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Beste lezers,

Voor u ligt het tweede nummer van Lifestylekrant Surgoed House 
& Home. Na de positieve response op het eerste nummer dat bij 
vijfduizend huishoudens gratis is verspreid, hebben we besloten nog 
meer mensen de kans te geven onze uitgave te lezen. Daarom zullen 
we vanaf nu bij vijftienduizend mensen de Lifestylekrant Surgoed 
House & Home bezorgen. 
Ook deze keer heeft de redactie met veel plezier aan de artikelen 
gewerkt. In de vaste rubriek “Huis en zijn verhaal” leest u over het 
restaurant De Botralie aan de Anton Dragtenweg, een huis in oude stijl, 
aan de rand van de oude plantage Morgenstond. In “Cribs” ziet u hoe 
mevrouw Hema Mahabir-Punwasi haar huis en tuin heeft ingericht. Vele 
Surinamers zullen deze vitale dame nog kennen vanuit haar activiteiten 
in het onderwijs. In de rubriek “Misstanden” een schrijnend verhaal 
hoe het mis kan gaan als blijkt dat je een ander perceel hebt gekocht 
dan je dacht te kopen.
Op het gebied van lifestyle, gezondheid en welzijn hebben we een 
artikel over de rustgevende en stressverminderende invloed van 
huisdieren en honden in het bijzonder. Onder lifestyle valt natuurlijk 
ook hoe u uw vrije tijd buitenshuis doorbrengt. Suriname heeft wat dat 
betreft steeds meer te bieden. In het artikel over de kunstgalerie van 
Ready Tex leest u meer over kunst in Suriname. 
In ieder nummer van de Lifestylekrant Surgoed House & Home bieden 
we Surinaamse bedrijven de kans hun product of dienst aan te 

bieden. Naast de ‘gewone’ advertenties vindt u artikelen over bijzondere 
bedrijven met bijzondere producten. Deze keer is er aandacht voor de 
lichtspecialist van Suriname, HD Lighting, en de expert op het gebied 
van badkamers Ronan’s trading. De notaris legt in dit nummer uit hoe 
het werkt met volmachten; altijd handig om te weten. Het Huis van de 
maand is een laagbouw woning aan de Maanbloemstraat in Uitvlugt. 
En natuurlijk vindt u ook weer ons aanbod van huizen en percelen. Wist 
u dat u dat ook op onze website www.surgoed.com kunt zien? 

Ik wens u veel leesplezier en als u wilt reageren met ideeën of 
suggesties voor verhalen, kunt u mailen naar info@surgoed.com. Via 
dat adres kunt u ook zich ook opgeven voor een gratis abonnement op 
de Lifestylekrant Surgoed House & Home.

Hartelijke groet,

Thijs Mouchart
Directeur 
Surgoed Makelaardij N.V.
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Huisdieren,
goed voor de gezondheid, 
maar niet voor iedereen

Of  het nu kinderen, gepensioneerden of  alleen-
staanden zijn, al sinds eeuwen stellen mensen 
het gezelschap van huisdieren op prijs. Vaak 
zijn het honden, maar ook katten, vogels, 
vissen en knaagdieren hebben hun intrede 
gedaan in harten en daarmee ook in woningen 
van mensen. Om het samenwonen van mens 
en dier in huis zo aangenaam mogelijk te 
maken, in dit artikel tips en trucs en andere 
wetenswaardigheden. 

De een beleeft er het grootste plezier aan, terwijl 
het hebben van huisdieren de ander gestolen 
kan worden. Er zijn verschillende manieren 
om naar het gezelschap van huisdieren te 
kijken. Voor degenen die er veel plezier aan 
beleven, zijn de huisdieren een onlosmakelijk 
deel van het gezin. Als gezelschap en of als 
afleiding zijn ze niet meer weg te denken. 
Deze dierenliefhebbers denken er net zo over 

als dierenarts Safiya Wiltshire-Moore. ,,Dieren 
zijn werkelijk geweldig. Als dierenarts kom ik 
dagelijks in contact met dieren. Ze praten niet, 
maar je kan het grootste deel van wat ze je 
proberen te vertellen wel begrijpen. Je kan 
hen in hun ogen aankijken en ze zullen je laten 
weten dat iets pijn doet of dat zij dankbaar zijn 
dat je hun leven gered hebt of dat ze heel blij 
zijn om je te zien.” 

Zelf heeft zij onlangs nog zo’n situatie 
meegemaakt. “Ik heb niet lang geleden een 
pup gered van vermoedelijke vergiftiging. 
Toen de eigenaren de volgende dag weer in 
de kliniek kwamen, kwam de hond kwispelend 
binnen. Hij was in een veel betere staat en 
stemming en was heel erg gelukkig. Toen hij 
op de behandeltafel werd gelegd, kwam hij 
dicht bij me en likte me in mijn gezicht. Dat 
was zijn manier van mij bedanken voor het 

redden van zijn leven.”  Uit onderzoek van 
het Nederlands Landelijk Informatie Centrum 
Gezelschapsdieren (LICG)  dat zich inzet 
voor verantwoord omgaan met huisdieren, 
blijkt dat het hebben van een huisdier het 
cholesterolgehalte en de bloeddruk kan 
verlagen. Ook zou het hebben van een huisdier 
rustgevend werken waardoor mensen beter 
met stress kunnen omgaan. De positieve 
effecten gaan zelfs verder. Zo zouden angst, 
eenzaamheid en depressie kunnen afnemen en 
kunnen huisdieren inspelen op onze behoeften 
tot lichamelijk contact. 
Het centrum heeft ook een onderzoek gedaan 
waarbij de effecten van huisdieren op kinderen 
zijn gemeten. Het resultaat: sociale vaardigheden 
en het verantwoordelijkheidsgevoel zouden er 
door verbeteren. Door het huisdier te verzorgen 
kunnen kinderen vaardigheden aanleren zoals 
het gedisciplineerd en netjes zijn.
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TIPS:
● Het aanleggen van een vloer die gemakkelijk schoon te maken is en waar vlekken
 verwijderd kunnen worden, is een van de belangrijkste aanraders. Tegels worden
 dus warm aanbevolen.
● Het huis schoon te houden door minstens twee keer per week de stofzuiger
 uit de kast te halen.
● Uw huisdier zelf zoveel mogelijk schoonhouden.
● Zorg ervoor dat breekbare spullen op een plek liggen waar de dieren
 niet kunnen komen. 
De zorg voor een huisdier kost altijd tijd en energie, maar deze eenvoudige
tips kunnen al een wereld van verschil maken. Op die manier kunnen alle
huisbewoners op een plezierige manier gebruik blijven maken van het huis.

HUISDIEREN
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Twijfels
Ondanks al deze positieve verhalen zullen er 
toch mensen zijn die hun twijfels hebben over 
het houden van een huisdier. Dat kunnen ook 
dierenliefhebbers zijn. ,,Ik begin er niet aan, 
want ik wil niet het dier zijn vrijheid ontnemen”, 
geeft een psycholoog aan. En weer een andere 
dierenliefhebber zegt: ,,Mijn erf heeft nog niet 

de faciliteiten die het zou moeten hebben, 
zoals goede beschutting tegen de zon. Daarom 
neem ik nog geen honden.”
Omdat veel huizen in Suriname voldoende 
ruimte buiten hebben  hebben de vierpotige 
vrienden hier vaak buiten het huis hun 
optrekje. Met een beetje planning en extra 
inzet is het mogelijk ook binnen het huis stijl 

en comfort te combineren met het hebben van 
een huisdier. Het komt erop neer het juiste 
materiaal te gebruiken en de behoeften van 
de huisdieren te accommoderen, zo blijkt uit 
tips van professionele designers op de website 
hgtv.com. 

Tot slot enkele mooie citaten van hondenliefhebbers:
“A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself.”
Josh Billings
“I think dogs are the most amazing creatures; they give unconditional love. For 
me, they are he role model for being alive.”
Gilda Radner
“The world would be a nicer place if  everyone had the ability to love as 
unconditionally as a dog.” 
M.K. Clinton

● Het aanleggen van een vloer die gemakkelijk schoon te maken is en waar vlekken
 verwijderd kunnen worden, is een van de belangrijkste aanraders. Tegels worden

● Het huis schoon te houden door minstens twee keer per week de stofzuiger

De zorg voor een huisdier kost altijd tijd en energie, maar deze eenvoudige

huisbewoners op een plezierige manier gebruik blijven maken van het huis.

inzet is het mogelijk ook binnen het huis stijl 

A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself.”

“I think dogs are the most amazing creatures; they give unconditional love. For 
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De Botralie:
historie aan rand
villawijk
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Veel gebouwen in ons land verbinden ons met 
onze geschiedenis. Ze hebben allemaal hun eigen 
verhaal. De rubriek ‘Het huis en zijn verhaal’ 
vertelt er over. Dit keer bezoeken we een bijzondere 
plek op het terrein van voormalige plantage 
Morgenstond, waar een stukje geschiedenis 
herleeft in het Colonial Resort de Botralie.

In het Suriname van vandaag heeft zich in 
Paramaribo Noord, langzaam maar zeker, de 
wijk Morgenstond ontwikkeld tot een luxe 
villawijk. Dat deze bewoners niet de eerste 
grondeigenaren zijn is bekend, maar wat 
weten we over de geschiedenis van de grond 
waar deze villa’s op verrijzen? 

Omstreeks 1787-‘88 worden de gronden voor 
het eerst verkaveld. De kavels zijn bedoeld voor 
kleine landbouwers die de voedselbevoorrading 
van de stad veilig moeten stellen. Hoewel 
de kavels klein werden gehouden, om 
plantagevorming te voorkomen, wist François 
Ewoud Becker rond 1793 maar liefst acht 
kavels tot zijn eigendom te maken. Hij noemde 
het plantage Morgenstond en legde er een 
koffi eplantage aan. In de volksmond was de 
plantage beter bekend als ‘Bekkrie’ (Becker). 

In 1790 bouwde Becker de eerste 
plantagewoning. Omdat hij ongehuwd was 
ging de plantage na zijn overlijden naar zijn 
neven en nichten Becker en Spiering. In 1857 
werd Jacob Isaac Spiering de enige eigenaar 
van de plantage. Hij breidde deze verder uit 
en vormde het om tot een cacaoplantage. 
Het vermoeden bestaat dat hij op de 
fundamenten van de plantagewoning een 
nieuwe directeurswoning bouwde. Tot ver na 
de afschaffi ng van de slavernij in 1873 blijft de 
plantage actief en komen er contractwerkers 
om het werk te doen. Na de verkoop van de 
plantage aan J.W.G. Koenraadt in 1953 wordt 
er tot eind jaren zeventig citrus geproduceerd. 

Woningbouw
Rond 1982, als de landbouwactiviteiten 
eindigen, wordt de grond verkaveld en 
uitgegeven voor woningbouw. Ondanks de 
redelijk hoge verkoopprijzen, verloopt de 
verkoop van de percelen voorspoedig. De 
plantagewoning komt eind jaren negentig 
van de vorige eeuw in het bezit van Henk 
Goedschalk, directeur van de Centrale Bank 
van Suriname. Hij laat de woning restaureren 
en moderniseren. Door een verwoestende 

brand in december 2004 zal hij er nooit wonen. 
Tot de dag van vandaag is een groot deel van 
de percelen nog onbebouwd gebleven. 

Voor een van die percelen, nummer 215 aan de 
Anton Dragtenweg, veranderde dat toen Rick 
Hilversum in 1990 zijn handtekening voor de 
aankoop plaatste. ,,Ik had mijn oog eigenlijk op 
een ander stuk land laten vallen. De gunstige 
wisselkoers stelde me in staat dit grotere stuk 
te kopen.” Tot 1996 deed het terrein dienst als 
manege. 

Hilversum droomt van de voltooiing van zijn 
bouwplannen voor het Colonial Resort de 
Botralie, een vakantieoord en locatie voor 
diverse activiteiten als huwelijken, recepties 
of workshops. Het al aanwezige huis was het 
startpunt van zijn plannen. ,,De woning die hier 
stond was zwartgeverfd en had witte ramen. 
Met zeven lagen witte verf en twee lagen 
aluminium heb ik het uiteindelijk wit gekregen.” 
Om het terrein te kunnen bebouwen heeft hij 
het deel aan de achterzijde van de woning 
geheel laten ontbossen. ,,De tuin die we in de 
afgelopen 24 jaar met zorg hebben gecreëerd 
maakt het plaatje compleet.” 

,,Ik had mijn oog eigenlijk op een ander stuk land 
laten vallen. De gunstige wisselkoers stelde me

in staat dit grotere stuk te kopen.”
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Geschiedenis
Op de vraag wat Hilversum bezielt om dit 
allemaal te doen antwoordt hij gepassioneerd. 
,,Ik ben een liefhebber van alles wat met het 
monumentale verleden te maken heeft en erger 
mezelf aan de verkwanseling van monumentale 
panden in de stad.”
Over de geschiedenis van de woning op het 
terrein is weinig bekend. Hilversum heeft het 
idee dat de woning eerst op de naast gelegen 
plantage Clevia stond. Er zijn echter geen 
bronnen die dat kunnen bevestigen. Over de 
toekomst is Hilversum heel wat zekerder. De 
weg die hij is ingeslagen met de restauratie en 

uitbreiding van de woning in koloniale stijl, de 
zorgvuldig aangelegde tuin en de replica’s van 
traditionele houten huisjes zet hij consequent 
door. 
Een bijzonder detail is dat voor de uitbreiding 
van de directeurswoning tweehonderd jaar 
oude bakstenen zijn gebruikt. Deze stenen 
zaten als ballast in de slavenboten. Toen de 
slaven eenmaal aan land waren gekomen 
werden de stenen langs de oever van de rivier 
gedumpt. In de rivierbedding zijn deze stenen 
weer teruggevonden, verzameld en verwerkt in 
de muren die nu het restaurant omlijsten. 
Binnenkort legt Hilversum de laatste hand aan 

de eerste bungalows. ,,De huisjes zijn replica’s 
van houten woningen die verspreid over de stad 
te vinden zijn. We hebben aandacht besteed 
aan de kleinste details en ze worden volledig 
uit hout opgetrokken om zoveel mogelijk in de 
sfeer te blijven.” Elke accessoire is door hem 
zelf uitgezocht en in de meeste gevallen ook 
bewerkt. Hij toont een oude verroeste lamp die 
na een grondige onderhoudsbeurt in één van 
de huisjes komt te hangen. ,,Uiteraard worden 
de huisjes ook van de benodigde moderne 
gemakken voorzien maar het terugbrengen 
van de koloniale stijl heeft grote prioriteit”, 
lacht een trotse Hilversum. 

,,Ik ben een liefhebber 
van alles wat met het 

monumentale verleden 
te maken heeft en 

erger mezelf  aan de 
verkwanseling van 

monumentale panden
in de stad.”
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In de wereld van de aan- en verkoop van onroerend goed gaat veel geld om. Dat betekent ook dat de kans op misbruik groot is. Daar zijn in de dagelijkse 
praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden. De oorzaak hiervan is vaak dat de bestaande wetgeving tekort schiet of  er gewoon niet is. 
Surgoed Magazine besteedt daarom regelmatig aandacht aan deze misstanden. Hopelijk kunnen potentiële kopers en verkopers van onroerend goed daarmee 
hun voordeel doen. In verband met eventuele gevoeligheden zijn gefingeerde namen gekozen voor de personen die in de verhalen voorkomen.
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Jeroom Van Bossele uit Antwerpen was vroeger 
zeeman. Alle landen van Zuid-Amerika heeft hij 
aangedaan, op één na: Suriname. Dus toen hij, 
eenmaal gepensioneerd, en zijn vrouw Godelieve 
een lange, exotische vakantie wilden, viel hun 
keus op Suriname. Die vakantie was zeer goed 
bevallen. De ‘no spang’-sfeer van Suriname 
paste wel bij hun gemoedelijke Belgische aard. 
Daarnaast vonden ze Surinamers hartelijk en 
behulpzaam. Van Paramaribo waren ze niet 
echt onder de indruk, des te meer van de 
districten en het binnenland. Zo waren ze er 
een keer op uit getrokken in Saramacca, in de 
buurt van Groningen. Zo sereen wonen aan 
de Saramaccarivier, niet al te ver van de grote 
stad; dat sprak ze wel aan.

Jeroom en Godelieve hadden altijd tegen 
elkaar gezegd hun laatste dagen beslist niet te 
willen slijten in het koude Europa. Nu waren ze 
alweer voor de derde keer in Suriname. Aan de 
Waterkant, onder het genot van het lokale bier, 
raakten ze in gesprek met een man die zich 
als Remy voorstelde. Ze vertelden hem hoe 
ze onder de indruk waren van Saramacca als 
woonomgeving. Remy, die aannemer bleek, zei 
dat hij een makelaar kende en bracht ze met 
hem in contact.

Die makelaar wist inderdaad een leuk stukje 
grond te koop aan de Saramaccarivier, 
vlakbij Groningen en niet ver van de Oost-
Westverbinding. De verkoper had de 
perceelkaart meegenomen, waarop duidelijk 
te zien was dat het ging om een perceel aan 
de rivierzijde. Het terrein was overwoekerd 
met gras en bomen, maar er liep duidelijk nog 
een weg naar de rivier. Een mooi groot terrein 
voor maar 40.000 euro. Het feit dat Remy erbij 
was, schepte vertrouwen. Hij bood aan om het 
perceel schoon te maken.

Perceel van iemand anders
Op kantoor van de makelaar werd de koop 
beklonken, en met tussenkomst van de notaris 
vond de overschrijving plaats. Nog voordat 
Jeroom en Godelieve weer naar huis zouden 
vertrekken, werd het perceel schoongemaakt. 
Alles leek op rolletjes te lopen. Totdat een 
man kwam vertellen dat ze zijn perceel aan 
het schoonmaken waren. Dat moest gewoon 
een misverstand zijn. Maar de man toonde zijn 
eigen perceelkaart. Wat bleek? Het Belgische 
echtpaar had een perceel gekocht dat nog een 
paar kilometer verder van de hoofdweg lag dan 
het terrein dat hen was aangewezen. Het bleek 
bovendien ook nog om zwampterrein te gaan.
Jeroom en Godelieve voelen zich flink bij de 
neus genomen. Het gaat ze zeker zo’n 20.000 
euro extra kosten om het zwampterrein op te 
hogen en een weg aan te leggen naar de rivier. 
Ze hebben een jurist in de arm genomen. Het 
is maar de vraag hoeveel kans ze maken. De 
makelaar en verkoper beweren nu bij hoog en 
bij laag dat ze het juiste terrein hebben verkocht 
ondanks dat ze een ander terrein hadden 
aangewezen. Remy weet ineens ook ‘van niets’ 
en wilt geld zien voor het schoonmaken.

Partiële perceelkaart
Wat is er fout gegaan? Jeroom was afgegaan 
op de partiële perceelkaart. Daarop staan 
alleen de kadastrale gegevens van het perceel 
zelf, maar de exacte ligging is er niet uit af te 
lezen. De notaris is immers geen landmeter en 
uit de kaarten is niet altijd af te leiden hoe de 
kadastrale vork in de steel zit. Daarvoor moet 
je de overzichtskaart of moederkaart van het 
gebied raadplegen. Veel overzichtskaarten zijn 
te vinden bij het GLIS of het Domeinkantoor.
Wie grond koopt heeft een onderzoeksplicht, 
maar wie de grond verkoopt heeft ook een 

informatieplicht. Jeroom had ook Google Maps 
kunnen raadplegen. Alleen als het om de ‘stad’ 
gaat, kan een perceelkaart afdoende zijn 
omdat daar voldoende referentiepunten zijn 
te vinden. Maar dit geldt zeer zeker niet voor 
percelen in districten, waar veel op elkaar lijkt. 
Zelfs gecombineerd met een overzichtskaart 
kan het knap lastig zijn. Als het domeingrond of 
erfpacht is, ligt er zeker bij het Domeinkantoor 
een overzichtskaart van het gebied. Bij 
eigendomsgronden is dat vaak niet het geval 
of slechts gedeeltelijk. In die gevallen schakel 
je een landmeter in om een ‘uitmetingskaart’ 
te maken.

Klassieke oplichters 
Wat Jeroom en Godelieve is overkomen, is een 
klassiek voorbeeld van oplichters, die  zoveel 
mogelijk geld vangen voor een waardeloos 
stuk terrein. Dus voordat u iets koopt, laat u 
goed informeren. Landmeters kunnen aardig 
ver komen, want in de afgelopen honderd 
jaren hebben zij hun eigen archieven erop na 
gehouden. Landmeters zijn overigens beëdigd 
en geregistreerd. Dit in tegenstelling tot 
makelaars. Trek dus eerst het een en ander 
na. Op internet haal je al snel de transparante 
makelaarsbedrijven eruit. Een andere tip is 
om een buurtonderzoek te doen door met 
omwonenden te praten. 

Koop je wel het perceel
dat je koopt?
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Suriname is rijk aan oude plantages. Technisch gesproken was alles 
vroeger eens een plantage geweest en dan uiteindelijk weer helemaal 
verkaveld naar de wijken die we nu allemaal kennen in de stad. Vaak 
is de naam van de plantage behouden. Nu zijn er een hoop van die 
plantages verder uit de stad die nog steeds te koop worden aangeboden. 
Vaak zijn deze plantages niet eens bereikbaar. Er loopt geen weg naar 
toe en zelfs geen rivier die langs deze stroomt.  Het is ingesloten tussen 
een hoop andere plantages. 
Toch worden deze dingen te koop aangeboden op het net en de 
plaatselijke bladen. Iedereen denkt aan het romantisch verhaal 
om een plantage te bezitten met mooie hoge palmen en een lange 
oprijlaan met een statige plantagewoning. Velen vergeten hierbij de 
wrede geschiedenis die er ook aankleeft. Ik was eens gaan kijken wat 
het me nu kost om zo’n plantage te kopen. Tot mijn verbazing liepen 
deze prijzen heel breed uit elkaar; van € 100.000,- tot € 1.000.000,- 
voor een lap bos. Ja, het klinkt oneerbiedig maar meer is het ook niet. 
‘t Is een lap bos zonder toegangsweg en een kaart is niet beschikbaar. 
Als je dan al zo’n oude plantage tussen niemandsland koopt, krijg je 
te maken met de uitmeting. Stel je wil het schoonmaken , hoe weet je 
dan waar de grens loopt? De meeste plantage-eigenaren beschikken 
alleen maar over een fi guratieve kaart; dus dan weet ik de grens van 
de buren niet. Na navraag bij een bekend landmeter, legde hij me uit 
dat er vaak geen referentiepunten beschikbaar zijn om een plantage 

uit te meten. Dus je weet het nooit zeker of  je grens misschien 50 
meter naar rechts of  links liep. Bij benadering schijnt het ongeveer 
aan te geven te zijn. Zo’n kaart maken is ook niet goedkoop. Dus een 
plantage kopen is ten tweede, de kaart ervan maken is moeilijker! Ik 
vroeg me dus af  waarop de prijs van de verkoop ervan dan eigenlijk 
gebaseerd was? Volgens de landmeter wist niemand dit eigenlijk en 
vroeg men maar raak zonder dat er enige onderbouwing aan gekoppeld 
was. Toen ik hem vroeg hoe ik dan wist of  de prijs fair was, zei hij me 
het volgende: “ga een keer naar zo’n plantage midden in het bos, dan 
blijf  je daar lekker een nachtje in je hangmat overnachten; je laat 
je helemaal afranselen door al die muskieten en ga je dan een beetje 
pinaren. Als je terug bent, is alle romantiek over de aankoop van een 
oude plantage verdwenen. Mocht je dan nog in de veronderstelling 
zijn er één te kopen, dan tel je het aantal muskietenbulten op je 
lichaam en doe dat maal € 1000,-,  dan kan je dat bieden als prijs.” 
De lukrake vraagprijzen voor een oude plantage kwamen spontaan 
uit de lucht vallen volgens hem. Deze benadering van de vraagprijs 
was even secuur als de marktprijzen.

Jules Dest
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Voor de Rubriek Cribs gaat de redactie van 
Surgoed op zoek naar bekende Surinamers die 
willen laten zien waar en hoe ze wonen en hoe 
hun Cribje is ingericht. Dit keer hebben we een 
bezoek gebracht aan mevrouw Hema Mahabir-
Punwasi (71). Zij is bij menig Surinamer 
bekend vanwege haar docentschap op het Natin 
en haar rol als grondlegger van het Algemeen 
Middelbaar Technisch Onderwijs (AMTO). 
De oud procureur-generaal Subhas Punwasi is 
haar broer. 

Vanuit de stad rijden we over de Commissaris 
Weytingweg het district Wanica binnen. 
Aangekomen op het erf glijdt de drukte van 
de stad direct van ons af. Na de kennismaking 
met de vrouw des huizes weten we waar deze 

rust vandaan komt. Boven alles is mevrouw 
Mahabir-Punwasi een echt natuurmens. Ze 
leeft zoveel mogelijk van en met de natuur 
om zich heen. Dit komt onder andere tot 
uiting in haar spiritualiteit en de manier 
waarop ze zich over haar erf ontfermt. ,,Ik 
heb iedere plant of boom hier zelf neergezet. 
Iemand die aan mijn planten komt, komt 
aan mij.” De bittere neem die we veelvuldig 
tegenkomen wordt gebruikt om het erf op 
een natuurlijke manier te onderhouden. 
,,Chemische bestrijdingsmiddelen komen 
mijn terrein niet op.” Elke boom heeft een 
verhaal en draagt persoonlijke herinneringen 
met zich mee. Ook het aantal orchideeën 
valt op. Ze hangen ieder in een eigen potje 
onder een grote neemboom. ,,Ik heb er zo’n 

zeventig. Er zitten nu nieuwe knoppen in en 
ik kijk uit naar de dag dat ze allemaal tegelijk 
open gaan.” Samen met haar man heeft 
mevrouw Mahabir-Punwasie het perceel 
in de jaren zestig voor een prikkie kunnen 
kopen. ,,Het heette dat het spookte op dit 
terrein. Het verhaal is dat er een moord is 
gepleegd waarbij de slachtoffers in stukken 
zijn gehakt.” De glinstering in de ogen van 
mevrouw Mahabir-Punwasi verraadt dat ze 
dit zelf niet echt gelooft. Aan de uiteindelijke 
bouw van het huis hebben de eigenaren lang 
gewerkt. Als onderwijzers konden ze slechts 
beetje bij beetje sparen. Om extra inkomsten 
te krijgen plantte mevrouw Mahabir-Punwasi 
onder andere cassave en zoete patat. Langs 
het water groeide maïs die ook werd verkocht. 

Hema Mahabir-Punwasi:

Ik voel me één 
met de natuur’
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Ook nu nog haalt mevrouw Mahabir-Punwasi 
haar verse fruit dagelijks van haar eigen erf. 
Het duurde tot ver in de jaren zeventig voordat 
er daadwerkelijk een woning stond om te 
betrekken. Al bij de bouw waren ze het er 
over eens wat ze wilden. ,,Onze slaapkamer 
werd als een echte masterbedroom ingericht 
met een balkon én een eigen bad en toilet. De 
kinderen hadden zo ook hun eigen plek waarin 
ze lekker hun gang konden gaan en wij niet 
zo streng op de rommel hoefden te letten.” In 
de tussenliggende periode woonde het gezin 
Mahabir-Punwasi in de stad. Op het perceel 
staan nu drie huizen. Zij zelf bewoont het eerste, 
het tweede wordt verhuurd en de derde woning 
wordt opgeknapt en klaar gemaakt zodat haar 
zoon het met zijn gezin kan betrekken. Twee 
jaar geleden is de man van mevrouw Mahabir-
Punwasi overleden. Ze hadden samen plannen 
om het huis aan te pakken. Een jaar geleden 

is het huis dan ook onderworpen aan een 
grondige onderhoudsbeurt. Aan de sfeer en 
het uiterlijk van de woning is weinig veranderd. 
,,Precies zoals mijn man dat zou willen.” 
De belangrijkste plaats binnenshuis is de hoek 
waarin mevrouw Mahabir-Punwasi haar dag 
begint. ,,Als ik hier zit te mediteren voel ik 
mezelf volledig opgaan in mijn omgeving, de 
natuur en de almachtige.” Aan de andere kant 
van de woonkamer vinden we een veertig jaar 
oude houten bar. ,,We konden hem eigenlijk niet 
betalen, maar hij moest en zou er komen.” De 
houten deur die bovenaan de trap de toegang 
biedt tot de overige vertrekken heeft mevrouw 
Mahabir-Punwasi speciaal in het binnenland 
laten maken en is dus van originele Surinaamse 
makelij. De woning heeft rondom een groot 
terras waar verschillende zitgelegenheden 
gemaakt zijn. ,,Soms zit ik het prettigst op de 
grond’, bekent mevrouw Mahabir-Punwasi. 

Het perceel leent zich voor een wandeling 
over het gras, langs een imposante rij met 
palmbomen die over de gehele breedte van 
het perceel zijn geplant. Bij een van de vele 
zitjes die we op het erf tegenkomen stuitten 
we op het naambordje, ‘Aaltjes nest’, vernoemd 
naar een bijzondere dame. ,,We waren net in 
Nederland. Mijn man zat in de trein op weg 
naar het noorden van het land. Tegenover hem 
zat een dame die er nogal verschrikt uitzag. 
Een kleurling, zo bleek later, had zij nog niet 
eerder van zo dichtbij gezien. Haar stille angst 
viel hem op en hij sprak de dame aan met 
geruststellende woorden. ,,U hoeft niet bang 
te zijn, we zijn niet hetzelfde maar wel gelijk.” 
Een bijzondere vriendschap was geboren. Ali, 
de naamgeefster, kwam met plezier op bezoek 
in naar Suriname en genoot net als mevrouw 
Mahabir-Punwasi van de rust en de groene 
omgeving. 

CRIBS
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MAANBLOEMSTRAAT 14
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Het huis van de maand staat deze keer aan de 
Maanbloemstraat in de wijk Uitvlugt. Het gaat 
om een karaktervolle laagbouwwoning op een 
dubbel perceel. Het terrein is maar liefst 780 
vierkante meter groot en is geheel omheind. De 
linker-, rechter- en achterzijde van het perceel 
zijn omrasterd met een stenen beschutting 
en aan de voorzijde staat een modern hek. 
Het erf is beplant met volwassen palmbomen 
en vaste sierbeplanting. Aan de voorzijde is 
er een tamarindeboom. Via de brede oprit 
komt u bij een open garage die plaats biedt 

aan twee auto’s. Aan de rechterkant op het 
perceel is er ook ruimte voor het maken van 
een tweede garage; er is voldoende ruimte en 
er is ook een tweede toegangspoort. Via het 
terras aan de achterkant komt u terecht in het 
woongedeelte van het huis. Het huis heeft een 
woonoppervlakte van ongeveer 220 vierkante 
meter.
De ruime keuken en woonkamer zijn het 
middelpunt van deze woning. Het hoge plafond 
in de keuken geeft een extra dimensie aan het 
huis, vooral aan de keuken. Verder bestaat de 

woning uit drie slaapkamers, twee badkamers 
en een hobbykamer. Een van de badkamers 
heeft behoefte aan renovatie. Een verfbeurt 
zal het huis ook zeker goed doen. Het gehele 
huis is voorzien van dievenijzers.

Kortom, de gehele woning verkeert in een 
redelijke, nette staat. Dus, bent u op zoek 
naar een ruime laagbouwwoning in een nette 
buurt? Dan is dit zeker iets voor u!

De vraagprijs is € 137.000,-.
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Commewijne W7 (W0375B6 – Stralende Palmlaan 117)Commewijne W7 (W0375B6 – Stralende Palmlaan 117)Commewijne W7 (W0375B6 – Stralende Palmlaan 117)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 197m²
Perceel opp. 910m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden airconditioned,
 alarm,
 satelliet tv,
 internet,   
 220/110V
 voltage
Contact info Surgoed Makelaardij
 Telefoon: 493497/ 
 457183/550466

€ 115.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 135m²
Perceel opp. 800m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Fully airconditioned, diefijzer,  
 alarm
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 / 550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Kwatta L3 (W0377B3–Andromedastraat 26)

€ 95.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 260m²
Perceel opp. 560m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Ruime woning, met ruime  
 slaapkamers
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/   
 550466

Welgedacht B L12  (W0374B6–Priyalaan 13)

€ 69.500,-

Soort woning Laagbouw
 (2 woningen op een erf)
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 560m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Betreft 2 huizen
 op een erf
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466

Welgedacht B L12  (W0373B6–Priyalaan 7)

€ 95.000,-

Hierbij bieden we een mooie woning te Palmvillage. Het gaat 
om een laagbouw woning met een carport en een bergruimte. 
Via de carport kunt u zo uw woning inlopen waarna u gelijk in 
de keuken terechtkomt. De keuken heeft een mooie granieten 
keukenblad met veel onderkasten. De woning is van binnen 
geheel betegeld en afgewerkt met gipsplaten plafond. In de 
ruime woonkamer zijn er onder andere 220v aansluiting en 
er is ook internet en satelliet tv aansluiting aanwezig. Er zijn 
drie slaapkamers waarvan een master room met een walk-in 
closet en een badkamer. Het perceel is compleet omrasterd 
met hekwerk. Aan de achterzijde van de woning is er een ruim 
terras waar u lekker kunt genieten van de altijd aanwezige 
landwind en van het rustgevende uitzicht. Rondom de woning 
vindt u onder andere een buitenkraan waar u uw handen kunt 
wassen na een dagje tuinieren. De durotank is weggewerkt 
onder de grond. Deze woning ligt aan een betegelde weg op 
een eigentijdse verkaveling die 24/7 beveiligd wordt.

€ 165.000,-

Op het verkavelingsproject Palmvillage, staat deze 
semi koloniale woning aan de Goudpalmlaan te koop.  
De woning werd voorheen gebruikt als hoofdkantoor 
van een bedrijf en is recentelijk deels gerenoveerd tot 
een woonhuis. Het bouwoppervlakte van de woning 
is 336m² en het perceel is 1152m² groot. Enkele 
karakteristieke elementen in de woning zijn onder 
andere de houten vloer en de prachtige ruimtes en het 
ruime voor- en achterbalkon. Deze woning heeft zelfs 
creatieve mogelijkheden om enkele nieuwe ruimtes in 
te delen en te creëren. 

Commewijne W7 (W0376B6 – Goudpalmstraat 31)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 336m²
Perceel opp. 1152m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Garage, airco,
 alarm, veranda’s
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183/550466
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 621.28m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden De woning is voor de helft  
 gebouwd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183/550466 
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica B8 (W0362B6–Rasianastraat 79)

€ 53.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 110m²
Perceel opp. 1.2ha
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Alle nutsvoorzieningen zijn  
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466 
Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Commewijne W9 (W0366B3-Kasimbegweg a7)

€ 70.000,- € 79.000,-

Te Tourtonne 5 staat deze laagbouw woning. Ondanks 
de woning bouwtechnisch goed is, verkeert de woning 
in een gedateerde toestand. De nieuwe eigenaar zal 
de woning eventueel kunnen renoveren naar heden-
daagse normen en standaarden. De woning heeft 3
slaapkamers, een voor- en achterbalkon en een woon-
kamer die overloopt in de semi open keuken. Kortom 
de woning is per direct te betrekken maar heeft geda-
teerde elementen. Er is veel vraag naar woningen in 
deze omgeving binnen deze prijsklasse.

Noord S2 (W0369B9 - Siliciumstraat 18)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 180m²
Perceel opp. 434m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woonhuis in een leuk gedeelte
 van de wijk Tourtonne
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183/550466 

€ 148.500,-

Op Paramaribo Noord in de wijk Blauwgrond op steen-
worp afstand van de Commissaris Roblesweg en de 
Anton Dragtenweg ligt dit semi houten hoogbouw 
pand op een ruim erfpacht hoekkavel. Het pand is op 
veel punten gedateerd echter ideaal te renoveren als 
kantoorpand / woonhuis / appartement. De voorlangs 
lopende weg is geasfalteerd en de kavel heeft een 
ideale grootte waardoor het voor diverse doeleinden 
gebruikt kan worden. Het pand heeft 4 slaapkamers 
en tweemaal bad en toilet. Op de begane grond is de 
woonkamer met een verhoogd plafond en voor- en 
achterterras. 

Blauwgrond W1  (W0371B6 - J. Greenstraat 3)

Soort woning Hoogbouw Bruynzeel
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 996.87m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woning ligt op een hoekkavel en   
 dient opgeknapt te worden
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183/550466
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 165m²
Perceel opp. 560m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 11
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183/550466 
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Uitvlugt N4 (W0361B6 - Doloresstraat 23)

€ 89.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 180m²
Perceel opp. 333.33m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Materbedroom airco,   
 110/220V, automatische  
 roldeuren, tv aansluiting 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466 
Makelaar Joel Terzol 7163400

Kwatta F5 (W0359B3–Abdoel Kariemweg 30)

€ 65.000,-€ 130.000,-

Deze prachtige woning staat aan de Quatrostraat, een 
zijstraat van Doebestraat te Kwatta. Deze woning is in 
2012 gebouwd en staat op een eigendomsperceel van 
±600m² en heeft een stenen omrastering met razor 
wire. Het terrein is beplant met beschuit gras en wordt 
goed onderhouden. De woning is fully air-conditioned, 
heeft 3 slaapkamers, ruime woonkamer met voorbal-
kon, keuken, wasruimte, berghok, bad en toilet en 
garage met electrische oproldeur. De woning heeft ook 
alle aansluitingen z.a.: Internet, 110/220stroom en 
alarm met beamer rondom de woning. 

Kwatta K4   (W0356B3 - Quatrostraat 89)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 170m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3  
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Fully airco, diefijzer, alarm, warm
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

€ 129.500,-

Deze splitlevel woning staat op een eigendoms hoek-
terrein te Morgenstond. Het is makkelijk bereikbaar via 
de Kristalstraat en de Anton Dragtenweg. De woning 
heeft 3 slaapkamers en tweemaal bad en toilet.
De woning is speels ingedeeld met diverse hoogte
verschillen. Vanuit de garage krijgt u toegang tot de 
laundry en keuken. Van daaruit gaat u middels een 
korte verhoging naar de kamer die toegang geeft tot 
een voorbalkon met schuifdeuren en uitzicht over de 
straat. Bent u op zoek naar een erg knusse en leuke 
woning die werkelijk een thuis kan worden genoemd 
tegen een faire prijs?

Noord (W0360B9 - Powisie hk Picoletstraat 18)

Soort woning Splitlevel hoogbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 747m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Leuke woning op een fraai
 hoek kavel met een beetje werk
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183/550466 
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 180 m²
Perceel opp. 500 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Op het erf is nog een
 extra woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/550466/457183 
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Centrum P4 (W0137B3 – Oranjelaan 51)

€ 72.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 317 m²
Perceel opp. 4124 m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 110/220 stroom
 aansluiting 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Commewijne (W0335B6 – Moeloetweg 37)

€ 65.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 110m²
Perceel opp. 384.65m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Diefijzer
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Wanica N10(W0331B3-Raghoebarsingweg 17)

€ 42.000,-

Soort woning Bungalow vakantiewoning
Bouw opp. 210m²
Perceel opp. 868m²
Titel grond Grondhuur, opstalrecht
 contract
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Vakantiewoning 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497 

 Para R16 (W0328B9 –A.E. Cairostraat, Mamba)

€ 49.000,-€ 130.000,-

Te Paramaribo Noord op het Surivillage 1 project ligt 
dit volledig in cultuur gebracht eigendomsperceel.Dit 
terrein is in tweëen verdeeld en voorzien van een ste-
nen schutting en 2 rolpoorten die toegang verschaffen 
tot het terrein. Op het ene deel van het terrein staat 
een laagbouw stenen woning. Op het andere deel van 
het terrein staan er 2 identieke apartementen en een 
studio met alle gemakken. De appartementen hebben 
elk 1 slaapkamer, woonkamer, keuken, bad en toilet 
met warm water. Het terrein is volledig betegeld en 
aan de voorkant zijn er duikers gelegd.

 Noord U1 (W0329B3 – Paulus E.P. Indiaanstraat 151)

Soort woning Laagbouw met appartementen
Bouw opp. 356m²
Perceel opp. 675m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 6
Bad en toilet 5
Bijzonderheden 1 woning en 3 appartementen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.:493497 / 457183 / 550466
Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 150 m²
Perceel opp. 795 m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Woning voor 50%
 afgebouwd 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466 
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica N15 (W0349B6–Bergibitaweg 20)

€ 55.000,-

Soort woning 12 appartementen
Bouw opp. 500 m²
Perceel opp. 12118 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 12
Bad en toilet 12
Bijzonderheden 12 appartementen 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183/550466 
Makelaar Joel Terzol
 7163400

Wanica G5 (W0352B6–Menckenbergstraat 56)

€ 345.000,-€ 57.500,-

Dit perceel met laagbouw woning staat op de hoek 
van de Carlo- en Thelmaweg. De Thelmaweg grenst 
aan de Indira Gandhiweg en is een doodlopende 
straat. Hierdoor is het verkeer geminimaliseerd. De 
berm die voor de woning staat is beplant met mooie 
sierpalmen die elke gast verwelkomt. Het erf is te 
betreden via 3 voetgangerspoorten. De woning heeft 
2 slaapkamers die een gedeelde sanitaire ruimte 
hebben. Het dak is bedekt met duurzame rode trape-
ziumplaten. 

Wanica N11 ( W0342B6 – Thelmaweg 34a)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 123.05m²
Perceel opp. 175m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

€ 122.500,-

Deze prachtige woning staat aan de Kartriweg, ten 
zuiden van de Vierkinderenweg. De Vierkinderenweg is 
een zijstraat van de welbekende Indira Gandhiweg en 
is vanuit meerdere wegen te bereiken. De woning is 
gunstig gelegen en er is ook een goede busverbinding 
naar het centrum.  De woning is over het algemeen 
uitstekend onderhouden.  Rondom het huis is een 
betegelde vloer van ongeveer 1 meter. Het overige 
gedeelte van het perceel is opgehoogd met hoog 
kwaliteit schelpzand.

Wanica P10 (W0338B6 – Kartriweg 17)

Soort woning Laag nieuwbouw
Bouw opp. 217m²
Perceel opp. 640.96m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Exlusief de luxe meubels 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183/550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400
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€ 169.000,-

Ruime open leefruimte, ruime luxe keuken, ruime 
slaapkamers, ruime garage, ruime tuin en dit alles 
in een rustige buurt, op een steenworp afstand van 
de nieuwe Amerikaanse Ambassade, sholen, winkel-
centra, recreatieoord Leonsberg, uitgaanscentrum 
Paramaribo. Bij het ontwerpen van deze moderne 
stenen laagbouwwoning heeft het begrip “ruim” 
centraal gestaan. De woning heeft een zeer degelijke 
uitstraling. Dit komt door de A-kwaliteit materialen, 
w.o. golfplaten als dakbedekking, die gebruikt zijn bij 
de vervaardiging van deze woning.

Noord W1 (W0364B9 – Eshanhoesen Abdoelrahmanstraat 108)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 285m²
Perceel opp. 675m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Fully airconditioned, warm en
 koud water
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar B. Chin - 7163700

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 140 m²
Perceel opp. 406 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 110/220, warm water,
 diefijzer
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/550466
Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Wanica D2 (W0200B3-Nataschastraat 26)

€ 67.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 90 m²
Perceel opp. 270 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Gesloten riolering, verharde  
 weg, uitstekend omrasterd 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Kwatta A3 (W0304B6-Maisuruweg 133)

€ 57.500,-

Uitvlugt K7 (W0378B6 - Maanbloemstraat 14)Uitvlugt K7 (W0378B6 - Maanbloemstraat 14)Uitvlugt K7 (W0378B6 - Maanbloemstraat 14)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 780m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Hobbykamer,  
 110/220,
 dievenijzer
Contact info Surgoed Makelaarij
 Tel.:493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol
 7163400

€ 137.000,-

In Uitvlugt, gelegen aan de Maanbloemstraat, bieden wij 
deze laagbouwwoning op een dubbel perceel aan. Het terrein 
is ongeveer 780m² groot en is geheel omheind. De linker-, 
rechter- en achterzijde van het perceel is omrasterd met een 
stenen beschutting en de voorzijde met een modern hekwerk. 
Aan de linkerkant van het perceel is gewerkt met flora om de 
stenen beschutting weg te werken. Via de brede oprit komt u 
bij een open garage die plaats biedt aan 2 auto’s. De rechter-
kant van het perceel biedt echter ook de mogelijkheid tot het 
maken van een 2de garage; de ruimte is hiervoor aanwezig. 
Via het terras aan de achterkant komt u terecht in het woon-
gedeelte van het huis. De ruime keuken en woonkamer zijn 
het middelpunt van deze woning. Verder bestaat de woning uit 
4 slaapkamers, 2 badkamers en 1 hobbykamer. Hierbij moet 
gezegd worden dat één van de badkamers behoefte heeft aan 
renovatie. Het gehele huis is voorzien van diefijzer en er is 
110/220 voltage aanwezig.

Soort woning Moderne Laagbouw, villa
Bouw opp. 184 m²
Perceel opp. 1005 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Perceel heeft een
 frontbreedte van 30m 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Commewijne W7(W0301B9–Palmvillage 108)

€ 119.000,-
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Soort woning Laagbouw, nieuwbouw
Bouw opp. 150 m²
Perceel opp. 489 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Woning wordt verkocht
 incl meubilair, in perfecte  
 staat 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/550466

Commewijne W0(W0325B6–Poorterstraat 11)

€ 79.500,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 300 m²
Perceel opp. 7400 m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 5
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Verharde weg, perceel aan  
 het water 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Leiding G15 (W0321B6–Tawajariepolderweg)

€ 185.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 517m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Stroom en water aanwezig 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183/550466  
Makelaar Joel Terzol
 7163400

Wanica P11 ( W0336B3 – Persadweg 5)

€ 115.000,-

 Saramacca  (W0368B9 - Mistgustweg 543) Saramacca  (W0368B9 - Mistgustweg 543) Saramacca  (W0368B9 - Mistgustweg 543)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 
Perceel opp. 1.034ha
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Bruynzeel
 woning 15 jaar
 geleden gebouwd

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Makelaar Joel Terzol -   
 7163400

N.O.T.K.

Gelegen in het district Saramacca, aan de linkerzijde van de 
Grankreek, ten noorden van de Rijweg Groningen - Hamburg 
ligt deze prachtige woning aan de Saramaccarivier te koop. 
Wanneer je de oprijlaan komt binnen rijden, staat er een 
kleine bruine beheerderswoning vooraan bij de poort. De tuin 
is beplant met prachtige tropische planten en fruitbomen wat 
geheel in cultuur is gebracht. Het perceel ligt aan de goudkust 
van Saramacca, 1 hectare langs de rivier met een steiger en 
heeft als titel grondhuur. Het is een bruynzeel woning die 15 
jaar geleden is gebouwd en nog steeds goed wordt onderhou-
den. Het onderste gedeelte is van steen opgetrokken en ver-
deeld in 2 woonlagen. De begane grond is volledig betegeld 
en heeft 3 slaapkamers, een ruim terras, bad en een open 
keuken. De eerste verdieping heeft een mooie, warme houten 
vloer en heeft 2 slaapkamers en een eigen bad en toilet. Op 
dit ruim perceel bevindt zich ook een mooi zwembad, met een 
buitenkeuken en buitendouche. 

€ 119.000,-

Ongeveer 6 km van het centrum van Paramaribo aan 
de Kwattaweg ligt dit prachtig huis in een goed ver-
zorgd Project (rashiv verkaveling). De Rhododendron-
straat is een zijstraat van de vierde rijweg en de wo-
ning is ongeveer 250m in de straat. De aard van het 
project en de sociale controle biedt rust en veiligheid 
aan de bewoners. In de omgeving zijn er scholen, 
winkels, cambio’s, restaurants, en diverse faciliteiten 
aanwezig. Dit project is tot heel laat in de avond 
bereikbaar per bus. Het terrein en de oprit is geheel 
verhoogd en betegeld. De woning is goed beveiligd.

Wanica P5 ( W0339B6–Rhododendronstraat 12)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 167m²
Perceel opp. 405.50m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 110/220V, alarm, hydrofoor,
 elektrische schuifpoort 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400
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€ 112.500,-

Te Commewijne op het project Palm Grove staat deze 
moderne, tropische woning met een paviljoen en een 
zwembad. Het project Palm Grove ligt op 10 minuten 
rijden vanaf de Wijdenbosch brug en is een woonwijk 
met betegelde wegen, nutsvoorzieningen en bewa-
king. Commewijne, met name Palm Grove, is een 
omgeving waar u rustig en landelijk kunt wonen. Deze 
woning staat op een eigendomskavel van 500m² en is 
geheel in cultuur gebracht met een aangelegde tuin, 
bestrating, oprit en terrassen. Het terrein is aan de 
voorzijde en tweederde van de zijkanten omrasterd met 
een gaashekwerk om een ruimtelijk effect te creëren. 

Commewijne X7  (W0385B6 – Canarypalmstraat 131)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 190m²
Perceel opp. 497.50m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Moderne woning
 met zwembad 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183/550466

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 117.50m²
Perceel opp. 741m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Hoogbouwwoning met wat  
 werk, ideaal gelegen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Centrum R4  (W0380B6–Gonggrijpstraat 69)

€ 92.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 370 m²
Perceel opp. 818 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2 + 3
Bijzonderheden Warm water, diefijzer, airco 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Jerson Zorgvol
 7106677

Wanica M13(W0313B3–Zijstr Hare Ramaweg)

€ 137.500,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 486m²
Perceel opp. 700m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Groot woonhuis voor de  
 klusser, woning is 70%
 afgebouwd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466

Sophia’s Lust F4 (W0383B6–Sophia’s Lust)

€ 110.000,-

Uitvlugt L12  (W0379B6 – Jozef Leliestraat 87)Uitvlugt L12  (W0379B6 – Jozef Leliestraat 87)Uitvlugt L12  (W0379B6 – Jozef Leliestraat 87)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 336m²
Perceel opp. 211.50m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Ruime woning met  
 ruime slaapkamers  
 en 2x bad en toilet,
 fully airconditioned

Contact info Surgoed Makelaarij
 Tel.: 493497/457183
 550466

€ 228.000,-

Deze luxe hoogbouwwoning ligt aan de Jozef Leliestraat te 
Uitvlugt op een klein hoekperceel van 212m² groot. Het ter-
rein loopt taps toe in een driehoek. Ondanks het kleine perceel 
oogt de woning ruimtelijk; omdat het op een hoekkavel ligt. 
De woning heeft een ruime garage voor twee auto’s met een 
automatische roldeur. Vanuit de garage krijgt men toegang tot 
de woonkamer en de open keuken. U kunt het pand verlaten 
richting de straatzijde vanuit de woonkamer via de voordeur. 
Op de begane grond is er een bergruimte en een toiletruimte. 
Vanuit de woonkamer is er een trap die toegang geeft tot de 
eerste verdieping met 4 slaapkamers. Drie daarvan hebben 
een gedeelde bad en toilet en de masterroom heeft zijn eigen 
bad en toilet ruimte. Het gehele huis is voorzien van aircon-
ditioning. Bij de bouw van het pand is gebruik gemaakt van 
hoogwaardige materialen en een moderne architectuur. Alle 
moderne voorzieningen zoals dat verwacht mag worden bij 
een woning van dit kaliber zijn aanwezig.
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 829m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 384 m²
Perceel opp. 866.56 m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Warm water, diefijzer, alarm,  
 full airconditioned
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497
Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 650 m²
Perceel opp. 999.34 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Fully airco, gated community,  
 warm en koud water 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar B. Chin - 7163700

 Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, 
staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning, 
gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken 
en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en 
koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt, 
airconditioning, automatische garagedeur en schuif-
poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 
ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 
en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 
windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 278m²
Perceel opp. 570m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle
 gemakken op een zeer gewilde   
 locatie
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 1052m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  
 onder Surinaamse  
 architectuur met  
 steiger gelegen  
 langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497/457183
 550466

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? Wonen 
in een gesloten project tussen twee prachtige meren in de 
omgeving van Tout Lui Faut. In dit project staat op kavel 14 
een prachtige nieuwbouwwoning gebouwd onder Surinaamse 
architectuur, een fusion van een moderne stijl gecombineerd 
met tropische accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 
masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 
wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een gedeelde 
badkamer met toilet. U krijgt toegang vanaf de straatzijde 
naar de woning door een automatische schuifpoort. U kunt 
uw auto parkeren onder de carport. Via de voordeur loopt u 
een lange gang in, waar u gelijk aan de linker- en rechterzijde 
de slaapkamers vindt. De woonkamer en open keuken zijn 
achterin de woning gesitueerd met uitzicht op het water. De 
keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en staat 
in verbinding met de woonkamer. Van hieruit kunt u via de 
openslaande tuindeuren toegang krijgen tot het ruime balkon 
met uitzicht richting de steiger en het meer. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)
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Soort woning Splitlevel  
 Hoogbouw
Bouw opp. 400 m²
Perceel opp. 900 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Eigen Appartement
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Uitvlugt O6  (W0227B9 - Confidentieel)

N.O.T.K.

Hier kan uw
object staan!

Meer weten zie 
de legenda op 

pagina 62 voor de 
contactgegevens 

en wij informeren 
u over de 

voorwaarden!

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

€    $   SRD

Soort object Bedrijfsloods
Bebouwd opp. 400m²
Perceel opp. 534m²
Titel grond Eigendom
Kamers 3
Bad en Toilet 1
Bijzonderheden Grote bedrijfsloods met
 4 roldeuren 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

€ 127.500,-

 Uitvlugt K5  (W0285B6 – Hoebalaan 24) Uitvlugt K5  (W0285B6 – Hoebalaan 24) Uitvlugt K5  (W0285B6 – Hoebalaan 24)

Soort woning Bungalow
Bouw opp. 350 m²
Perceel opp. 831 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Instapklare
 woning

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497/550466
 457183 

€ 365.000,-

Deze prachtige woning staat aan de Hoebbalaan 24. De 
Hoebbalaan is een leuke zijstraat van de Hendrikstraat, net 
achter de 2² rijweg. Het huis is met smaak gebouwd. De 
gehele woning is omrasterd met een hoge schutting van 
steen en aan de voorzijde met sierhekwerk met twee hoge 
automatische schuifpoorten. U kunt de woning binnengaan 
via de fraaie grote entree of via de garage, die ruimte heeft 
voor twee grote auto’s via een automatische oproldeur. U kunt 
eventueel aan de zijkant van het huis een auto met boot kwijt 
door gebruik te maken van de tweede ingang. Via de garage 
krijgt u toegang tot de laundry en de ruime woonkamer met 
hoge vide. Deze vide is te bereiken via een metalen roltrap die 
toegang biedt tot de verdiepingsvloer. Hier zijn er 2 kamers 
die dienst kunnen doen als kantoor of slaapkamer. Er is ook 
een open ruimte van zeker 60m² die gebruikt kan worden 
voor een game room of als relax ruimte. Er zijn op de begane 
grond maar liefst 3 ruime slaapkamers.

€ 118.000,-

Tussen de Derde Rijweg en de Leidingen vindt u de 
Menckenbergstraat met daaraan diverse zijstraten 
die samen een geheel nieuwe woonwijk vormen. Dit 
Menckenbergproject heeft een hedendaagse, nette 
uitstraling en u vindt hier diverse woningen op ruime 
eigendomskavels. Dit project heeft buurtbeveiliging en 
bestaat uit verharde wegennetwerk met alle nodige 
nutsvoorzieningen. Deze woning met een voorbalkon 
en een ruim erf staat op een eigendomskavel van 
600m² die compleet in cultuur is gebracht. Het is 
kortom een ruime starterwoning die gelegen is in een 
representatieve woonwijk.

Kasabaholo H8  (W0381B6 – Theresia Paulinastraat 77)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 224.50m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Nette laagbouwwoning
 met compleet verharde
 tuin
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
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€ 36.000,-

Gelegen in een zijstraat van de verlengde Tout Lui 
Fautweg te Wanica ligt de gesloten verkaveling Lake 
Land. Een stukje paradijs op korte afstand van het 
centrum van Paramaribo. Deze nieuwe verkaveling is 
een gesloten project met een enkele toegangsweg, 
de 59 beschikbare eigendomskavels zijn gecentreerd 
langs het water van twee meren. Aangezien er aan het 
begin van het project een hefboom is met bewaking 
vind u hier geen pottenkijkers. Het gehele project 
bestaat uit ruime villa kavels varierende in m² vanaf 
800-1500.

Wanica K15 (P0241B9 – Lake Land/Verl. Tout Lui Fautweg)

Perceel opp. 810-1500m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp en opgehoogd
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Prachtige verkaveling
 langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497/550466/457183

Perceel opp. 375m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort  
Bijzonderheden Woning voor 60%  
 afgebouwd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Commewijne (P0284B3 - Jagtlust 76)

€ 11.850,-

Perceel opp. 499 m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Water en stroom
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol 
 7163400

Wanica N8 (P0281B6 - Harisingweg)

€ 13.500,-

Perceel opp. 776.30m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei/Zand
Bijzonderheden Geen stroom
 water aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Wanica J12(P0279B6-Welgedacht B weg)

€ 17.000,-

Wanica (P0289B6 – Waterland, straat leguanapark)

Perceel opp. 7800 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp,
 opgehoogd
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Prachtig strand,
 zeer mooie ligging

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

€ 288.000,-

Langs de Suriname rivier compleet met een eigen strand 
dicht in de buurt van diverse recreatieoorden ligt dit prachti-
ge terrein. De kenmerken zijn: rust, natuur, water, strand en 
recreatie. Dit terrein is geschikt voor diverse doeleinden, zowel 
voor privé bewoning als voor iemand die graag een buitenver-
blijf wil hebben op een prachtig terrein langs de Suriname ri-
vier. Het terrein is geheel omrasterd met aan de voorzijde een 
stenen schutting met metalen schuifpoort en aan de zijkanten 
walabapalen met prikkeldraad. Het terrein beschikt al over de 
volgende opstallen die dienst doen als verblijf en recreatie. 
Vier appartementen van elk 35m² met bad, toilet, woonkamer 
en keuken zijn voorzien van elektra aansluiting en watervoor-
ziening. Er is ook een beheerderswoning van 48m², en langs 
het water staan twee tenten met overkapping van totaal 70m² 
waar een keukenblok in zit met spoelbak en stopcontacten. 
Ook is er een extra bad- en toiletruimte met wasbak. Een fijne 
bijkomstigheid is de stroomvoorziening, indien u van plan bent 
dit park uit te breiden.

Wanica (P0289B6 – Waterland, straat leguanapark)Wanica (P0289B6 – Waterland, straat leguanapark)





Licht, belangrijker 

dan u denkt 
Hoe vaak, waar en wanneer maakt u 
gebruik van licht? U staat er ongetwijfeld 
niet bij stil. Althans, niet bewust. Bij HD 
Lighting gebeurt dat wel. Sinds de oprichting 
in 2004 is HD Lighting de enige licht- en 
lampenspeciaalzaak in Suriname.
Isaak Poese is de eigenaar van HD Lighting. 
Hij is ook lichtspecialist en altijd met licht 
bezig. Aan zijn passie voor licht wordt hij dan 
ook ieder moment van de dag herinnerd. 
,,Als het over licht gaat, dan gaat het over 
een totale beleving. Waar ik ook ben, ik zie 

het direct wanneer een ruimte onder- of 
overbelicht is.” Licht activeert de hersenen 
van mensen en beïnvloedt daardoor ook 
hun stemming en gemoedstoestand. 
Door bewust om te gaan met het licht dat 
mensen kiezen, kunnen ze hun stemming 
en gemoedstoestand beïnvloeden in de 
gewenste richting. ,,Of u nu wilt werken, 
ontspannen, winkelen, parkeren of koken. 
Iedere situatie vraagt om een andere 
combinatie van lichtkleur, -intensiteit en 
sterkte en een bijpassende armatuur. Op een 
werkplek die onderbelicht is bijvoorbeeld, 
verliezen medewerkers de alertheid die ze 
nodig hebben om geconcentreerd te werken. 
Een winkelier zal zijn klanten, met de juiste 
verlichting, proberen te verleiden iets te 
kopen.’’

Lichtplan
Om mensen te helpen bij het maken van de 
keuze voor de juiste verlichting, werkt HD 
Lighting met een lichtplan. ,,De hoeveelheid 
aan keuzes kan soms overrompelend zijn. 
Zo heeft iedere beslissing een effect op de 
volgende en de uiteindelijke beleving van de 
omgeving”, meent Poese. Een lichtplan omvat 
al deze aspecten voorzien van berekeningen 
en een advies over de te gebruiken lampen, 
lichtkleuren en sterktes. ,,Bij de inrichting 
van uw woonkeuken houden we er rekening 
mee dat je tijdens het koken, wanneer 
je graag goed in de pannen kunt kijken, 
ander licht wenst dan tijdens het tafelen 
met bezoek waar de intieme sfeer met iets 
zachtere verlichting kan worden versterkt.” 
Zo’n plan kan bijvoorbeeld gemaakt worden 

op het moment van bouw, verbouw of 
wanneer binnen- of buitenruimtes opnieuw 
worden ingericht. Het beste moment om 
HD Lighting in te schakelen voor het maken 
van een lichtplan is aan de tekentafel, zegt 
Poese. ,,Het plan begint namelijk bij het 
intekenen en trekken van de kabels voor 
de benodigde lichtpunten. Maar dan ben 
je er nog niet. De keuze voor verlichting is 
het resultaat van een samenspel tussen de 
functie, indeling en inrichting van de ruimte. 
En daar ben je aan de tekentafel mee bezig.” 

De adviseur van HD Lighting helpt de 
klant bij het maken van de keuzes. ,,De 
uitdaging bij het maken van een lichtplan 
zit voor ons in het samenbrengen van de 
wensen van onze klant en de diversiteit aan 
mogelijkheden binnen ons aanbod.

Dat wat klanten willen, is vanuit het oogpunt 
van de verlichting niet altijd mogelijk 
of wenselijk, en het is aan ons om dan 
alternatieven aan te dragen die tegemoet 
komen aan de wensen van de klant.”

Energie
Een ander terrein waar de medewerkers 
van HD Lighting deskundig zijn, is energie. 
Ze doen die kennis op door opleiding en 
training, waarbij wordt uitgegaan van 
internationale standaarden. Ook bezoek 
aan beurzen en intensieve contacten met 
leveranciers draagt bij aan het actueel 
houden van hun kennis. Op dit moment 
gaat de aandacht uit naar energiebewuste 
en energiezuinige oplossingen, maar ook 
kostenbesparing is een belangrijk punt. 
,,We merken dat het voor onze klanten 
een belangrijk aandachtspunt is. Het 
gaat er niet alleen om te besparen op de 
energierekening. Ook de aanschaf van 
armaturen vervaardigd van kwalitatief goed 
en duurzaam materiaal en de garantie die 
wij erop bieden, zijn van invloed op de 
levensduur en dus uiteindelijk ook op de 
kostenbesparing.”

Dat licht meer is dan een armatuur met 
een lamp, bewijst de woning van Poese 
zelf. ,,Regelmatig stoppen de mensen 
bij mijn woning om even te kijken. Mijn 
tuin en woning fungeren als showroom”, 
lacht hij. Ook in de stad is het werk van 
HD Lighting zichtbaar. Zo zijn diverse 
kantoren, parkeerplaatsen, winkels, het 
Onafhankelijkheidsplein en de buitenruimte 
voor de basiliek verlicht op basis van het 
advies en met de producten van HD Lighting. 
Dat HD Lighting ook kennis en ervaring 
heeft met het realiseren van de technische 
installatie, bekabeling en de veiligheidseisen 
die horen bij verlichting, is niet bij iedereen 
bekend. Om daar verandering in te 
brengen opent het bedrijf binnenkort een 
gespecialiseerde dochteronderneming. ,,We 
horen dat onze klanten zichzelf voornemen 
nooit meer met onkundige elektriciëns te 
werken. Het is dan ook aan ons om daar op 
in te springen en meer naar buiten te treden 
met onze uitgebreide kennis en ervaring.” 

Ook als u nog niet toe bent aan het maken van een 
heel lichtplan, nodigt Isaak Poese u van harte uit 
in één van zijn winkels. Zijn specialisten staan voor 
u klaar aan de Johannes Mungrastraat 31, in de 
Hermitagemall unit 20/21 en in de hoofdvestiging 
aan de Jozef  Israelstraat 20.
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Filialen: Johannes Mungrastraat 31 + Hermitage Mall Unit 20/21



Licht, belangrijker 

dan u denkt 
Hoe vaak, waar en wanneer maakt u 
gebruik van licht? U staat er ongetwijfeld 
niet bij stil. Althans, niet bewust. Bij HD 
Lighting gebeurt dat wel. Sinds de oprichting 
in 2004 is HD Lighting de enige licht- en 
lampenspeciaalzaak in Suriname.
Isaak Poese is de eigenaar van HD Lighting. 
Hij is ook lichtspecialist en altijd met licht 
bezig. Aan zijn passie voor licht wordt hij dan 
ook ieder moment van de dag herinnerd. 
,,Als het over licht gaat, dan gaat het over 
een totale beleving. Waar ik ook ben, ik zie 

het direct wanneer een ruimte onder- of 
overbelicht is.” Licht activeert de hersenen 
van mensen en beïnvloedt daardoor ook 
hun stemming en gemoedstoestand. 
Door bewust om te gaan met het licht dat 
mensen kiezen, kunnen ze hun stemming 
en gemoedstoestand beïnvloeden in de 
gewenste richting. ,,Of u nu wilt werken, 
ontspannen, winkelen, parkeren of koken. 
Iedere situatie vraagt om een andere 
combinatie van lichtkleur, -intensiteit en 
sterkte en een bijpassende armatuur. Op een 
werkplek die onderbelicht is bijvoorbeeld, 
verliezen medewerkers de alertheid die ze 
nodig hebben om geconcentreerd te werken. 
Een winkelier zal zijn klanten, met de juiste 
verlichting, proberen te verleiden iets te 
kopen.’’

Lichtplan
Om mensen te helpen bij het maken van de 
keuze voor de juiste verlichting, werkt HD 
Lighting met een lichtplan. ,,De hoeveelheid 
aan keuzes kan soms overrompelend zijn. 
Zo heeft iedere beslissing een effect op de 
volgende en de uiteindelijke beleving van de 
omgeving”, meent Poese. Een lichtplan omvat 
al deze aspecten voorzien van berekeningen 
en een advies over de te gebruiken lampen, 
lichtkleuren en sterktes. ,,Bij de inrichting 
van uw woonkeuken houden we er rekening 
mee dat je tijdens het koken, wanneer 
je graag goed in de pannen kunt kijken, 
ander licht wenst dan tijdens het tafelen 
met bezoek waar de intieme sfeer met iets 
zachtere verlichting kan worden versterkt.” 
Zo’n plan kan bijvoorbeeld gemaakt worden 

op het moment van bouw, verbouw of 
wanneer binnen- of buitenruimtes opnieuw 
worden ingericht. Het beste moment om 
HD Lighting in te schakelen voor het maken 
van een lichtplan is aan de tekentafel, zegt 
Poese. ,,Het plan begint namelijk bij het 
intekenen en trekken van de kabels voor 
de benodigde lichtpunten. Maar dan ben 
je er nog niet. De keuze voor verlichting is 
het resultaat van een samenspel tussen de 
functie, indeling en inrichting van de ruimte. 
En daar ben je aan de tekentafel mee bezig.” 

De adviseur van HD Lighting helpt de 
klant bij het maken van de keuzes. ,,De 
uitdaging bij het maken van een lichtplan 
zit voor ons in het samenbrengen van de 
wensen van onze klant en de diversiteit aan 
mogelijkheden binnen ons aanbod.

Dat wat klanten willen, is vanuit het oogpunt 
van de verlichting niet altijd mogelijk 
of wenselijk, en het is aan ons om dan 
alternatieven aan te dragen die tegemoet 
komen aan de wensen van de klant.”

Energie
Een ander terrein waar de medewerkers 
van HD Lighting deskundig zijn, is energie. 
Ze doen die kennis op door opleiding en 
training, waarbij wordt uitgegaan van 
internationale standaarden. Ook bezoek 
aan beurzen en intensieve contacten met 
leveranciers draagt bij aan het actueel 
houden van hun kennis. Op dit moment 
gaat de aandacht uit naar energiebewuste 
en energiezuinige oplossingen, maar ook 
kostenbesparing is een belangrijk punt. 
,,We merken dat het voor onze klanten 
een belangrijk aandachtspunt is. Het 
gaat er niet alleen om te besparen op de 
energierekening. Ook de aanschaf van 
armaturen vervaardigd van kwalitatief goed 
en duurzaam materiaal en de garantie die 
wij erop bieden, zijn van invloed op de 
levensduur en dus uiteindelijk ook op de 
kostenbesparing.”

Dat licht meer is dan een armatuur met 
een lamp, bewijst de woning van Poese 
zelf. ,,Regelmatig stoppen de mensen 
bij mijn woning om even te kijken. Mijn 
tuin en woning fungeren als showroom”, 
lacht hij. Ook in de stad is het werk van 
HD Lighting zichtbaar. Zo zijn diverse 
kantoren, parkeerplaatsen, winkels, het 
Onafhankelijkheidsplein en de buitenruimte 
voor de basiliek verlicht op basis van het 
advies en met de producten van HD Lighting. 
Dat HD Lighting ook kennis en ervaring 
heeft met het realiseren van de technische 
installatie, bekabeling en de veiligheidseisen 
die horen bij verlichting, is niet bij iedereen 
bekend. Om daar verandering in te 
brengen opent het bedrijf binnenkort een 
gespecialiseerde dochteronderneming. ,,We 
horen dat onze klanten zichzelf voornemen 
nooit meer met onkundige elektriciëns te 
werken. Het is dan ook aan ons om daar op 
in te springen en meer naar buiten te treden 
met onze uitgebreide kennis en ervaring.” 

Ook als u nog niet toe bent aan het maken van een 
heel lichtplan, nodigt Isaak Poese u van harte uit 
in één van zijn winkels. Zijn specialisten staan voor 
u klaar aan de Johannes Mungrastraat 31, in de 
Hermitagemall unit 20/21 en in de hoofdvestiging 
aan de Jozef  Israelstraat 20.
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Hep2o Nieuwe Hep2O kunststof 
insteekfittingen, nieuwe 
en probleemloze 
installatie van uw 
waterleidingsysteem

approved

€ 69.500,-

Deze kavel ligt aan de hoofdweg (Saramaccaweg) 
nabij km 41 te Saramacca. Het is hoog grond met 
overwegend zand en word goed onderhouden.
De frontbreedte is 78.98m en diepte is 415.28m.
Deze kavel is geschikt voor verschillende doeleinden.

Saramacca A3 (P0286B3 - Saramaccaweg)

Perceel opp. 3.2627ha
Titel grond Grondhuur
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497/550466/457183
Makelaar Jerson Zorgvol
 7106677

€ 115.000,-

Gelegen te Commewijne aan de Patjaskitieweg is dit 
terrein van bijna 1 hectare groot. De frontbreedte en 
diepte zijn ideaal om er een prachtig landhuis op te 
bouwen met een statige oprijlaan en een pier met 
boothelling langs de Surinamerivier. Dit grondhuurper-
ceel is gelegen langs de rivier, echter is de rivier niet 
zichtbaar vanaf de kavel door de begroeiing van man-
grovebomen langs de oever. Menig grootlandbezitter 
heeft in deze straat een riant optrekje gebouwd op de 
grote kavels die gelegen zijn langs een doodlopende 
weg in de rust van Commewijne.

Commewijne (P0283B6 - Patjaskitieweg 234a)

Perceel opp. 8560 m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Prachtig terrein gelegen langs de  
 Surinamerivier, ideaal om een   
 groot landhuis op te bouwen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183/550466

Perceel opp. 468 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Gesloten riolering,
 alle nutsvoorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/550466
 457183

Commewijne W8 (P0255B3–Palm Grove 91)

€ 19.000,-

Perceel opp. 661 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Gesloten riolering,
 alle nutsvoorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/550466
 457183

Commewijne W8 (P0256B3–Palm Grove 92)

€ 23.000,-
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€ 23.500-

Gaat uw voorkeur uit naar een perceel gelegen in 
het district Wanica? Dan betekent dit het einde van 
uw zoektocht. Dit perceel staat ten oosten van de Sir 
Winston Churchillweg in de omgeving van Houttuin. 
Deze omgeving is geschikt voor een jong gezin, die er-
aan denkt een leuk huis te bouwen. Het is een wijk die 
steeds meer tot ontwikkeling komt en daardoor steeds 
interessanter wordt voor starters. Het perceel is goed 
onderhouden, heeft een gesloten riolering en is geheel 
opgehoogd. Hierdoor is het klaar voor de bouw.

Wanica P10 (P0275B3 – Sir Winston Churchillweg)

Perceel opp. 562.24m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Het perceel staat op
 een goede locatie
 en is bouwrijp
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Joel Terzol
 7163400

Perceel opp. 540 m²
Titel grond Eigendom
Status 
Grondsoort 
Bijzonderheden Origineel perceel groot  
 1080m² gesplitst met
 goedkeuring min. OW
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Wanica (P0247B3–Noordpolderdam)

€ 16.500,-

Perceel opp. 540 m²
Titel grond Eigendom
Status 
Grondsoort 
Bijzonderheden Origineel perceel groot  
 1080m² gesplitst met
 goedkeuring min. OW
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Wanica (P0246B3–Noordpolderdam)

€ 16.500,-

Perceel opp. 601 m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei/Zand
Bijzonderheden Deze kavel ligt in een
 gesloten prive weg,
 alle nutsvoorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Commewijne S10(P0226B3–Zonnedauwweg 183)

€ 23.500,-

Kwatta M3 (P0270B3 – Prins Park 42)

Perceel opp. 1162 m²

Titel grond Eigendom

Status Opgehoogd,

 gesloten

 riolering

Grondsoort Zand

Bijzonderheden Gated

 community

Contact info Surgoed Makelaardij

 Tel.: 493497/457183

 550466

€ 168.500,-

Prins park behoort tot het beste Villapark binnen groot Pa-
ramaribo. U vindt hier alleen grote kavels met woningen van 
formaat. Het project is geheel omheind en heeft een centrale 
ingang met 24uur bewaking. Een andere ingang is aanwe-
zig waar de eigenaren zelf naar binnen kunnen rijden met 
gebruik van een remote control. Het project is voorzien van 
alle voorzieningen zoals telefoon en water, een ondergronds 
stroomnetwerk, brede wegen met middenbermen en straat-
verlichting. De groenvoorziening wordt maandelijks bijgehou-
den en huisvuil wordt opgehaald door een particulier bedrijf. 
Koopt u een kavel dan zult u lid worden van de VVE met een 
bestuur dat toeziet op het onderhoud van Prins Park. In dit 
villapark mogen geen zakelijke activiteiten ontplooid worden, 
ook zijn er regels en strikte voorwaarden m.b.t. de bouw van 
de woning zodat het karakter van dit luxueuze park beschermt 
wordt. Rondom dit perceel zijn de kavels nog niet bebouwd, 
maar in de directe omgeving wel.

Kwatta M3 (P0270B3 – Prins Park 42)Kwatta M3 (P0270B3 – Prins Park 42)
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€ 22.000-

In het Noorden van het Ganizoenspad ligt op het pro-
ject Rashiv, even nabij de 4e rijweg aan de rechterzij-
de van de Kwattaweg dit prachtig perceel. Het perceel 
heeft een oppervlakte van 405 m2, met een breedte 
van 17 meter en een diepte van 23 meter diep. De 
titel is eigendom. Dit perceel is reeds opgehoogd en 
er is gezorgd voor een gesloten riolering. U hoeft dus 
geen kokers meer te plaatsen of uw kavel te verho-
gen, u kunt gelijk gaan bouwen. De straten zijn geas-
falteerd en de wijk is reeds voor de helft bebouwd.

Wanica P5 (P0274B6 – Rhododendronstraat perc 89)

Perceel opp. 405.50m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp/opgehoogd
Grondsoort Klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Makelaar Joel Terzol -  7163400

Perceel opp. 710.57 m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Water en stroom aanwezig 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Makelaar Jerson Zorgvol 7106677

Lelydorp (P0219B3–De Craneweg perc. 5 )

€ 15.000,-

Perceel opp. 369 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp, hoog wied
Grondsoort Zand
Bijzonderheden kavel ligt aan doodlopende  
 weg, stroom aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol 
 7163400

Wanica W9 (P0189B3–Sir Winston Churchillweg)

€ 8.900,-

Perceel opp. 500 m²
Titel grond Grondhuur
Status Hoog Wied
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Stroom aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Commewijne W5(P0182B3–Voorburg,4e zijs.)

€ 7.900,-

Noord O1 (P0268B6 – Helouisestraat perc 189)

Perceel opp. 534 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Prachtige kavel  
 langs groot meer,  
 adembenemend  
 uitzicht

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

€ 62.500,-

Op een prachtige locatie langs een groot meer en natuurge-
bied hebben we deze eigendomskavel te koop. Het ligt in een 
zijstraat van de ringweg die binnen 5 minuten aansluiting bied 
op zowel het noorden als het zuiden van Paramaribo. Deze 
kavel ligt aan een doodlopende weg waarop volop ontwikke-
ling plaats vindt, dit betreft een van de zeer weinige locaties 
binnen groot Paramaribo die liggen langs het water in een 
prachtig natuurgebied. De kavel is reeds opgehoogd en aan 
de voorzijde zijn kokers geplaatst en is de inrit reeds gemaakt. 
De achterzijde van de kavel grenst aan een groot meer waar 
reeds meerdere huizen staan en u uw eigen steiger kunt plaat-
sen. Dit meer sluit aan op de oceaan, echter niet toegankelijk 
vanwege een sluis. U kunt hier een prachtige woning bouwen 
met uitzicht op het water waar u een steiger kunt maken en 
heerlijk kunt vissen. Bent u een natuurmens die op een pracht 
locatie in groot Paramaribo een huis wilt bouwen maar toch 
het gevoel wilt hebben dat u in het district woont, dan is dit 
uw ultieme kans.. Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig.         

Noord O1 (P0268B6 – Helouisestraat perc 189)Noord O1 (P0268B6 – Helouisestraat perc 189)



Iedereen fantaseert wel eens over de 
perfecte badkamer. Met een luxe badkuip 
waar je op een zondagmorgen helemaal 
in weg kan dromen. Of  een ruime douche 
met een multifunctionele douchekop die 
naar wens instelbaar is. Wakker worden 
onder een tropische regendouche en 
de werkdag helemaal fris beginnen om 
vervolgens na werktijd de massagestralen 
van de douche haar werk te laten doen. 
Alle stress stroomt letterlijk van het lichaam 
af. Totale ontspanning en comfort: de 
perfecte badkamer. Logischerwijs brengen 
mensen in een tropisch klimaat meerdere 
keren per dag in de badkamer door. Dat 
betekent dat wanneer een nieuw huis wordt 
gekocht of  een verbouwing op de planning 
staat, de badkamer ook speciale aandacht 
verdient. Bij de juiste badkamer gaat het om 
functionaliteit, gecombineerd met luxe. 

N.V. Ronan’s Trading is een familiebedrijf 
met meer dan 35 jaar ervaring in de 
verkoop van kwaliteitsproducten. De 
afgelopen jaren merkt het bedrijf dat de 

vraag naar luxueuze badkamerproducten 
is toegenomen in Suriname. Het bedrijf 
heeft daarom het badkamerassortiment 
uitgebreid en geïnvesteerd in een nieuwe 
showroom. Daardoor is het nu de plek waar 
u terecht kunt met al uw badkamerwensen. 

Familiebedrijf
Salesmanager Ravi Nannan vertelt over het 
familiebedrijf dat zijn ouders sinds 1986 
in Suriname begonnen. ,,Bij N.V. Ronan’s 
Trading verkopen we niet alleen producten. 
We verkopen presentaties en concepten. 
Mensen kunnen hier terecht om hun eigen 
ideeën te realiseren. Wij bieden complete 
badkamers en hebben producten voor 
elk budget. Het benodigde budget hangt 
natuurlijk af van het bijzondere design of 
technisch ontwerp van het product. Klanten 
kunnen voor honderd Surinaamse Dollar 
al een douchekop bij ons aanschaffen, 
maar wij kunnen ook de meeste exclusieve 
kranen  importeren”, vertelt Nannan. 
N.V. Ronan’s Trading verkoopt 
alleen kwaliteitsproducten. Voor de 

badkamerproducten is het bedrijf in zee 
gegaan met Hansgrohe en Duravit. Dit 
zijn twee vooraanstaande bedrijven uit 
Duitsland met al meer dan 100 jaar ervaring 
in badkamers. Deze bedrijven leveren 
topkwaliteit en werken met topdesigners. 
“Dit past precies bij de behoefte van onze 
klanten. Surinamers zijn op zoek naar het 
beste van het beste. Door de samenwerking 
met Duravit en Hansgrohe hebben wij 
twee prachtige nieuwe showrooms kunnen 
realiseren met unieke producten in 
Suriname.”

Demonstraties
Klanten kunnen bij N.V. Ronan’s Trading 
inmiddels genieten van de 1500 vierkante 
meter grote showroom, waarin zeven 
vakmensen constant aanwezig zijn 
voor het geven van demonstraties en 
voor het assisteren bij het maken van 
de juiste keus. “Zeven personeelsleden 
klinkt wellicht weinig, maar wij hebben 
hier bewust voor gekozen. De helft van 
ons personeel is familie. Ze zijn allemaal 

bekwaam en meegegroeid met het bedrijf 
in de afgelopen jaren. Ons personeel is 
betrouwbaar, heeft verstand van zaken 
en hart voor de zaak. De klant kan ervan 
uitgaan dat wij dat extra stukje service 
altijd zullen geven.” 
De Hansgrohe showroom van N.V. Ronan’s 
Trading is gewoonweg indrukwekkend. 
Designkranen en douches met verschil-
lende technische elementen zijn er te 
bewonderen. Het personeel geeft indien 
gewenst bij een groot deel van de 
producten een live demonstratie. Veel 
van de kranen zijn aangesloten op het 
waternet en in de speciaal gebouwde 
demonstratiewasbak is te zien hoe 
de verschillende regendouches en 
douchekoppen werken. 
Naast de showroom van Hansgrohe is het 
voormalige magazijn, dat is omgetoverd 
tot de Duravit showroom. De inrichting is 
gebaseerd op de showroom uit New York 
en is een genot om in rond te wandelen. Er 
zijn verschillende badkamersamenstellingen 

te bewonderen zodat klanten volop 
ideeën kunnen opdoen voor hun eigen 
droombadkamer. Ook hier een ruime 
keuze uit kranen, wasbakken, toiletpotten, 
badkuipen en badkamermeubilair. 

Trends
N.V. Ronan’s Trading houdt natuurlijk ook 
rekening met de wereldwijde trends op 
badkamergebied. ,,De meubels van Duravit 
zijn modern, simpel en praktisch. Werken 
met hout is een van de badkamertrends 
van 2015. Dat is vooral bedoeld om het 
natuurlijke gevoel in badkamers te creëren. 
Verder is het ‘Less is more’ een trend die 
we in 2015 ook terugzien bij de badkamers; 
meer aandacht voor objecten en de één-
voud ervan. Bijvoorbeeld een losstaand 
ligbad als eyecatcher.” Ook voor de verdere 
afwerking van de badkamer zijn accessoires 
zoals spiegels en wand- en vloertegels te 
vinden bij N.V. Ronan’s Trading. 
En natuurlijk, wat tegenwoordig ook in 
Suriname een rol speelt, is duurzaamheid 

en besparing. ,,Ook in Suriname worden 
mensen zich meer bewust van het milieu. 
Om aan die vraag te voldoen verkopen wij 
toiletten waarvan de hoeveelheid water 
in de stortbak instelbaar is, zodat er geen 
water wordt verspild tijdens een spoelbeurt. 
Er zijn zelfs systemen die het water van het 
toilet recyclen.

Tot slot hebben we ruime keuze in water-
besparende douchekoppen.”  Wat Nannan 
betreft, is iedereen welkom voor een 
rondleiding. De showroom is op werkdagen 
geopend van 8.00 tot 16.30 uur en op 
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur. 

N.V. Ronan’s Trading: voor al uw badkamerdromen

Anamoestraat 57 | Paramaribo-Suriname
Phone: +597 451070 / +597 550410

ronans@sr.net | www.nvronantrading.com
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de werkdag helemaal fris beginnen om 
vervolgens na werktijd de massagestralen 
van de douche haar werk te laten doen. 
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€ 140.000,-

In de nabijheid van de bewoonde plantage Laarwijk 
ligt plantage Heysvliet. Deze plantage ligt aan de 
overkant op 10 minuten varen van Domburg. De 
plantage begint op ongeveer 100m1 afstand van de 
Surnaukreek en heeft een frontbreedte van 215m1 
en een varierende diepte op het langste gedeelte van 
873m1. Momenteel is deze plantage helemaal begroeit 
met secundair bos, er zijn er geen ontboste stukken te 
vinden. Deze grond is geschikt voor diverse doelein-
den, denk hierbij aan toerisme en recreatie.

Commewijne W15 (P0249B6 – Plantage Heysvliet)

Perceel opp. 14.40ha
Titel grond Eigendom
Status Bos
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Frontbreedte langs
 Suriname rivier 215m1

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Perceel opp. 1600 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Bouwrijp

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Kwatta O4 (P0233B3-Rosalinastraat 11)

€ 99.000,-

Perceel opp. 1400 m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei/Zand
Bijzonderheden Deze kavel ligt in
 een gesloten prive weg,
 alle nutsvoorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Commewijne S10 (P0227B3–Zonnedauwweg 184)

€ 49.000,-

Perceel opp. 1163.97 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Water en stroom aanwezig 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Jerson Zorgvol
 7106677

Ephraimzegen O10 (P0218B3–Ainoelweg)

€ 25.000,-

Wanica B13 (P0230B6 – Brinkhorstkanaal)

Perceel opp. 365570 m²
Titel grond Grondhuur
Status Landbouwgrond
 gedeeltelijk ontbost
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Groot areaal
 geschikt voor
 diverse doeleinden

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497/457183
 550466

€ 62.500,-

Dit prachtig groot landbouw/veeteelt areaal kunt u thans per 
auto bereiken door over de weg naar Santigron te rijden en 
van daaruit slaat u af richting “Pikin Poika naar rechts.

Het betreft een areaal van maar liefst 36,5 ha, dat is uitgege-
ven conform beschikking voor landbouw/veeteelt activiteiten.

Hierbij moet gedacht worden aan zowel (extensieve en/of 
intensieve) vee- (koeien/schapen: melk, vlees) en pluimvee- 
(kippen/eenden: vlees, eieren) teelt, alsook aan de teelt van 
landbouw- en tuinbouwprodukten (verschillende fruit- en 
groentensoorten al dan niet via de sterk opkomende kassen-
teelt).

Wanica B13 (P0230B6 – Brinkhorstkanaal)Wanica B13 (P0230B6 – Brinkhorstkanaal)
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Perceel opp. 360 m²
Titel grond Erfpacht
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Nickerie (P0216B3 – Julianastraat)

€ 26.000,-

Perceel opp. 14862 m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Bloot perceel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Noord U1 (P0215B3 – Kingstraat)

€ 450.000,-

Commewijne W7 (P0217B6 – Palmvillage 272)

Perceel opp. 1226 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Bouwrijp, aan
 het water

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Makelaar Joel Terzol -   
 7163400

€ 72.500,-

Ruime kavel van 1226 m², met aan de achterzijde grenzend 
aan het water. Hier kun je helemaal tot rust komen. Front-
breedte is 30 meter. Dat betekent dat u voldoende ruimte 
heeft om hier een woning op te bouwen geheel in eigen stijl 
met genoeg privacy. 

Palm Village is een project dat haar naam inmiddels heeft ge-
vestigd in het binnen- en buitenland. Dit project biedt u rust, 
betere verkavelingen, ruimte en veiligheid. De nutsvoorzienin-
gen zijn goed geregeld. 

Commewijne W7 (P0217B6 – Palmvillage 272)Commewijne W7 (P0217B6 – Palmvillage 272)
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€ 28.500,-

Dit perceel ligt aan de Andre Kamperveenstraat tussen 
de Paul Polakstraat en de Vivian Ornastraat te Tour-
tonne. Het ligt in een rustige buurt en er word flink 
gebouwd in de omgeving.

Het perceel is 594m² met een front breedte van 27m 
en een diepte van 22m en het wordt geregeld onder-
houden.

Noord S1 (P0208B3–Andre Kamperveenstraat perc 6915)

Perceel opp. 594 m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd/Bouwrijp
Grondsoort Zand/Klei
Bijzonderheden Water en elektriciteit
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Jerson Zorgvol 7106677

Perceel opp. 500 m²
Titel grond Grondhuur
Status Hoog wied
Grondsoort Klei

Bijzonderheden Stroom aanwezig

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Comm. W5 (P0182B3–Voorburg, 4de zijstr.)

€ 7.900,-

Perceel opp. 1472m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50 cm onder
 straatniveau
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij   
 Tel.: 493497/457183
 550466

 Wanica (P0178B3 – Manradijaweg)

€ 25.000,-

Perceel opp. 795 m²
Titel grond Eigendom
Status Wied
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Elektriciteit aanwezig,
 15m br X 53m dp
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Wanica C3 (P0168B3–Soerdjinilaan perc 579a)

€ 17.500,-

Wanica P11 (P0201B3 – Matawweg perc 5)

Perceel opp. 4063 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Bijzonder
 goed bereikbaar

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497/457183
 550466

Makelaar Joel Terzol -   
 7163400

€ 85.000,-

Dit ruim perceel is goed bereikbaar via de Tout Lui Faut 
Middenweg. Het is slechts op 2 minuten rijden van de Martin 
Luther Kingweg. Er is zowel stroom als water aanwezig. In de 
straat staan meerdere nieuwbouw huizen.

Door de centrale ligging en grootte van het perceel kan het 
zowel gebruikt worden om een woning op te bouwen of een 
grote loods.    

Wanica P11 (P0201B3 – Matawweg perc 5)Wanica P11 (P0201B3 – Matawweg perc 5)
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O S M O S E
GLASBEWASSING | GEVELREINIGING 

Nog nooit zo veilig en efficiënt!

Wij reinigen uw ramen met osmose 
water; veilig en efficiënt, zonder 

gebruik van een hoogwerker. 

Osmose water is vrij van kalk en 
mineralen en droogt vlekken- en 

streeploos op.

U kunt ons bellen op het nummer

voor een vrijblijvende offerte!
49 34 97



de hedendaagse tuin

marina resort waterland

energiebedrijven suriname

de sula tuin

marina resort waterland

 s t a t e  o f  t h e  a r t  l a n d s c a p i n g
+597 8588998  info@greengardensnv.com  www.greengardensnv.com
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Perceel opp. 690,42 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

€ 25.000,-

Perceel opp. 3120000 m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort  
Bijzonderheden Geschikt voor veeteelt
 of andere landbouw
 doeleinden
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Nickerie (P0141B3–Corantijn Project)

€ 140.000,-

Perceel opp. 12000 m²
Titel grond Grondhuur
Status Opgehoogd/Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Elekrticiteit en
 water aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij   
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Comme. S8(P0113B3–Weg naar Peperpot)

€ 240.000,-

€ 67.000,-

Dit perceel grenst aan 3 straten en is geschikt voor 
een apartementen complex of om een zakenpand op 
te zetten. Het perceel is eigendom,1126m2 en Staat 
op 2 hoeken. Elektriciteit en water zijn aanwezig het 
is makkelijk te bereiken via de Jozef Israelstraat, Wolf-
ramstraat en daarna de Andre Kamperveenstraat in.

Het perceel heeft een frontbreedte van 44m en een 
diepte van 25.58m. Het perceel word regelmatig onder 
houden en de grenspalen zijn ook aanwezig.

Noord S1 ( P0210B3 – Andre Meyerstraat)

Perceel opp. 1126 m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd/Bouwrijp
Grondsoort Zand/Klei
Bijzonderheden Hoekperceel,
 water en elektriciteit aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Jerson Zorgvol
7106677

€ 19.000,-

Te koop perceel groot 533.26m2 gelegen in het inter-
vastproject aan de Amirengstraat perc 43.

Het perceel is 19.96m (breed)x27.25m (diep). Nuts-
voorzieningen zijn aanwezig.

Wanica U15 (P0119B3–Amirengstraat perc 43)

Perceel opp. 533.26 m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Elekrticiteit en
 water aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Jerson Zorgvol
 7106677

€ 75.000,-

In een zijstraat van de Nieuwe Charlesburgweg, te we-
ten de Ahinsaweg, staat deze kavel van 1530m². Het 
perceel heeft een frontbreedte van 45 meter en een 
diepte van 34.78 meter. Gezien de oppervlakte van dit 
perceel, kunt u een riante woning op bouwen waarbij 
u ook nog een grote tuin kunt aanleggen, waar de 
kinderen naar harte lust kunnen spelen.
In deze omgeving komt u tot rust en er is geen ver-
keersoverlast van doorgaand verkeer. De buurt is nog 
in ontwikkeling. 

Charlesburg, Q2 (P0290B9 – Ahinsaweg perc 83,84,85)

Perceel opp. 1530m²
Titel grond Eigendom
Status 2/3 deel opgehoogd
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Bij het foto’s maken was er wied

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Makelaar Stephanie Olmtak



Lakeland is een nieuw, bijzonder verkavelings-
project en is maar liefst 30 minuten van het 
centrum verwijderd. Met de komst van de
Saronbrug is het verkeer vanuit het zuiden 
naar de stad drastisch verbeterd. Het project 
biedt ruime kavels met oppervlaktes van  
810m² t/m 1500m².  Enkele liggen langs 
een prachtig meer en enkele hebben 
kijk op een aanzienlijk stuk weiland. Dit 
verkavelingsproject is afgesloten en biedt 
daardoor de gewenste privacy. Hier komt u
geheel tot rust. Het project is uitstekend en 
ideaal voor wonen met uw gezin.

Meer informatie over Lakeland:
www.surgoed.com 

Wonen in alle
rust en veiligheid

langs het water
is nu mogelijk

‘t paradijs . . . .

Interne Financiering

De voorwaarden zijn:
•	 15%	aanbetaling
•	 12%	rente	p/jaar
•	 6	jaar	aflossingstermijn

Belangrijke informatie
•	 Gesloten	Project
•	 Gesloten	riolering
•	 Betegelde	wegen
 met straatverlichting
•	 Hoogland	kavels
•	 Elektriciteit	en	water
 aanwezig

Kavels langs het water
of langs het uitgestrekt weiland
•	 810m²	-	1500m²
•	 €45	-	€65	p/m²

Maak vandaag nog een afspraak
voor een privé bezichtiging via
Surgoed Makelaardij NV
Auguststraat 30 en Gompertsstraat 115
Tel: +597 493497 / 457183 / 550466 
info@surgoed.com | www.surgoed.com

Bent u op zoek naar een moderne, onder 
architectuur gebouwde woning, gelegen 
aan het water? Dan is dit zeer zeker de 
moeite waard. Kom dan een kijkje nemen. 

Dit project is te bereiken via de
Tout Lui Fautweg, u vindt het net
voorbij de kruising met de
Tout Lui Faut kanaalweg.

De vraagprijs all-in met een
perceel-grootte van ca. 1057 m2
is € 192.500,- 
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aan het water? Dan is dit zeer zeker de 
moeite waard. Kom dan een kijkje nemen. 

Dit project is te bereiken via de
Tout Lui Fautweg, u vindt het net
voorbij de kruising met de
Tout Lui Faut kanaalweg.

De vraagprijs all-in met een
perceel-grootte van ca. 1057 m2
is € 192.500,- 
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Perceel opp. 424.19 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Elekrticiteit en water
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Jerson Zorgvol
 7106677

Wanica O14 (P0133B3 – NBM Project)

€ 19.500,-

Perceel opp. 627 m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp / opgehoogd
Grondsoort Klei, zand
Bijzonderheden Aan doorgaande weg

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Jerson Zorgvol
 7106677

Wanica L14 (P0076B3 – Lelydorperweg 150)

€ 15.000,-

Perceel opp. 9150 m²
Titel grond Eigendom
Status Hooggelegen zand grond
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig perceel met
 loofbomen langs de
 Saramaccarivier

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Saramacca (P0009B3 - Hamburgweg)

€ 120.000,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 110m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Minimal
Extra’s  
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Kasabaholo N4 (H0163B3-Alalapoerastraat 6)

€ 550,-

Soort object Bovenwoning
Bebouwd opp. 150m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Slaapkamers
Extra’s Warm water, 110/220
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij   
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Joel Terzol -  7163400

 Kwatta K4 (H0161B3 -Johan Haakmatstraat 2)

€ 550,-

Zorg en Hoop M9 (H0166B6 - Batterijweg)

Soort object Laagbouw/loods
Bebouwd opp. 1660m²
Slaapkamers 0
Bad en Toilet 1
Airco’s  -
Extra’s  -
Status  -
Bijzonderheden 125 kVA stroom,  
 goed beveiligd 

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497/457183
 550466

Makelaar Joel Terzol -   
 7163400

€ 4.750,-

Aan de Batterijweg hebben we nu een terrein van 4000m² 
met meerdere opstallen te huur. De hoofdloods is maar liefst 
1200m² (staalconstructie) met een hoogte van 8 meters. Er is 
een groot magazijn van 460m² en meerdere kantoorruimtes. 

Het terrein is omrasterd met een stenen muur van  2,5 meter 
hoog en het gehele terrein is betegeld. Er is voldoende stroom 
(125 kVA) aanwezig. De loods kan voor meerdere doeleinden 
gebruikt worden.

De Batterijweg (industriegebied) is een zijstraat van de Duis-
burglaan en is goed bereikbaar.

Zorg en Hoop M9 (H0166B6 - Batterijweg)Zorg en Hoop M9 (H0166B6 - Batterijweg)
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ZONDER LUX INTERIEUR
GEEN KEUKEN

Martin Luther Kingweg 215 - Highway km 10.5
Telefoon: 485706 / 08584211 | Fax: 485707 | info@lux-interieur.net
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Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 270m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Aansluiting voor 12 airco
Extra’s 110/220V, diefijzer, alarm
Status Vollegdig gemeubileerd
Bijzonderheden Beneden is er een ruimte waar  
 men snacks kan verkopen
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.  
 Tel.: 493497/457183/550466 
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Wanica O8 (H0158B3 - Ramgoelamweg 44)

$ 1.000,-

Adres Ellislaan 11
Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 50m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar B. Chin - 7163700

Uitvlugt (H0152B6 – Ellislaan 11)

€ 300,-

Uitvlugt N4 H0009B6 - Colony Community)

Soort object Splitlevel
Bebouwd opp. 225m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 4
Airco’s Fully
Extra’s Warm en koud
 water
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Rustige buurt,
 gated community

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497/457183
 550466

Makelaar Joel Terzol -   
 7163400

$ 3.500,-

Te huur riante luxe woning in een veilige en rustige gated 
community met een heel grote en moderne keuken, een grote 
woonkamer, 3 masterbedrooms en een gasten toilet.

Ook een ruime garage voor 2 auto's met remote oproldeur, 
wasruimte, washer en dryer. Alle slaapkamers hebben een 
walk-in closet.

Geschikt voor diplomaten en ambassade VIP's.
Fully airconditioned. 

Uitvlugt N4 H0009B6 - Colony Community)Uitvlugt N4 H0009B6 - Colony Community)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 175m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Internet
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Bovenverd. ook geschikt  
 als woonhuis/ben. zakenunit
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 457183/550466 
Makelaar B. Chin 7163700

Kwatta Q4 (H0151B9–Flustraat 9)

$ 1.250,- N.O.T.K.

Het pand met de langste oprijlaan van Suriname 
en een zee aan parkeerruimte ligt aan de Dr. J.F. 
Nassylaan 141. Hier is er parkeergelegenheid voor wel 
10 bedrijfswagens. In de directe omgeving treft men 
openbaar vervoer, supermarkten, restaurants, taxi-
bedrijven, scholen, religieuze instellingen, medische 
voorzieningen en andere zakenpanden. Deze unieke 
straat die een historische uitstraling heeft is een mix 
van woonwijk en bedrijfsactiviteiten. Het pand bestaat 
uit 2 bouwlagen waarvan de beneden bouwlaag in 
steen is opgetrokken en de boven bouwlaag in hout.

Centrum Q5 (H0159B6 - Dr. J. F. Nassylaan 141)

Soort object Koloniaal hoogbouw
Bebouwd opp. 270m²
Slaapkamers 9 afdelingen
Bad en Toilet 2
Airco’s None
Extra’s Warm/koud water, alarm,   
 110/220V, internet aansluiting
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Gebouw met uitstraling
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Mvr. B. Chin - 7163700
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Soort object Laagbouw appartementen
Bebouwd opp. 
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Bespreekbaar
Extra’s  
Status Ongemeubileerd-mogelijk
 half gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Soort object Laagbouw geschikt voor  
 restaurant
Bebouwd opp. 160m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 3 + 7
Airco’s Minimal
Extra’s  
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Soort object Koloniaal
Bebouwd opp. ± 200m²
Slaapkamers 
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Internet, alarm
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183   
 550466
Makelaar  B. Chin - 7163700

Comm. W9 (H0134B3–Jagtlust River Breeze)

Lelydorp M12 (H0123B3–Lelydorperweg 72)

Centrum S6 (H0121B9 – Oude Hofstraat)

$ 300,- 

$ 1.000,-

N.O.T.K.

Kwatta Q4  ( H0153B9 – Paradijslaan 11 )

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 650m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water
 internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183  
 550466

Makelaar  B. Chin - 7163700

$ 3.500,-

Paradise Resort, Paradijslaan 11, de naam zegt het al, een 
goed verstaander heeft maar een half woord nodig, u waant 
zich in dit resort letterlijk en figuurlijk in het paradijs. Geen last 
van het drukke verkeer, geen zwerfvuil, geen dreiging van de 
boevengilde, De kindvriendelijke straten, een mooie, schone, 
groene maar bovenal veilige omgeving met een weldaad aan 
rust en privacy. De bewoners van dit resort nemen samen de 
verantwoordelijkheid om dit mogelijk te maken, door collectief 
op te draaien voor de kosten die hierbij gepaard gaan. De 
mooie appelgroene kleur van de woning waar het hier om 
gaat, de inrichting van de tuin, de verlichting rondom de wo-
ning, geven u het gevoel een sprookjeswereld binnen te stap-
pen. Er zijn drie(3) ruime slaapkamers, waarvan 1 masterbe-
droom. Het leefgedeelte van de woning is erg ruim en plezerig 
om er uw gasten te ontvangen. Verder zijn er twee terrasjes 
waar het aangenaam buiten zitten is. Een garage met rolpoort 
voor twee auto's mag natuurlijk niet ontbreken.

Kwatta Q4  ( H0153B9 – Paradijslaan 11 )Kwatta Q4  ( H0153B9 – Paradijslaan 11 )

N.O.T.K.

Altijd reeds kantoor of praktijk willen houden in een 
mondain zakenpand? Welnu, geinspireerd door La Sal-
petriere Paris, heeft de architect een stukje Parijs naar 
Suriname gebracht. De architect heeft ook gedacht 
"als je iets doet moet je het ook goed doen", daarom 
ontbreekt het er ook niet aan parkeergelegenheid. Dit 
moderne stijlvolle zakenpand bestaat op de beneden-
verdieping uit een linker- en rechtervleugel, waarvan 
de rechtervleugel te huur is voor USD1800,= per 
maand. Het vloeroppervlak is ongeveer 80M2.

 Uitvlugt M6 (H0146B9 – Eliselaan 13)

Soort object Hoogbouw, zakenpand
Bebouwd opp. 190m² en 75m²
Slaapkamers N.V.T.
Bad en Toilet Optioneel 
Airco’s Optioneel
Extra’s Optioneel
Status N.V.T.
Bijzonderheden Luxe zakenpand
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Mvr. B. Chin - 7163700
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Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 130m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s 2 Slaapkamers
Extra’s Warm water
Status  Ongemeubileerd
Bijzonderheden Nieuwbouw
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Wanica K15 (H0103B3–Nanekhanstraat 19)

€ 500,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 180m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Slaapkamers
Extra’s Warm water, diefijzer, alarm
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.  
 Tel.: 493497/457183/550466 

Makelaar Joel Terzol -  7163400

Para K15 (H0106B3–Bijlhoutweg 48)

€ 650,-

Kwatta (H0138B3 - Prinspark)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 280m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, alarm,  
 diefijzer
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Makelaar Jerson Zorgvol -  
 7106677

$ 3.500,-

Prinspark is een gesloten en beveiligde community met 24 uur 
bewaking. Daar hebben we deze nieuwe woning te huur.

De woning is voorzien van 3 slaapkamers, 3 toiletten en 2 
badkamers, ruime open woonkamer, nieuwe keuken met gra-
nieten keukenblad, voor- en achterterras, schuifdeuren die het 
achter terras en de eetruimte bij elkaar brengen, garage voor 
2 auto's, goed onderhouden tuin.

De hele woning is voorzien van airco. Belt u ons voor een 
bezichtiging als u gerieflijk en veilig wilt wonen in Prinspark. 

Kwatta (H0138B3 - Prinspark)Kwatta (H0138B3 - Prinspark)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Half
Extra’s Warm water, diefijzer, alarm
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.  
 Tel.: 493497/457183/550466 

Makelaar Joel Terzol -  7163400

Wanica L15 (H0090B3-Arjanweg 23)

€ 900,- $ 4.800,-

In het noorden van Paramaribo in het Surivillage 1 
project hebben wij deze prachtige villa woning te huur 
die staat aan de Sebastiaan Mulderstraat.  Deze volle-
dig gemeubileerde luxe woning heeft 5 slaapkamers, 4 
bad en toilet, luxe keuken met granieten keukenblad, 
2 ingebouwde ovens, elektrische kookplaat, inge-
bouwde dishwasher en koelkast, grote eetruimte met 
mooie houten eetset, ruime woonkamer met prachtige 
meubels en een indoor zwembad met terras. Deze wo-
ning is uitermate geschikt voor ambassade personeel, 
diplomaten en top functionarissen.

Noord S1 (H0140B3 – Sebastiaan Mulderstraat 31)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 180
Slaapkamers 5
Bad en Toilet 4
Airco’s Slaapkamers
Extra’s Warm water, diefijzer, alarm
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Zwembad
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677
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Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 600m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 4
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, alarm, diefijzer
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Zwembad

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Noord (H0094B3 - Jan Steenstraat)

N.O.T.K.

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 120m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 2
Airco’s 1 Slk
Extra’s Warm water
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Jerson Zorgvol
 7106677

Wanica L15 (H0079B3–Nw. Grondweg 214a)

€ 300,-

 Uitvlugt L12 (H0167B6 – Jozef Leliestraat 87)

Bebouwd opp. 336m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, 
 nternet, 220/110V
Status Gemeubileerd

Bijzonderheden Ruime woning met  
 ruime slaapkamers

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

$ 2.500,-

Deze luxe hoogbouwwoning ligt aan de Jozef Leliestraat te 
Uitvlugt op een klein hoekperceel van 212m² groot. Het ter-
rein loopt taps toe in een driehoek. Ondanks het kleine perceel 
oogt de woning ruimtelijk; omdat het ligt op een hoekkavel. 
De woning heeft een ruime garage voor twee auto's met een 
automatische roldeur. Vanuit de garage krijgt men toegang tot 
de woonkamer en de open keuken. U kunt het pand verlaten 
richting de straatzijde vanuit de woonkamer via de voordeur. 
Op de begane grond is er een bergruimte en een toiletruimte. 
Vanuit de woonkamer is er een trap die toegang geeft tot de 
eerste verdieping met 4 slaapkamers. Drie daarvan hebben 
een gedeelde bad en toilet en de masterroom heeft zijn eigen 
bad en toilet ruimte. Het gehele huis is voorzien van aircon-
ditioning. Bij de bouw van het pand is gebruik gemaakt van 
hoogwaardige materialen en een moderne architectuur. Alle 
moderne voorzieningen zoals dat verwacht mag worden bij 
een woning van dit kaliber zijn aanwezig; warm en koud wa-
ter, 110 en 220 volt stroom, internet en telefoonaansluiting. 

 Uitvlugt L12 (H0167B6 – Jozef Leliestraat 87) Uitvlugt L12 (H0167B6 – Jozef Leliestraat 87)

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 50m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s Half
Extra’s Diefijzer
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Jerson Zorgvol 
 7106677

Centrum P7 (H0088B3–Hofstraat 122)

€ 300,- € 450,-

Altijd reeds op het platteland willen wonen? Laat 
deze mooie kans niet aan u voorbij gaan. U volgt de 
Indira Gandhiweg linksaf de Tout Lui Fautweg in. U 
volgt deze weg en slaat bij de verl. Tout Lui Faut-
weg rechtsaf de Wilhelminaweg in. Eenmaal op de 
Wilhelminaweg, rijdt u tot u op de kruising komt van 
de Malangweg. De Malangweg oprijden en blijven 
volgen totdat u aan uw linkerhand een Chinese winkel 
ziet. Twee percelen verder staat de woning waar u 
in alle rust, te midden van de ongerepte natuur kunt 
genieten van het prachtige landschap.

 Houttuin (H0168B9 – Malangweg 30)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s None
Extra’s  
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Splinternieuwe woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar B. Chin - 7163700
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‘Kunst is meer dan 
een plaatje voor 

aan de muur’
Wat doet u met die lege ruimte boven uw dressoir, in de hal of in uw eetkamer? De kans is klein dat er een kunstwerk 
hangt. ,,Kunst wordt ons niet met de paplepel ingegoten”, zegt kunstenaar Wilgo Vijfhoven. 
Kunst in Suriname is nu vooral een aangelegenheid voor een kleine groep Surinamers. De meeste kunst wordt aangekocht 
door een handjevol individuele kunstverzamelaars en veel meer nog door bedrijven en toeristen. Vijfhoven heeft wel een 
idee hoe dit komt. ,,In het onderwijs komen kinderen pas laat in aanraking met zowel het creëren als het bezoeken van 
kunst. Er zijn ook weinig plekken waar scholen naartoe kunnen. Zo is er bijvoorbeeld geen Nationaal Museum.” 

Galerie
Toch zal dit de komende tijd gaan veranderen nu Suriname een heuse kunstgalerie rijker is. Begin februari opende Readytex Art Gallery 
haar deuren. Op de zeer centrale locatie aan de Steenbakkerijstraat zijn daardoor de werken van zestien Surinaamse kunstenaars voor een 
breed publiek toegankelijk geworden. Zowel leken als kunstliefhebbers als leken zijn welkom om de schilderkunsten en de handwerken 
van lokale jonge en gerenommeerde kunstenaars van dichtbij te bekijken.
,,Hoewel er voor sommigen nog een kleine drempel is om naar binnen te komen, zien we vanaf de opening al dat vooral de passerende 
jeugd naar binnen loopt, aandachtig kijkt en de kunstwerken bespreekt”, vertelt Monique Nouh-Chaia Sookdewsing, managing director van 
de galerie. Ze begrijpt dat ook wel. ,,Kunst is niet per se voor iedereen. Interesse voor de kunst moet groeien, dat kan alleen als je er voor 
open staat. Je koopt meer dan een plaatje voor aan de muur. En het werk dat je koopt is onlosmakelijk verbonden met de kunstenaar.” 



Surgoed House & Home

www.surgoed.comKUNST

55

Sinds de oprichting in 1993 biedt Readytex al 
een platform waar Surinaamse kunstliefheb-
bers naartoe kunnen komen. Ook heeft Ready-
tex Art Gallery zich i9ngezet zich in voor de 
ontwikkeling en de promotie van de artistieke 
producties van de Surinaamse kunstenaar. Dit 
gebeurt al enige jaren, met succes, ook onli-
ne. Met het online podium dat de kunstenaar 
kan gebruiken, worden de exportmogelijkhe-
den van de Surinaamse kunst vergroot. Menig 
Surinaamse kunstenaar heeft, dankzij deze in-
spanningen, internationaal kunnen exposeren. 
Met de nieuwe en veel ruimere locatie is de Art 
Gallery nu ook in staat een veel groter deel van 
haar collectie te laten zien. 

Pand
Dat het vier verdiepingen tellende pand te-
vens het ouderlijk huis is van de Evelyne Nouh 
Chaia-Issa, die samen met haar man Nagib 
Nouh Chaia in 1968 handelszaak Readytex op-
richtte, maakt de keuze voor de ontwikkeling 
van de galerie extra bijzonder. Naast een gron-
dige restauratie heeft het huis ook een uitbouw 
aan de achterzijde gekregen. Meer dan een ga-
lerie is het daarmee een plek geworden voor 
ontmoetingen, het opdoen van inspiratie en in 
de nabije toekomst ook het nuttigen van een 
hapje en een drankje. Michel Brahim, voorzitter 
van de Stichting Nationale Kunstbeurs is erg te 
spreken over de opening van de nieuwe gale-
rie. “Het werk dat Readytex verricht is bewon-
deringwaardig te noemen en geeft een push 
aan de beeldende kunst in Suriname. Er zijn 
voldoende kunstenaars, maar de producten 
moeten ook verkocht kunnen worden.”  Toch 
is het niet zo dat er tot nu toe helemaal geen 
plek is voor Surinaamse kunstenaars. Nationaal 
vormt expositieruimte ‘De Hal’ aan de Gro-
te Combeweg regelmatig het toneel van ten-
toonstellingen van de werken van Surinaamse 
kunstenaar. Zo werd daar zeer recent de over-
zichtstentoonstelling van Erwin de Vries gehou-
den en opende Anand Dwarka er zijn eerste 
solo expositie, die hij later in Den Haag vervolg-
de. Ook de toeloop van kunstkenners en geïn-
teresseerden groeit jaarlijks tijdens de Nationa-
le Kunstbeurs. Dit verbaast Brahim allerminst. 
,,Surinaamse kunst is kwalitatief op een goed 
niveau, nog niet duur en daarmee erg toegan-
kelijk voor iedere Surinamer.” In het bijzonder 
noemt hij het werk van de jonge kunstenaar 
George Struikelblok, die momenteel ook inter-
nationaal aan het doorbreken is. Struikelblok is 
tevens houder van een eigen atelier en galerie 
aan de Amsoistraat. Met de grote investering 
die de galerie met de renovatie en uitbreiding 
van het historische gebouw gepleegd heeft, 
onderstreept Readytex haar geloof in en haar 
toewijding voor Surinaamse kunst.In de galerie 
is werk te zien van Reinier Asmoredjo, Razia 
Barsatie, Kenneth Flijders, Shaundell Horton, 
Sri Irodikromo, Rinaldo Klas, Kurt Nahar, Sunil 
Puljhun, Dhiradj Ramsamoedj, George Struikel-
blok, Kit-Ling Tjon Pian Gi, Roddney Tjon Poen 
Gie, René Tosari, Wilgo Vijfhoven en Hanka 
Wolterstorff. Voor echter kenners geen onbe-
kende namen. Voor een leek de moeite van het 
leren kennen waard. 

Readytex Art Gallery is ook op de nieuwe locatie geopend van maandag t/m vrijdag 
van 8:00 - 16:30 uur en op de zaterdag van 8:30 t/m 13:30 uur.

,,Surinaamse kunst is 

kwalitatief  op een goed 

niveau, nog niet duur en 

daarmee erg toegankelijk 

voor iedere Surinamer.” 
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Aannemers: “You can’t live with them, you can’t
live without them’’

“You can’t live with them, you can’t live without 
them.”  Deze beroemde uitspraak is ook heel goed 
van toepassing op aannemers. Althans, je denkt 
soms dat je zonder hen kunt bij het bouwen van je 
huis, maar als puntje bij paaltje komt, is dit niet 
raadzaam. In dit artikel geven we een kijkje in de 
wereld van de Surinaamse aannemerij.
De aannemer is de persoon of het bedrijf 
die op bouwprojecten verantwoordelijk is 
voor de realisatie en coördinatie van alle 
bouwactiviteiten en de uitvoering van het 
ontwerp van de architect. Om te bezuinigen 
komt het regelmatig voor dat particulieren 
denken de bouw zonder aannemer te 
kunnen doen. Of er wordt een onbekwame 
aannemer bij gehaald. Dit kan tot gevolg 
hebben: schuine muren, overschrijden van de 
begroting, zelf instortingsgevaar! 
Gelukkig zijn er voldoende aannemers die 
hun werk wel naar behoren doen dus het kan 
ook zeker goed gaan. Bovendien genieten 
consumenten dan ook een bepaalde mate 
van bescherming. De Surinaamse wet regelt 
immers dat aannemers alleen mogen werken 
met een vergunning waarin voorschriften 
zijn opgenomen hoe hij moet werken en 
waar zijn projecten aan moeten voldoen. Dit 
is in het leven geroepen om onder andere 
de veiligheid, gezondheid en het milieu te 
beschermen.

Gedoogbeleid
Doordat er nauwelijks wordt gecontroleerd op 
naleving van die vergunningplicht lijkt het er 
op dat die steeds minder een garantie biedt 
dat er geen problemen komen. Dat heeft er 
toe geleid dat het aannemersberoep steeds 
meer een vrij beroep is geworden, omdat 
de overheid eigenlijk gedoogt dat mensen 
bouwwerkzaamheden mogen verrichten 
zonder vergunning.
Deze analyse komt van Ruben Brielle, 
directeur van Builders Operators Technicians 
& Consultants (BoTeC ). Dit Surinaamse 
bedrijf timmert al sinds 1970 aan de weg 
en weet dus heel goed hoe de wereld 
van de aannemerij er in Suriname uitziet. 
Sinds 2002 heet het BoTec, daarvoor was 
het bekend als ‘Bouw en Tekenbureau R.E 
Brielle’. Onder die naam heeft het bedrijf 
grote bouwwerken uitgevoerd, zoals de bouw 
van het pand van het Staats Ziekenfonds 
en woningbouwprojecten voor de overheid 
te Flora. ,,We zijn contractors en bouwen 
grotendeels voor bedrijven en in een bepaalde 
mate ook voor particulieren. Aan hen bieden 

we een compleet pakket waarbij we
de klant begeleiden in het proces vanaf het 
moment van het schetsontwerp, het moment 
dat zij in aanmerking komen voor een lening 
en verder tot de uitvoering van de bouw”, 
aldus Brielle. Hij begrijpt overigens heel 
goed hoe het komt dat mensen het soms 
eerst zonder aannemer proberen. ,,De kleine 
man die afhankelijk is van de 5 en 7 procent 
bouwlening kan zich bijna geen aannemer 
veroorloven. Daarom willen ze het zelf doen. 
Maar als het dan mis gaat dan hebben ze 
een probleem. Het is vaker voorgekomen dat 
de personen zonder vergunning onbekwaam 
zijn en dat merk je in de kwaliteit van wat 
geleverd wordt. Vaak zie je dan dat de 
mensen als zij eenmaal een negatieve ervaring 
hebben meegemaakt met een aannemer die 
niet gerechtigd is, uiteindelijk bij ons terecht 
komen. Wij helpen ze dan graag en proberen 
de fouten die gemaakt zijn te herstellen.” 

Verantwoordelijkheden 
Er is een lijst van taken die horen bij de 
verantwoordelijkheden van de aannemer. 
Zo stelt de aannemer heel vaak voor het 
begin van het bouwproces een plan met 
begroting op. Deze offerte bespreekt hij met 
de opdrachtgever. De aannemer trekt ook 
personeel of onderaannemers aan die door 
de hoofdaannemer worden aangestuurd. Ook 
BoTeC werkt op deze manier. Brielle vindt het 
belangrijk dat particulieren zich ervan bewust 
zijn dat ze zich ook kunnen beroepen op hun 
recht om zaken te laten controleren. Sowieso 
vindt hij dat er meer voorlichting moet komen 
over de aannemerij en de rechten en plichten 
van aannemers en consumenten. Hij ziet 
daarin een rol weggelegd voor de overheid 
en de Algemene Aannemersvereniging (AAV) 
samen. ,,Goede informatievoorziening naar de 
gemeenschap kan er toe leiden dat de regels 
ook beter gehanteerd en nageleefd worden.”

Een andere manier om problemen te 
voorkomen is dat de overheid meer controle 
gaat uitoefenen op de plek van de bouw 
zelf. ,,De overheid moet het controleren 
opvoeren zodat niet iedereen zomaar als 
aannemer kan werken. Maar ook moet de 
overheid het werk zelf controleren. Dat zal 
ook positief werken. Indien alle betrokkenen 
hun verantwoordelijkheid nemen zullen 
particulieren en bedrijven bij de bouw minder 
last hebben van lastige situaties die zich 
onnodig voordoen”, aldus Brielle.
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ADVERTENTIE

Checklist voor aankoop huis en/of perceel

U heeft het voornemen om een woning en/of perceel te kopen, maar heeft nog geen idee waar te beginnen met uw 
zoektocht naar uw ideale woning en/of perceel. Wij van Surgoed willen u hiermee helpen en hebben daarom speciaal voor 
u deze checklist samengesteld. Deze checklist geeft u in het kort inzicht in het koopproces van uw ideale woning en/of 
perceel. Bij iedere stap die u heeft afgerond kunt u een vinkje (□)  plaatsen.

STAP 1:
Bepaal uw budget met onze self service hypotheekcalculator op www.surgoed.com
□ Reken met onze elektronische hypotheekcalculator uit op onze website of d.m.v. de ondersteuning van onze  hypotheekadviseuse,
 hoe hoog het bedrag is dat u te besteden heeft. U weet dan gelijk hoe hoog het bedrag is dat u kunt lenen en wat uw maandlasten
 zullen zijn. De bank zal maximaal 80% fi nancieren, dus u zult aan eigen middelen zeker 20% van de verkoopprijs dienen te hebben.
□ Onze hypotheekadviseuse en de fi nanciële instelling waar u uw aanvraag indient, zullen samen met u de voorwaarden doornemen.
 U kunt hierbij denken aan een vast inkomen en dat de ruimte van uw afl ossingscapaciteit getoetst zal worden en toereikend zal
 moeten zijn.
□ De bijkomende kosten zijn bank-, notaris-, en overdrachtskosten. De overdrachtskosten zijn ongeveer 12% van de taxatiewaarde
 van het object. In de meeste gevallen valt dit lager uit dan de daadwerkelijke aankoopprijs.

STAP 2:
Bepaal het type huis en/of perceel waar uw voorkeur naar uit gaat
□ Kies de buurt(en) waar u uw onroerend goed wilt kopen.
□ Wat zijn de belangrijke eisen waaraan uw perceel respectievelijk woning moet voldoen (type huis, de ruimte, aantal slaap-/  
 badkamers, etc.).

STAP 3:
Neem contact op met de experts die u nodig zult hebben
□ Surgoed Makelaardij N.V. helpt u graag om uw onroerend goed te vinden.

Nota bene: 
Voor een optimaal woongenot zijn er diverse leuke locaties in groot - c.q. de rand van Paramaribo. Enkele van deze locaties zoals Uitvlugt 
en Par’bo Noord zijn erg gewild bij onroerend goed zoekers. Houdt u er daarom rekening mee dat de prijzen van objecten gelegen in deze 
gebieden, hoger liggen.



Marina & Resort Waterland
Steeds meer investeerders zien de voordelen in het beleggen in recreatie (bungalowparken).

A TROPICAL REFUGE
FOR ADVENTUROUS SAILORS

Marina   &   Resort Waterland is een operatief  bedrijf ,  ondanks de dagelijkse werkzaamheden voor verdere 
ontwikkeling en uitbreiding   van het resort .  De 7   huizen zijn beschikbaar voor een ieder die wenst te huren .  Het 
Restaurant is in het weekend geopend en biedt lekkere maaltijden en snacks aan .  Op vraag van de klant/gast kan 
de kok een internationaal menu bereiden   tegen een vergoeding .  De bar biedt koude en warme ,  alcoholische  -  en 
non  -  alcoholisch dranken aan .  Deze bar heeft wisselende openingstijden en hangt   in sommige gevallen af  van de 
stemming .  

De Marina   
Marina Waterland is een kleine particuliere Marina voor zeiljachten aan de Suriname rivier .  De Marina is 
kleinschalig   die omgeven is door een oase van tropisch groen .  Het is dé perfecte uitvalsbasis om het ongerepte 
Surinaamse regenwoud te ontdekken ,  de rijke historie van Suriname te onderzoeken en de plantages in de
omgeving te verkennen .  Het bestaat uit drijvende steigers en vingerpieren  die plaats biedt aan 10 -  15  ( zeil)jachten . 
De ligplaatsen zijn allen voorzien van water ,  elektra en verlichting .  De Marina ligt aan de rustieke Suriname rivier , 
 zo’n 30   zeemijl vanaf  de monding bij de Atlantische Oceaan .  Ook is er een kleinere marina voor dagrecreanten 
en andere passanten die langs varen en willen genieten van het terras en restaurant of  gewoon lekker komen 
zwemmen .  Deze kleinere tweede marina ligt meer aan de oostzijde van het perceel en daar kunnen ongeveer 15  
 boten aanmeren . 



Watersport, recreatie, strand, natuurschoon, rivierzicht en marina, die dichtbij de 
stad is, maar toch echt buiten in de vrije natuur. Dit resort biedt het allemaal en 
heeft volop mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.  Het is kortom een natuur-
lijke belegging met een vast rendement. Bel nu met Surgoed voor de uitgebreide 
projectbrochure met daarin de financiële analyse en overname mogelijkheid! www.waterlandsuriname.com
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Een volmacht of machtiging is een schriftelijke verklaring, waarbij 
iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens die persoon 
bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren. De persoon die de 
volmacht geeft, is de volmachtgever en de persoon die de volmacht 
krijgt is de gevolmachtigde. Handelt de gevolmachtigde namens de 
volmachtgever, dan wordt deze handeling aan de volmachtgever 
toegerekend. De gevolmachtigde dient natuurlijk wel binnen de 
grenzen van zijn of haar bevoegdheid die de volmachtgever heeft 
gegeven, te handelen. Door het geven van de volmacht verliest de 
volmachtgever overigens zelf niet het recht om de handeling(en) 
waarvoor de volmachtgever volmacht heeft gegeven, te verrichten.
Een volmacht kan meestal worden herroepen of worden gewijzigd.
Er zijn afhankelijk van de situatie vele vormen van volmachten:
Algehele volmacht
Hierin wordt in algemene bewoordingen bepaald welke 
rechtshandelingen gepleegd mogen worden. In dit document is een 
breed scala aan bevoegdheden gegeven.

Beheersvolmacht
Als gevolg van artikel 77 van het Burgerlijk wetboek is iedere eigenaar 
van een perceel in Suriname die het land verlaat, verplicht bij notariële 
akte een gemachtigde te benoemen om het vastgoed te beheren. Voor 
het recht van grondhuur gelden er strengere regels. Niet naleving 
kan tot gevolg hebben dat kennisgeving van ingebrekestelling en 
aankondiging van intrekking worden aangeplakt op het domeinkantoor, 
zonder dat de grondhuurder hiervan op de hoogte is. 

Verkoopvolmacht:
Indien u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn bij de verkoop of 
overdracht van onroerend goed, kunt u een ander de bevoegdheid 
geven deze transactie door middel van de verkoopvolmacht te doen. 
Deze volmacht moet door een notaris te zijn gelegaliseerd dan wel in 
een akte te zijn vastgelegd.
Hypothecaire volmacht en hypothecair mandaat:
Het kan voorkomen dat iemand niet bij de ondertekening van de 
hypotheekakte aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld omdat hij/zij voor zijn/
haar werk naar het buitenland is. In dat geval kunt u een volmacht 
geven aan een familielid of aan de medewerkers van de notaris om de 
hypotheekakte (mede) namens u te ondertekenen. Veelal om de kosten 
van de hypotheekvestiging te drukken, kan de bankinstelling genoegen 
nemen met een kleinere zekerheid, onder de vorm van de hypothecaire 
volmacht. Het vestigen van een hypothecaire volmacht gebeurt bij 
notariële akte. Bij een hypothecaire volmacht geeft de kredietnemer 
de bevoegdheid aan de kredietgever om een hypothecaire inschrijving 
te nemen zodra laatstgenoemde dat nodig vindt. Het verschil met de 
hypotheek zit hierin dat de kredietnemer wel de toelating geeft om een 
hypotheek te nemen, maar de kredietgever deze nog niet neemt en 
wellicht ook nooit zal nemen.

Om te voorkomen dat de gemachtigde misbruik maakt van zijn 
bevoegdheden, kunt u een aantal bepalingen in de volmacht opnemen.
● U kunt in plaats van aan een persoon, twee of meer personen  
 samen een volmacht geven. Zij kunnen dan dus alleen   
 gezamenlijk van de volmacht gebruikmaken. Dit verkleint het risico  
 op onregelmatigheden.
● U kunt de volmacht beperken tot bepaalde handelingen.

Mr R.A.Soerdjbalie 
Notaris
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Volmacht

Overzicht van notarissen in Suriname:
Alexander, Prins Hendrikstraat 32, 422676/424151

Badal/Sanrochman, Heerenstraat 7, 420071

Bishoen, Grote Hofstraat 8, 424401

Blom, Julianastraat 36a, 521100

Calor, Julianastraat 21, 473892

Chitoe, Watermolenstraat 28, 424324

Dollart, Koninginnestraat 10, 422160

Gangaram Panday, Julianastraat 21, 473892

Jadnanansing, Mahonylaan 22, 476579

Kemp, Lim A Po straat 15, 520148

Manna, Grote Hofstraat 7, 410143

Mannes, Julianastraat 51, 473238

Nannan Panday, Prins Hendrikstraat 52, 521160

Pancham, Prins Hendrikstraat 114, 521433

Ramautar,  Heerenstraat 6, 472313

Soerdjbalie, Lim A Po straat 17, 426700

Vishnudatt, Van Roseveltkade 24, 470840

Tourtonnelaan 158 | Paramaribo
Tel.: +597 477924 | Tel./Fax: +597 520556

God created Men and Ewald’s dresses them!
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KWATTA

WELGELEGEN

KASABAHOLO

LEIDING

Centrum

Noord

Wanica

Kwatta

Uitvlugt

Para

Commewijne

Nickerie

Saramacca

Zorg en Hoop

Leiding

Hieronder volgt de legenda met een
kleurcodering per ressort.

LEGENDA

€ 55.000,-

Leiding I8 ( W0355B3 - Leiding 14a)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 150 m²
Perceel opp. 600 m²
Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden
Hydrofoor, Diefijzer,   
Garage met oproldeur

Object codering

Kleur locatie

Map locatie

Contact: SURGOED Makelaardij N.V.
Auguststraat 30 | Tel.: +597 493497

J.D. Gompertsstraat 115 (filiaal - noord)
Tel.: +597 550466 of 457183

info@surgoed.com | www.surgoed.com

PONTBUITEN
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CENTRUM

SURIVILLAGE

TOURTONNE
CHARLESBURG

MUNDER
BENI'S PARK

RENS

FLORA

COMBE
RAINVILLE

MEERZORG

COMMEWIJNE

LUST EN RUST
MARIENBURG
JAGTLUST

DIJKVELD

LELYDORP

PAD VAN WANICA

MONPLAISER

ELISABETHSHOF

MARETRAITE

MORGENSTOND

GEYERSVLIJT

UITVLUGT

PONTBUITEN

LATOUR

BEEKHUIZEN

HAVEN

ZORG EN HOOP




