan zijn, een mini-expo of een lezing door een professional.

MIJLPALEN
De managing director vindt het een beetje moeilijk om een specifiek
moment als mijlpaal aan te stippen of een dieptepunt voor de gallery.
“Elke expositie is een mijlpaal, de verhuizing naar het gerestaureerde
pand met de vier verdiepingen en elke keer wanneer een kunstenaar
in het buitenland heeft geëxposeerd is eveneens een mijlpaal. Het feit
dat je de naam van elk van onze kunstenaars kunt googelen en dan
een scala aan informatie vindt, 25 jaar na de grote toegankelijkheid tot
internet, dat zegt ook wat.”
En ongetwijfeld staat de enige Surinaamse kunstgallery ook voor
uitdagingen. “We zijn de enige professionele gallery in Suriname”,
zegt NouChaia onomwonden. “Voor Suriname zijn wij redelijk krachtig,

JUBILEUM

www.surgoed.com
“Over de afgelopen jaren zijn Surinaamse kunstenaars opgevangen in
het buitenland, nu is het tijd om terug te geven.” Er wordt jaarlijks één
à twee keer de gelegenheid geboden aan een buitenlandse kunstenaar
om te gast te zijn. “Er is genoeg ruimte. Door mensen van buiten uit te
nodigen en hun werk te laten tonen, creëren we een mogelijkheid om
ons werk aan die van hen te meten en verder te netwerken. Door te
geven, ontvangen wij een versterkte positie in onze global village, want
je kunt niet op je eentje staan.”

NIEUWE DIMENSIE

maar op wereldniveau super gelimiteerd. Hoe lift je een hele industrie
in je eentje”, vraagt ze zich in gemoede af. “Tegelijkertijd dwingt dit
ons om collega’s ook in het Caraibisch gebied te zoeken. Een andere
grote uitdaging is er een die niet vreemd is voor de creatieve industrie.
“Een onderneming is vaak een privé-initiatief voor winst. In onze
departement, de Readytex Art Gallery, gaat die vlieger niet op”, zegt ze
wat lachend. “Heel gauw komt community erbij kijken.
Je pleegt grote investeringen, maar de winst ervoor krijg je op een
andere manier dan in geld uitgedrukt, terug.” Hiervoor steunt de
gallery op de rest van het bedrijf. “Zonder Readytex was de gallery niet
mogelijk geweest. Iedereen van Readytex, mensen die niet full-time
werken, zelfs iemand die ondergoed verkoopt bij Readytex ondersteunt
de gallery.” Verder wordt de gallery gedragen door verschillende
personen die er niet altijd fysiek bij zijn, maar een hele belangrijke rol
vervullen, waaronder adviseurs in binnen-en buitenland, de schrijvers,
het technische team en vooral de kunstverzamelaars. “Zonder hen
hadden wij geen gallery.”

Eén van de ruimtes in het gebouw wordt ook beschikbaar gesteld
als incubator waarbij kunstenaars experimenten kunnen doen en
tentoonstellen. Deze gelegenheid wordt ook geboden aan kunstenaars
die niet met Readytex samenwerken. “Door dat te doen, hopen we
ook nog nieuwe trends in de ontwikkeling van kunst te empoweren en
stimuleren, zo willen wij discussie creëren.”
De managing director mist ook nog een belangrijk onderdeel van de
samenleving. “Er zijn kunstenaars, er zijn expo’s, maar er zijn geen
critici! Niet om afbrekend te zijn, want dat is geen kritiek, maar om
mee te denken en eigen ideeën te etaleren waardoor een stuk een
nieuwe dimensie en meer relevantie kan krijgen.” De gallery wil dus
een rol spelen in het ontwikkelen van een nieuwe dimensie aan de
Surinaamse kunstwereld.
advertenties

BUITENLANDSE KUNSTENAARS
Over de toekomstvisie van de gallery heeft NouChaia heel lang
nagedacht. “Omdat wij de uitvoeringscapaciteit ontbreken, gaan wij
naar de toekomst met een aangepaste instelling.” Het platform dat de
gallery biedt, wordt ook opengesteld voor buitenlandse kunstenaars.

BETHESDAWEG 2 | 485300 | INFO@MINESSERVICES.SR
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Noord, U1 (P0437B6 - Jozef Chehinstrtaat 6837)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Kwatta, I2 (P0455B3 - Kadalaan 85A)

510m²
Eigendom
opgehoogd
Zand

Bijzonderheden Het terrein is opgehoogd en geheel
omrasterd met een kwalitatieve 		
schutting
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Te Tourtonne 6 hebben wij dit mooie ‘panklare’
terrein te koop. Dit perceel valt direct op vanwege de
massieve schutting die volledig rondom het perceel
is gebouwd uit 4 duim stenen met gestorte midden
pilaren. De ingang en de voor trens is gedempt en het
terrein is compleet opgehoogd. Deze investering kost
u al snel € 25.000,-; de kenner zal de kwaliteit en de
meerwaarde ervan snel inzien. Dit eigendomsterrein
heeft in de directe omgeving alle nodige voorzieningen
en mogelijkheden.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info

475m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
het terrein is gedeeltelijk
omrasterd en ligt aan een
eigen weg in een gated
community
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 52.000,- | SRD 416.000,-

€ 31.500,- | SRD 252.000,-

Munder O2 - P0413B6 - Columbiastraat perc 540

Boerbuiten O1 (P0430B3-Decionstraat)

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.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

540m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Makelaar

€ 28.500,- | SRD 228.000,-

€ 25.000,- | SRD 200.000,-

Noord, (P0448B9 - Tourtonne Exclusive)

Noord S1 (P0428B3-Koraalrifstraat)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

936.31m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden Ondergronds stroomnetwerk, 		
beveiliging, wonen aan het water.
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Deze prachtige extra gated high end woonwijk ligt te
Paramaribo-Noord in het project Tourtonne Exclusive!
Tourtonne Exclusive is een gesloten project met
beveiliging en een ondergronds stroomnetwerk. De
wegen zijn betegeld en stroom, water en een gesloten
riolering zijn aanwezig.
In dit project liggen privé kavels variërende tussen
de 915 - 2.610m² langs het water met een prachtig
uitzicht.

€ 72.600,- | SRD 580.800,-

36 Surgoed House, Home & Lifestyle

Perceel opp.

745m²

Titel grond

Grondhuur

Status

Bouwrijp

Grondsoort

klei

Bijzonderheden Gated Community
(Bridge Village)
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 25.500,- | SRD 204.000,-
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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,Beni’s Park O2 (P0422B3-Limastraat 206)

Perceel opp.

336m²

Titel grond

Eigendom

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand

Bijzonderheden Perceel gelegen
te Beni’s Park
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 33.500,- | SRD 268.000,-

1125m²
Eigendom
Bouwrijp
klei
De weg is betegeld
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

€ 27.500,- | SRD 220.000,-

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

Makelaar

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

€ 17.500,- | SRD 140.000,-

Oost Garnizoenspad A3 (P0450B3–Aeneasweg 171)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Comm. (P0449B3 - Palm Grovelaan)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

517m²
Eigendom
Bouwrijp en schutting
Zand/klei
Gated Community

Contact info

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

Makelaar

€ 18.000,- | SRD 144.000,Noord V1 (P0403B6 - Gunputstraat 265)

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.

€ 525.000,- | SRD 800.000,-

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,-

Surgoed House, Home & Lifestyle 37

DOWNSYNDROME

www.surgoed.com

KINDEREN EN VOLWASSENEN MET
DOWNSYNDROOM IN HET VOLLE LICHT
Dutch Down Support Foundation helpt kinderen en ouders

Dutch Down Support Foundation
zet in Suriname kinderen en
volwassenen met het syndroom van
Down in het licht.
De Nederlandse stichting (met
ANBI status) ondersteunt kinderen
met het syndroom van Down en
hun familie en de zorgverleners.
Daardoor kunnen kinderen en
volwassenen met het syndroom van
Down zich ontwikkelen, op school,
in het dagelijks leven, sociaal en ook
lichamelijk.
In Suriname worden kinderen met
Downsyndroom vaak nog thuisgehouden.
Er is te weinig kennis over hun leer- en
ontwikkelingsmogelijkheden. De stichting wil
die kennis op een praktische manier delen
en vergroten. In oktober 2017 opende de
Downsyndrome Support School haar deuren in
advertentie
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Nickerie. De Dutch Down Support Foundation
is nauw betrokken bij deze school en deelde
Nederlandse leermethodes voor lezen,
schrijven en rekenen voor kinderen met het
syndroom van Down met de leerkrachten.

ACTIEF AAN DE SLAG
Medewerkers van de stichting hebben
gedurende twee weken met deze methode
gewerkt op de school om kinderen,
leerkrachten en ouders wegwijs te maken.
De deskundigen van Dutch Down Support
namen ook een grote koffer vol oefen- en
ontwikkelingsmaterialen en speelgoed mee,
met dank aan de donateurs. De medewerkers
gingen actief aan de slag. Zo namen ze de
kinderen mee naar de bibliotheek. Voor de
meesten was dat de eerste keer dat ze er
kwamen en hopelijk zeker niet de laatste keer!
Ze bezochten ouders thuis, wisselden aan de
keukentafel ervaringen en praktische adviezen

uit en brachten gezinnen met een kind met
Downsyndroom met elkaar in contact.

MEEDRAAIEN
Op die manier wil de stichting de kennis
over wat er allemaal mogelijk is, delen en
verspreiden. Ouders, verzorgers, leerkrachten
en andere professionals blijken vaak veel
vragen te hebben en zijn blij om te horen wat
een kind allemaal wél kan, in plaats van niet.
Daardoor groeit het blije besef dat kinderen
met Downsyndroom kunnen meedraaien in
de samenleving als ze de kans krijgen zich
optimaal te ontwikkelen.

OUDERPARTICIPATIE
De Downsyndrome Support School is de
eerste school in Suriname die zich volledig
richt op kinderen (en hun ouders/verzorgers)
met Downsyndroom. Circa tien leerlingen
krijgen er vijf dagen per week onderwijs van

DOWNSYNDROME

gecertificeerde leerkrachten. De stichting
vindt het van groot belang de ouders te
betrekken bij de scholing en ontwikkeling
van de kinderen. Die ouderparticipatie is een
belangrijke pilaar in de aanpak van de Dutch
Down Support Foundation. Ouders en de
school werken samen. De ouders weten zo
waar hun kind op school mee bezig is en gaan
thuis met het geleerde aan de slag.

LOGOPEDIE
Een goed voorbeeld is logopedie. Vaak is
spraak voor kinderen met Downsyndroom
lastig. Met behulp van logopedie leren
ze hoe ze klanken en woorden het best
kunnen uitspreken. De kennis over hoe de
mondmotoriek (lippen, tong en mond) daarbij
gebruikt kunnen worden, is heel specifiek
en bekend bij de logopedist, maar ouders,
broertjes en zusjes en bijvoorbeeld oma
kunnen heel goed helpen met oefenen. En wat

een feest als een kind zich dankzij logopedie
beter kan uiten!

SAMEN
Er moet nog veel gebeuren in Suriname om
kinderen en volwassenen met Downsyndroom
hun plek in het volle leven te kunnen geven.
Samen krijg je meer voor elkaar en de Dutch
Down Support Foundation heeft daarom
onder meer contact met de Ilonka Elmont
Foundation. Deze stichting, opgericht door
de voormalig Muay Thai-kickbokser en
zevenvoudig wereldkampioene, zet zich in
voor sportontwikkeling voor kinderen in een
achterstandspositie in Suriname.

BENEFIET-AVOND
Op 7 juni vindt in Nederland een benefietavond plaats voor de ondersteuning van
kinderen en volwassenen met Downsyndroom
in Suriname. Het belooft een bijzondere en

www.surgoed.com

mooie avond te worden. Roué Verveer, Jetty
Mathurin en Glynis Terborg hebben hun
medewerking toegezegd. De stichting is nog
met andere artiesten in gesprek.
Het is de wens van de stichting om de school
een stevige en solide basis te geven waarop
nog jaren kan worden voortgebouwd. Op de
verlanglijst van Dutch Down Support staan
verder nog informatiepakketten voor ouders,
specialistische logopedie en fysiotherapie,
oudercontacten, gezinsbegeleiding,
vergroten medische kennis en uitbreiden
schoolmogelijkheden. Om die wensen in
vervulling te laten gaan en de Surinaamse
kinderen met Down in het licht te zetten, is
steun nodig. In alle vormen: praktisch en
financieel. Als u enthousiast bent geworden,
neem dan eens een kijkje op de website
van de stichting. Daar vindt u informatie en
nieuws over bijvoorbeeld de benefietavond:
dutchdownsupport.nl.

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,-

Wanica (P0447B6 - Agstantilaan, Houttuin)

1021m²
Eigendom
Opgehoogd
Schelp/zand

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

851m²
Eigendom
Hooggelegen
Zand

Bijzonderheden

Mooi hooggelegen
eigendomsterrein aan
een doodlopende weg te Houttuin

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Dit perceel is op 15 minuten rijden afstand van de stad
en toch lekker rustig gelegen op een gemoedelijk sociaal project met een doodlopende weg. De Agstantilaan
bereikt u door vanaf de Highway (vanuit de stad gezien) linksaf te slaan net voor de Cassialaan en daarna
de eerste zijstraat rechts. Dit terrein ligt ongeveer
in het midden van de straat, alle nutsvoorzieningen
zijn reeds aanwezig en u kunt direct beginnen met
bouwen. Indien u een groter terrein wilt als 851m² is
dit mogelijk.

Surgoed Makelaardij 		
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 39.500,- | SRD 316.000,-

€ 22.500,- | SRD 180.000,-

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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Leiding H7 (P0446B6-Inginotoweg perc 12t)

Perceel opp.

560m²

Titel grond

Eigendom

Status

Bebost

Grondsoort

Zand

Perceel opp.
Titel grond

Bijzonderheden Mooi Perceel achter
Kasabaholo
Contact info

Para K14(P0368B9–Rijsdijkweg/Melkweg)

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 11.500,- | SRD 92.000,-

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

€ 240.000,- | SRD 1.920.000,-

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

Saramacca (P0417B6-Misgunstweg 112)

Perceel opp.

600m²

Titel grond

Eigendom

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden Langs het water
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 25.000,- | SRD 200.000,Wanica Q10, (P0411B6-Waterbies Putcherweg197)

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
Contact info
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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BIJ JOY’S ORGANIC
GARDEN WORDT ALLEEN
ORGANISCH GETEELD

Alle gewassen van Joy’s Organic Garden worden biologisch
geteeld. Dit is niet alleen gezonder, want het product verliest
daardoor zijn voedingswaarde niet. Er wordt ook rekening
gehouden met het milieu.
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ORGANISCHE TUIN

Er is een balans tussen de werkzaamheden en
de omgeving. Zo worden er geen pesticiden
en herbiciden gebruikt, omdat deze schadelijk
zijn voor de vissen in de kanalen. De tuin waar
landbouwwerkzaamheden plaatsvinden, is
heel groot en is in een vorm van een visnet
aangelegd. Waar er geen grond is, is er water.
Daar zijn niet alleen veel vissen, maar ook
andere dieren. De kostgrond grenst aan de
zee.
Joy’s Organic Garden startte als afstudeerproject voor Joy Tjon Sie Fat – Chin Ten Koei,
maar is volgens haar inmiddels een uitgelopen
hobby. In 2010 startte zij in het klein met
planten en werden de producten geleverd
aan familie en vrienden. Vorig jaar is de
vraag toegenomen en daar is Joy op aan het
inspelen.

KRINGLOOP LANDBOUW
“Er wordt hier gewerkt volgens de open
teelt en semi gesloten teeltmethoden. Er
wordt geplant in kassen, maar deze zijn niet
helemaal gesloten, waardoor het hele proces
beïnvloedt kan worden door het milieu.
Daarbij is er sprake van kringloop landbouw.
Zo groeit er in de kanalen eendenkroos. Deze
plant wordt gebruikt om compost te maken
en de aanplant mee te bemesten. Maar niet
alleen daar komt de voeding voor de planten
vandaan.
Joy teelt ook kippen, die kippenmest
aanmaken. Groenteresten gaan als voeding
naar de kippen. Eieren van de kippen worden
verkocht en gebruikt in haar bakkerij, welke
aan dit bedrijf gekoppeld is. De eierschalen
gaan terug naar de compost. En kippenmest
wordt gebruikt voor bepaalde gewassen als
tayerblad en peper. Niks gaat verloren binnen
het bedrijf.

www.surgoed.com

PRODUCTEN
Niet alleen de groenten maar ook de kippen
worden organisch geteeld. Wanneer deze vier
weken oud zijn, stapt Joy over van het geven
van voer naar padi en groenteresten. Drie
weken daarna worden deze kippen geslacht
en verkocht aan vaste huishoudens. Na de
oogst van de groenten, welke om de ene dag
plaatsvindt, worden deze geselecteerd en
verpakt. Joy heeft vaste klanten waar zij om
de zoveel tijd zowel groenten als vlees tot
aan huis levert. Het andere deel gaat naar
een supermarkt en Restaurant A La John. De
producten die de bedrijfseigenaar levert, zijn
onder andere slachtkippen, eieren, papaya,
bacoven, bananen, manja’s, bitawiri, peper,
paprika, baby okers, antroewa, boulanger,
klaroen, pompoen en pompoentop, spinazie,
snijbonen, kouseband, sopropo, dagublad,
cassava, zoete patat, komkommer, kaisoi, sla,
tayerblad, komkommer en kool. Ook levert zij
kruiden als pepermunt, basilicum, citroengras,
prei, soepgroente, laos, gember en kentjoor.

VARIËTEIT
Joy probeert variëteit te hebben in haar
assortiment. Niet alle producten zijn altijd te
verkrijgen. Maar daar heeft zij intussen een
oplossing voor. Er wordt gewerkt volgens de
‘stagger methode’. Daarmee probeert zij een
bepaald gewas continu te hebben door met
de teeltperiode te werken vanaf de groei tot
de bloei tot het gewas uitgebloeid is. Zij speelt
daarop in door op tijd nieuwe plantjes in te
stoppen. Is de aanwas uitgebloeid, dan is de
volgende al aan het groeien. Bij dit bedrijf is
de balans tussen de variëteit aan gewassen
en continuïteit daarvan zeer belangrijk. “Want
mijn klanten willen wel steeds groenten, maar
zij willen niet steeds hetzelfde eten.”

UITDAGINGEN
“In dit vak zijn er ook uitdagingen. Zo moet
er te allen tijde rekening gehouden worden
met het milieu. Want de planten zijn zeer
vatbaar voor ziekten en plagen.” Joy woont
op een plek waar veel dieren zijn die graag
komen ‘genieten’ van haar planten. Zij moet
dus innovatief zijn bij het beschermen van
haar planten. Ze past ‘trap crop’ toe. Met deze
methode leidt zij de dieren af en houdt zij hen
weg van haar aanplant. Bij haar kousenband
aanplant worden bijvoorbeeld om het gehele
bed heen, kapucijners geplant. Voordat de
dieren bij de kousenband aankomen, vreten zij
eerst de kapucijnerplantjes aan.
Tegen de tijd dat die opgevreten zijn, zijn
de kousenbandplantjes groot genoeg en
slingeren al, waardoor de dieren er niet meer
bij kunnen. Zo ook met de pepers. Onder de
papayabomen worden de pepers geteeld.
Voordat de vogels bij de pepers zijn, worden
ze eerst aangetrokken door de papaya’s.
Ook worden de planten met een klein
wortelstelstel (zoals tayerblad, kool, broccoli
etc.) goed beschermd. Deze worden geplant in
afgesneden waterflessen. Zo kunnen de dieren
niet aan de aanplant komen.

GROTE VRAAG
De vraag naar haar producten wordt steeds
groter. Joy heeft echter nog geen handen
genoeg om een groter klantenbestand
te voorzien van haar producten. Haar
hoeveelheid aan producten zelf is nog niet zo
groot. Zij werkt er wel aan dit in de toekomst
te verruimen. Behalve dat zij vaste klanten
voorziet, zijn haar producten vooralsnog
alleen bij een gerenommeerde supermarkt te
verkrijgen. Wel wil zij met deze vorm van telen
meer mensen stimuleren om ook organisch te
gaan planten.
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Uitvlugt M6 (P0434B6 - Van Brussellaan 9-11)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Para (P0427B3 - Ainoel Alibaksweg)

1204m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden Bouwrijp stuk grond
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Dit is een ruim perceel met een mooie frontbreedte
van 40 meter, dat zich er goed voor leent een riante
woning op te zetten. Verder is het perceel bouwrijp
en kan er direkt gestart worden met de bouw. Het
grondwaterpeil is gelijk met het straatniveau, er is
een goede afwatering voorop in de straat. Het perceel
is centraal gelegen en in een buurt met woningen die
gebouwd zijn in een hoger segment. Met centraal gelegen wordt bedoeld in de buurt van alles wat er maar
gebeurt in het zuiden van de stad.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

899m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Makelaar

Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 195.000,- | SRD 1.560.000,-

€ 23.000,- | SRD 184.000,-

Para (P0436B6 – Rijsdijkweg 73)

Sara'ca (P0425B3–Dammalangprojekt)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

34250m²
Grondhuur
Bebost
Zand

Bijzonderheden

Mooi hooggelegen terrein
voor tuin- en/of landbouw

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Bent u op zoek naar een hooggelegen terrein in een
rijke bodemachtige omgeving geschikt voor agrarische activiteiten, of gewoon een leuk terrein om een
buitenverblijf of boerderij neer te zetten?
Rijsdijk is de locatie te Para, waar u gerust landelijk
zonder zorgen heerlijk kunt vertoeven. Dit terrein is
gemakkelijk te bereiken via de Indira Gandhiweg;
als u alsmaar rechtdoor rijdt over de geasfalteerde
Rijsdijkweg ligt het perceel in het zandgedeelte aan de
linkerkant.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

3240m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei
Hooggelegen
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 32.500,- | SRD 260.000,-

€ 45.000,- | SRD 360.000,-

Commewijne (P0426B6 – Zesde Rijweg)

Kasabaholo I7 (P0429B3-Genrobinweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

2.1 ha (21000m²)
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei

Bijzonderheden Bedden. afwatering
Contact info
Makelaar

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

Deze prachtige kavel van 2.1 hectare staat aan de Zesde Rijweg in het district Saramacca. Het gehele terrein
is ontbost, goed onderhouden en ingedeeld in bedden
met een goed afwateringssysteem. Het perceel is meteen bruikbaar voor onder andere landbouw, veeteelt
en visserij. Elektriciteit en water zijn momenteel niet
aanwezig. Wel is er een durotank, berghok en een hut.
Een prachtig terrein met voldoende mogelijkheden tot
ontwikkeling.

€ 125.000,- | SRD 1.000.000,-
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Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

477m²
Eigendom
Bouwrijp
Mix

Bijzonderheden

Bouwrijp

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Makelaar

€ 28.000,- | SRD 224.000,-

PERCELEN
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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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Noord (P0435B9-Anton Dragtenweg 236)

Kasabaholo J6 (P0417B3-Jacobkondrestraat)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info
Makelaar

2972.72m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Terrein van bijna 3.000 m²
op 10 minuten rijden van het
centrum
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Perceel opp.

4000m²

Titel grond

Eigendom

Status

Opgehoogd en bouwrijp

Grondsoort		
Bijzonderheden Prachtig gelegen
met woonhuis erop
Contact info

P.N.O.T.K.

erceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Makkakreek
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

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

€ 35.000,- | SRD 280.000,Morgenstond (P0379B6-Katoen Fowroestraat)

Perceel opp.

675m²

Titel grond

Grondhuur

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden Hoek perceel
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 39.500,- | SRD 316.000,-

€ 1.150.000,- | SRD 9.200.000,Para K17 (P0378B3- Libanonweg)

1052m²
Eigendom
Bewoning
Zand
Gated Community niet ver
van de stad
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

14.6ha
Eigendom
Hoog zandgrond
Zand/klei/schelp
Groot eigendomsterrein
grenzend aan Parakreek en 		

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.

Makelaar

Contact info

Tel.: 493497

Wanica Q14 (P0386B9-Vredenburg, Gobajolaan)

Contact info

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Surgoed Makelaardij NV

€ 148.500,- | SRD 1.188.000,-

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Wanica-Lakeland (P0442B9-Colettestraat)

Albina (P0354B3 – Verl. Wilhelminastraat)

Kwatta O4 (P0233B3-Rosalinastraat 11)

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,-
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€ 170.000,- | SRD 1.366.000,-

€ 89.000,- | SRD 712.000,-
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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.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

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

€ 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,-

Contact info
Makelaar

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 14.950,- | SRD 119.600,-

Noord S1 (P0444B3- Tiberiusstraat 33)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1351m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand

1189,89m²
Grondhuur
Bouwrijp
Klei
Het perceel heeft een mooie
diepte naar achter.
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

€ 62.500,- | SRD 500.000,-

Kwatta, H3 (0443B3-H. Fernandesweg)

Perceel opp.

1353.25m²

Titel grond

Eigendom

Status

Opgehoogd

Grondsoort

Zand,Klei

Bijzonderheden
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble 7106677

€ 72.500,- | SRD 580.000,-
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AGRI & FOODBEURS IN MAROWIJNE

Voor ruim honderd jaar was
Marowijne een welvarend
district. De inkomsten van de
mijnbouwindustrie hebben de
bevolking een weelde doen
kennen, die geen weerga leek te
krijgen. Met het wegtrekken van
grote investeerders zoals Suralco
van Alcoa en het uitbreken van
de binnenlandse oorlog, werd
die ontwikkeling zo goed als
stopgezet. De bewoners van district
Marowijne blijven echter niet bij
de pakken neerzitten. Samen met
ontwikkelingspartners gingen zij op
zoek naar alternatieve industrieën
om de weg naar duurzame
ontwikkeling in te slaan.
In het jaar 2000, wordt de stichting voor
de ontwikkeling van het onderwijs in
Marowijne opgezet. Zij voert projecten uit
om verschillende aspecten van het lokale
onderwijs te verbeteren. “Daarbij zijn letterlijk
schoolgebouwen gerenoveerd, maar ook
docenten getraind op een toekomstvisie”,
vertelt vrijwilliger Jan-Willem Sutorius. Hij is
voor het eerst in 1999 als stagiaire tijdens
één van de eerste uitwisselingsprojecten naar
Marowijne geweest en is zich later in Suriname
komen vestigen. Op een gegeven moment
gaven de docenten aan dat ontwikkeling van
slechts het lokale onderwijs niet voldoende
is. “Wat namelijk als de leerlingen hun
diploma hebben gekregen, de hand van het
schoolhoofd hebben geschud, maar voor
vervolgonderwijs moeten wegtrekken, wat
volgt dan?” In het district is landbouw het
hoofdmiddel van bestaan, maar deze blijkt
helemaal niet aantrekkelijk voor jongeren.
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SOIL MASONKONDRE
“Op zich is de landbouw bekend in Marowijne,
maar wordt die vooral geassocieerd
met personen die al een hoge leeftijd
hebben bereikt. Bijna iedereen heeft een
kostgrond, die vooral worden onderhouden
door vrouwen”, vertelt Sutorius. Dit heeft
gemaakt dat SOIL Masonkondre in het
leven is geroepen. Soil Masonkondre staat
voor Stichting Ontwikkeling Innovatieve
Landbouw, vanuit Masonkondre in Marowijne.
Om zo effectief mogelijk te werk te gaan, is
de Marowijne Agri & Food Beurs bedacht.
Daarbij worden jaarlijks verschillende
actoren uit de agri- en food sector bij
elkaar gebracht om producten en diensten
tentoon te stellen. “Van grond tot mond”,
noemt Sutorius het concept. Zo waren er
bedrijven die landbouwmachines verkopen,
boeren, voedselverwerkers, en verschillende
andere producenten aanwezig, die te maken
hebben met landbouw en voedsel. Ook
verschillende opleidingsinstituten, waaronder
het Natuurtechnisch Instituut (Natin),
School of Hospitality and Tourism en de
Anton de Kom Universiteit, het ministerie
van Landbouw, Veeteelt en Visserij, het
districtscommissariaat en tourbedrijven,
waren eveneens vertegenwoordigd. De
beurs wordt ook gekoppeld aan twee andere
inkomstenbronnen, namelijk crafts en
toerisme. In januari werd de tweede editie van
deze beurs gehouden.

DIGITAAL PLATFORM
SOIL Masonkondre blikt tevreden terug,
maar is nog niet klaar met werken. De
bedoeling is om twee andere platforms op
te richten. Een digitaal platform waar lokale
ondernemers hun waar op zowel de lokale,

www.surgoed.com

maar met name de internationale markt te
koop kunnen aanbieden en daarnaast een
maandelijkse markt langs de Cotticarivier.
Hierlangs komen veel toeristen het land
binnen via Frans-Guyana. De stichting heeft
grootse plannen. Er wordt ook nagegaan
op welke manier aan oude gebouwen een
nieuwe bestemming kan worden gegeven om
toerisme te bevorderen. De stichting heeft
de aandacht voor het onderwijs echter niet
verloren. Op de Barronschool, een Lager
Beroepsopleiding, is een metalen kas opgezet
van 8 meter bij 12 meter. Het primaire doel
is om de richting Agrarische Productie nieuw
leven in te blazen. Er was namelijk geen
docent aanwezig om hieraan invulling te
geven. De kas is opgezet door stagiaires van
de Technische Universiteit Delft met leerlingen
van de richting Bouw en het ministerie van
Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Na de
beurs is aan leerlingen van de basisschool
les gegeven over het belang van planten in
kassen. Zij hebben als praktijkonderdeel amsoi
geplant. De kas kan ruim 30 jaar mee en werd
ontworpen en gebouwd door een Nederlandse
architect. Er zijn voldoende reserveonderdelen
meegestuurd, mocht er ongelukkigerwijs iets
misgaan.

VERKOOP KASSEN
Deze kas is ook bedoeld om de samenleving te
trainen in moderne innovatieve landbouw. Dit
aspect zal door het ministerie van LVV worden
ingevuld. Er is nog voldoende ruimte om te
beplanten. Daarnaast is er in samenwerking
met stagiaires een bedrijf opgezet. Dit
bedrijf bouwt plantenkassen ter verkoop. De
aankoop van een plantenkas gaat gepaard
met een pakket van begeleiding. “De koper
wordt begeleid bij het opzetten van de kas,

AGRI & FOODBEURS IN MAROWIJNE

de inrichting ervan en ook onderhoud van de
gewassen”, vertelt Joep Bastiaans, student
van TU Delft. Hij vertelt ook dat het eerste
ontwerp voor de kas twee jaar geleden is
gemaakt op Moengo. Deze is na evaluatie
aangepast en op de beurs gepresenteerd.
“Het gaat om een kas van 8 meter bij 14
meter. “Het bedrijf is in Moengo opgezet zodat

de ontwikkeling in Moengo plaatsvindt.
Het hout komt uit Moengo en de kassen
worden op maat gemaakt en opgesteld door
lokale ondernemers”, zegt Sutorius.

DE STANDAARD
De leiding van het bedrijf is door de studenten
overgedragen aan Ken Doorson. “De bedoeling

www.surgoed.com

is dat het bedrijf ‘uit eigen kas’ gaat groeien
en dat kassenteelt dé standaard wordt en dat
overal vandaan kassen worden gekocht”, aldus
Bastiaans.
De afdeling Agrarische Productie van de
Barronschool is niet lang na de beurs weer
in bedrijf gebracht nu er weer een docent
beschikbaar was vanaf februari 2018.

advertentie
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Wanica (P0441B6 - Genesisweg)

Oost Garnizoenspad A3 (P0451B3 – Aeneasweg perc 172)

Perceel opp.
324m²
Titel grond
Eigendom
Status
Bouwrijp/bebost
Grondsoort		

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

1125m²
Eigendom
Bouwrijp
klei
De weg is betegeld
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

Bijzonderheden

Leuk perceel rustig
gelegen langs een klein kanaal

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Tussen de Leidingen en de Derde rijweg ligt het
nieuwbouwproject Menckenberg. Dit project is een
uiteenlopende woonwijk met nieuwbouwwoningen en
is volop in ontwikkeling. Vanaf de Menckenbergweg
heeft u vlug toegang tot de Leidingen en Kwatta, maar
het is ook een perfecte aansluiting op Kasabaholo en
het zuiden van Paramaribo. Langs deze Menckenbergweg ligt de zijstraat Genesisweg; een doodlopende
zandweg met een diversiteit in bebouwing en bewoning. Geheel aan het einde van deze straat langs een
kanaal staat deze leuke eigendomskavel te koop.

€ 27.500,- | SRD 220.000,-

€ 24.000,- | SRD 192.000,-

Noord (P0440B6 - Hk. Anton Dragtenweg en Kasoedjieweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Noord, W1 ( P0438B3-Hk Morgenstondstr./Krakoenstraat)

6570.76m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei

Bijzonderheden Top locatie
Contact info

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

Dit terrein staat op de hoek van de Anton Dragtenweg
en de Kasoedjieweg en heeft een oppervlakte van
maar liefst 6570m². De Anton Dragtenweg is een zeer
gewilde ligging.
Een mooi stuk grond op een ideale locatie, voor o.a.
een goede investering in een appartementencomplex, maar ook om uw droomwoning op te bouwen.
In de directe omgeving vindt u mooie woningen en
residenties.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

€ 440.000,- | SRD 3.520.000,Comm, (P0318B3–Palm Village 314)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

1021m²
Eigendom
Opgehoogd
Schelp/zand
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€39.500,- | SRD 316.000,-
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€ 40.000,- | SRD 320.000,-

Kwatta,A2 (P0452B3-Tuindorp Eurekaweg pc.1130)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

517.43m²
Eigendom
Bouwrijp
Mix
Hoek perceel te Morgenstond
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble
7107766

1.306 m²
Eigendom
Bewoning
Klei
Hoek kavel
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 23.500,- | SRD 188.000,-

Noord V1 (P0453B3 - Chiragally project 13)

Perceel opp.

400m²

Titel grond

Eigendom

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden Gated community
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 38.500,- | SRD 308.000,-

Advertenties
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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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HOOK & CATCH WIL ‘BEGRIP’
WORDEN IN DE SAMENLEVING

Hét grootste seafoodrestaurant in Suriname dat zoetjes
aan een begrip aan het worden is in de samenleving.
“Mijn klanten moeten zich thuis voelen en weten dat zij
alle aandacht krijgen wanneer zij bij ons zijn, zij moeten
een warm gevoel krijgen van onze sfeer”, zegt Raymond
Alder, eigenaar van seafoodrestaurant Hook & Catch.
Op 11 november 2016 gingen de deuren van het restaurant open
aan de Verlengde Hoogestraat in Paramaribo. Daaraan zijn jaren
van vorming en ervaring voorafgegaan. Alder is geboren in buurland
Guyana en kwam op elf jarige leeftijd naar Suriname. Hij heeft de
Christian Leadership Academy in Suriname doorlopen, maar maakte
de universitaire opleiding niet af. Hij ging de arbeidsmarkt op en
werkte bij verschillende bedrijven. Bij zijn eerste werkgever was hij
administratieve kracht bij twee fast food restaurants. Daarna was hij
salesmanager bij een internationaal bedrijf. Met de ervaringen die hij
heeft opgedaan binnen deze bedrijven en in zijn persoonlijke leven,
bestuurt hij zijn bedrijf. In verband met zijn werk moest hij soms naar
het buitenland waar hij op het idee kwam om de Surinaamse markt
‘met vis te betreden’. Alder heeft een vissersboot die elke dag verse vis
binnenbrengt, maar dat is nog lang niet genoeg voor het restaurant.
Hij koopt ook vis van andere boten, belangrijk is dat het waar vers
is. De vis legt hij zelf in, het recept voor de marinadesaus en het
paneermeel komen ook uit zijn brein. “Ik heb de kruiden bestudeerd
en ben zo op een combinatie gekomen, die geslaagd is”, zegt Alder.
Momenteel wordt een panklaar product van het restaurant ontworpen
voor in de supermarkt en wel gepaneerde vis die de klant kan kopen
en simpelweg thuis kan afbakken.

120 GERECHTEN
“Ik ging op reis naar verschillende landen als Nederland en Engeland
en ik zag dat er een markt was voor vis, maar dat er niets mee gedaan
werd. Vis is iets dat al bestaat, het is niet iets dat je nog moet gaan
creëren. Suriname miste een restaurant waar je alles aan seafood kunt
vinden. Alles dat in het water leeft, kun je er vinden.”
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Het restaurant onderscheidt zich voornamelijk in het aanbod.
“Wij hebben meer dan 120 gerechten, het is niet om andere (vis)
restaurants te bespreken of neer te halen, maar je hebt nergens
anders de mogelijkheid om uitgebreid te dineren met zo een
divers scala aan mogelijkheden”, houdt Alder voor. De klant heeft
mogelijkheden zat; fish and chips, burgers, kerry crab, soep, lobster
en pizza met visproducten zijn een kleine greep uit het ‘assortiment’.
Allerlei visgerechten met verschillende keuzes zijn er te vinden. Ook de
Surinaamse keuken is sterk vertegenwoordigd, echter alles is met vis
klaargemaakt. “Wij barbequen, bakken en grillen de vis ook”, vult de
restauranteigenaar aan.

ENTERTAINMENT
Samen met zijn vrouw Monique Macintosh vormt Alder de stuwende
kracht achter het bedrijf. “Zij staat echt achter mij in dit alles en men
zegt ook dat elke succesvolle man een sterke vrouw heeft.” Kort na de
opening in 2016 merken de eigenaren al snel dat zij te vaak klanten
moesten teleurstellen. Er werd eetruimte bijgebouwd en het personeel
van vier koks en twee assistenten wordt uitgebreid naar zes koks met
twee all-rounders. Met een Surinaamse, een Trinidadiaanse (chefkok) en twee koks uit Nederland, staat vast dat er zeker varïeteit is
in het aanbod. Het publiek is er niet alleen terecht voor lekker eten,
maar entertainment is haast een vast onderdeel geworden. Zo worden
regelmatig evenementen gehouden, zoals karaoke en jazz-avonden.
Bij Hook & Catch zijn er altijd artiesten van hoog kaliber en van alle
mogelijke stijlen. “Cyriel and the More love band, Conchita Berggraaf,
Dominique Ravenberg met the Quality time jazz band”, zijn slechts een
greep uit de lange lijst kwalitatief goede Surinaamse artiesten die ooit
in de line up bij het restaurant hebben gestaan. Wie vooral op een
feest-of gedenkdag iets leuks te doen zoekt, kan ongetwijfeld naar een
thema-avond van Hook & Catch gaan.

POSITIEVE HOUDING
“De reacties die ik krijg zijn voor 90% positief”, zegt Alder. Hij heeft
in het begin ook negatieve reacties gekregen op zijn idee voor het
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restaurant, maar heeft zich daardoor niet van de wijs laten brengen.
“Men zei mij dat het niet zou gaan lukken en dat er een reden is dat
niemand het eerder heeft gedaan. Maar ik ben iemand die positief blijft
en doorzet.” Het resultaat staat overeind. Zijn positieve houding heeft
hem overeind helpen blijven in het leven. “In het leven ken je pieken
en dalen; zo heb ik ook eens taxi gereden om inkomsten te genereren.
Die momenten zie ik als leermomenten. Maar zodra je een doel hebt,
doelgericht blijft en weet wat je wilt, kun je ergens naartoe. Ik kan niet
zeggen dat ik 100% succesvol ben, maar ik werk wel daarnaartoe.”

Hook & Catch kunnen krijgen.” Het restaurant heeft een bijzondere
cateringservice. “Als mensen een evenement hebben, kunnen zij ons
bellen zodat we op locatie komen met onze fishtruck. Ter plekke maken
we alles vers klaar. De klant hoeft niet bang te zijn om hun wensen
bekend te maken. Wij willen die zoveel mogelijk vervullen. ‘Just the
next restaurant’ is niet ons streven.” Het ligt in de bedoeling om
binnenkort, in het weekeinde, naar de verschillende districten te gaan
met de fishtruck om de klant tegemoet te komen.

FISHTRUCK

De naam Hook & Catch duidt behalve op het hoofdingrediënt van het
menu ook op de sfeer van deze locatie. ‘Ik vang mijn klanten op en wil
dat ze bij mij blijven terugkeren. Mijn klanten moeten zich thuisvoelen,
als deel van de familie, zij moeten zich comfortabel en warm voelen
in het restaurant en weten dat zij alle aandacht zullen krijgen.” Eind
maart opent Hook & Catch een filiaal aan de Wilhelminastraat en wel
een take-out.

In de planning ligt dat Hook & Catch niet alleen een comfortabel
restaurant aan de Hoogestraat blijft. “Wij hebben nu de markt en willen
die behouden.” Momenteel wordt gewerkt aan een filiaal dat een take
away zal worden. “Ook willen we landelijk gaan. In de toekomst wil ik
Hook & Catch niet alleen zien als een restaurant, maar als een brand
met meerdere outlets. Men moet overal de service en het gevoel van

HOOK & CATCH
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BEL & BESNTOOK!

E
WIJ BEZORG
94377
521759 | 74

Verkrijgbaa
r:
Burgers | Past Fish sandwiches | Fish 'n C
as | Pizzas | Sa
hips (cassave
/aardappel)
Reservering
en voor part lades | Lobster
ies mogelijk
Elk weekend
.
Live entertainm
Openingstij
den : Ma. t/m ent met Jazz & Karaoke
za
Zo. van 12:00
- 22:00 uur | . van 08:00 - 00:00 uur |
Verl. Hooge
straat 48
Wilhelminastraat (t.o. Kasimex) | 8294727
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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

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 T3 H0274B6 – (Hk. Mozart-Bizetstraat 56)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
100m²
42
1 om 1
2
warm water, wifi, alarm
Volledig gemeubileerd
Goede locatie
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

Deze leuke bovenwoning op de hoek van de Mozart-en
Bizetstraat, is heel modern ingericht en bestaat uit
2 slaapkamers. De stijl van de woning is heel apart,
opvallend is het prachtige houten plafond. De woning
is fully airconditioned en heeft een gezellig balkonnetje
van waar uit u van het mooie uitzicht van de tuin kunt
genieten. In de grote tuin, kunt u ook zitten of bezig
zijn en genieten van de mooie planten en fruitbomen.
In de omgeving heb je de bekende winkelstraten zoals
de Gompertsstraat en de Wilhelminastraat.

Uitvlugt K7(H0222B3–Maanbloemstraat 6)

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 300,- | SRD 2.400,-
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Noord T1 (H0280B6 - Paulus E.P. Indiaanstraat)

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

Laagbouw
230m²
4
3
Fully
warm water , alarm, internet
gemeubileerd
Luxe woning in de omgeving
Amerikaanse ambassade
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 1.500,- | SRD 12.000,-

€ 950,- | SRD 7.600,-

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

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

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

Hoogbouw
450m²
3
4
Fully
Warm water, internet, kabel–tv,

Comm. W9(H0132B3 – Palmvillage 134)

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

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

€ 550,- | SRD 4.400,-

Kwatta, K4 (H0278B6 - Frederikastraat 48a)

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

Laagbouw
200m²
2
2
Aansluitingen zijn aanwezig
Masterroom met eigen
bad en toilet/laundry
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Laagbouwwoning met een
ruim voorbalkon
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
€ 550,- | SRD 4.400,-

HUUROBJECTEN
Kwatta, A2 (H0277B3-Rododendronstraat 19)

Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 295m²
Slaapkamers
3
Bad en Toilet
2
Airco’s
Fully
Extra’s		
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden Ongemeubileerd verhuren
ook mogelijk
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497

www.surgoed.com
Zorg & Hoop (H0276B6-Hk Nickerie- en Maratakkastraat)

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

Hoogbouw
100m²
2
1 om 1
2
warm water, wifi
Ongemeubileerd
Goede locatie
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

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

€ 500,- | SRD 4.000,-

€ 1.275,- | SRD 10.200,-

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

Centrum R6 (Z0040B3-Burenstraat 16)

Centrum (H0272B6-Fredericistraat)

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

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

Zakenpand
100m²
3
1
Geen
Koud en warm water/internet/
Kabel – TV/ Alarm
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Centrum
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble - 7106677

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

Hoogbouw
300m²
7
2/1
Fully
Wi-Fi/alarm
Deels gemeubileerd
Prijs exclusief stroom,
water, Wi-Fi en alarm
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
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

€ 600,- | SRD 4.800,-

P.N.O.T.K.

$ 650,- | SRD 5.200,-

Centrum B6 (H0185B6–Gemenelandsweg)

Uitvlugt (H0275B6 - Niddahstraat 36)

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

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

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

Laagbouw
140m²
4
1 om 2
2
warm water en wifi
Ongemeubileerd
Van alles in de buurt
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 650,- | SRD 5.200,-

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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Monplaisir V3 (H0261B6 Eusieweg 38)
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

Maretraite V4 (H0258B6-Poseidonstraat 10)

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

Kwalitatief hoogstaande woning in een niet-alledaagse
omgeving. In deze "woonhof" staat een woning van
350m². Er zijn vier ruime slaapkamers, waaronder
een masterbedroom met eigen bad/toilet en walk-incloset. In het pand is nog een bad-toiletruimte en een
gastentoilet. De grote woonkamer sluit aan op een
groot terras. Deze woning beschikt verder over een
gastentoilet en een garage voor twee auto’s.

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

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

P.N.O.T.K.

$ 1.800,- | SRD 14.400,Kwatta, K3 (H0281B6 - Kreeftweg 14)

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

Laagbouw
225m²
3
2
Half
N.V.T.
Ongemeubileerd
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Wanica L15 (H0215B6–Hare Krishnaweg)

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

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

Wanica E13 (H0178B6–Mawakaboweg 305 )

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

€ 1.100,- | SRD 8.800,-

€ 1.250,- | SRD 10.000,-

€ 175,- | SRD 1.400,-

Maretraite U4 (H0257B6-David Simonsstraat 115)

Charlesburg (H0282B6-Nw Charlesburgweg 176a)

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
Laagbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers
2
Bad en Toilet
1 om 1
Airco’s
3
Extra’s		
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Nieuwbouw
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Alicia Chin A Foeng -7176125

€ 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

Voor al uw schoonmaakwerkzaamheden zoals:
Ÿ Interieurverzorging
Ÿ Glas- en gevelreiniging
Ÿ Te r r e i n o n d e r h o u d
Ÿ Grofvuilophaal
Ÿ Feest- en evenement schoonmaak

bent u bij ons terecht.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend bellen of
mailen om een afspraak te maken.

WE MAKE YOUR BUSINESS SHINE
: info@zionshill.com
: (+597) 538820/ 8505604
: Coprastraat # 20 ( Mottonshoop)
: zionshillcleaning
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Voor het aanbrengen van dakgoten, noken kraalplaten.Voor reparatie werkzaamheden
bent u tevens op het juiste adres.

Leiding 10a BR 86 - Wanica | 08810551
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Advertenties

www.surgoed.com

For reservations or more information please call +597 498949 | Lalla Rookhweg 22 - Paramaribo
58 Surgoed House, Home & Lifestyle

HUIS VAN DE MAAND

www.surgoed.com

Matipasi

DE WONING

Deze villa is werkelijk het neusje van de zalm. Een pracht van een
huis gebouwd onder ‘Bali stijl’ architectuur. De kenner zal gelijk
zien dat de woning met vakkennis is ontworpen en gebouwd en
dat daarbij gebruik is gemaakt van de beste materialen die tevens
duurzaam zijn. Het terrein heeft een oppervlakte van 1200m² en is
compleet stevig opgehoogd voordat er met de bouw van deze woning
is begonnen. Het terrein is omrasterd en zowel rondom het huis als
bij de belendingen is er gewerkt met diverse planten en hagen om te
zorgen dat de tuin ook een volwassen uitstraling krijgt.

WATERPARTIJEN

Diverse waterpartijen rondom de woning bij de hoofdentree en
terrassen geven een rustgevend gevoel, het is er zeer prettig toeven.
Via de automatische schuifpoort krijgt u toegang tot de ruime
dubbele garage vanwaar men doorloopt naar de tussengang die
toegang verleent tot de laundry of de woonkamer. Via de voordeur,
die u kunt bereiken over de vijver, krijgt u toegang tot de woonkamer
waar u gelijk aan uw rechterhand een sanitaire toiletruimte krijgt.
De ruime woonkamer heeft een apart gedeelte waar uw TV scherm
opgehangen kan worden en een gedeelte waar u rustig kunt zitten in
de Lounge. De eettafel staat achter de keuken in de woonkamer of u
kunt deze eveneens op het ruime buitenbalkon plaatsen. Het balkon
is bereikbaar vanuit de woonkamer via de brede grote vouwpuien.
Vanaf het balkon zijn de waterpartijen zichtbaar. U kunt ook zien

dat er gebruik is gemaakt van woonaccenten gecombineerd met
hout en moderne materialen. De grote luxe keuken is voorzien van
alle gemakken (makes her happy) en heeft een groot eiland in het
midden waar u gemakkelijk met 5 mensen kunt aanschuiven.

WALK-IN CLOSET

De slaapvertrekken liggen achter in de woning, middels een fraaie
houten deur kunnen deze vertrekken veilig afgesloten worden. Twee
van de drie slaapkamers delen een eigen luxe bad- en toiletruimte en
beschikken over een eigen walk-in closet. De zeer ruime masterroom
biedt zicht op de buitenvijver en heeft een grote walk-in closet en
luxe sanitaire ruimte voorzien van een dubbele douche, dubbele
wasbakken, bidet, toilet enz.

VOORZIENINGEN

Deze woning is werkelijk een ‘must see’. Een lust voor het oog.
Het huis kenmerkt zich door een dak van singels, geïmporteerde
duurzame ramen en een zeer ruime en luxe keuken. Fraai porselein
tegelwerk, dure mooie ingebouwde armaturen, sloten en scharnieren.
Airco- en camera aansluiting, patchkast voor bedrading en
multimedia.
Kortom een woning waar u met uw gezin jarenlang heerlijk
zult wonen.
De vraagprijs is € 560.000,-
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COLOFON

2
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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

Palmvillage - Commewijne V7
(W0521B9–Palissadepalmlaan 29)

10

11

12

13
14

PONTBUITEN
Soort woning Moderne
		Laagbouw
Bouw opp.		
460m²
Perceel opp.
949.12m²

Titel grond		
Eigendom
Slaapkamer
3
Bad en toilet
2/3
Bijzonderheden

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

$ 300.000,- | SRD 2.400.000,-

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.
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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

Ons eigen huis,
onze eigen plek en
een investering
voor later

Bent u ook binnenkort net als wij de trotse eigenaars van een woning?
Met een hypothecaire lening van Suritrust financiert u de aankoop van een perceel,
de bouw, de renovatie, de reparatie of de uitbreiding van uw woning afgestemd
op uw situatie. Financieringen zijn mogelijk tegen zeer gunstige rentetarieven.
Voor uw hypotheek kunt u rekenen op
Suritrust, een 100% dochteronderneming
van De Surinaamsche Bank.

HYPOTHEKEN

Onze Bank

build it, fix it - think KULDIPSINGH

Bouw uw huis met
Kuldipsingh kwaliteitsmaterialen
constructiematerialen

bouwstenen

louvres

cement

sierbestrating

dakplaten

afvoergoten

betonmortel

betonijzer

scherpzand

glas

afvoerputten

kozijnen

www.kuldipsingh.net • info@kuldipsingh.net
Adv Kuldipsingh Surgoed_2018.indd 1
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