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Beste lezer,

Terugkijken, wat werkt en wat niet..., verbeteren en nieuwe plannen

Het eind van 2018 zit eraan te komen. En ook dit jaar lijkt nog sneller 
omgevlogen als de afgelopen jaren. Een pittig jaar voor velen van ons in 
Suriname, dat wel. Reden genoeg om dus eens terug te kijken. Wat willen we 
eventueel verbeteren in 2019 of zelfs nieuwe plannen voor maken? Wat werkt 
wel of juist niet?
In zijn Owru Yari artikel vertelt Glenn Cooman, ex-hoofdvoorlichter van Korps 
Brandweer Suriname, welke kanttekeningen er kleven aan het vieren van dit 
jaarlijkse eindfeest. 
En: hoe stond het in 2018 met de bouwsector en de huizenmarkt? Het valt 
op dat er steeds meer te koop aangeboden wordt en er tevens nog steeds 
wordt gebouwd. Met verbazing kijken we bij die bouw naar de vele onveilige 
stellages die overal en nergens langs gebouwen opgesteld staan. In het artikel 
over steigerbouw, kunt u lezen op welke gebieden er het meest fout gaat qua 
steigerbouw. Een ander heel belangrijk punt ter verbetering bij de bouw is het 
rolstoelvriendelijker maken van (overheids)gebouwen en straten. Lees wat 
die rolstoelonvriendelijkheid in Suriname vandaag de dag voor Esten Cohen 
betekent. Een mooie ontwikkeling zijn de nieuwe prestigieuze plannen van 
de Surinaamse Voetbal Bond. Dean Gorree, bondscoach van de Surinaamse 
Voetbal Bond, heeft als missie voetbal in Suriname op een hoger peil te 
brengen. Tegelijkertijd wil hij de belanghebbenden verbinden: clubs, spelers, 
bond, organisaties, overheid en het publiek.’ Zeker een droom van menig, 
misschien zelfs wel iedere Surinamer, om ook eens op een WK te winnen. 
Meer hierover leest u in het artikel over de toekomst van het Surinaams 
voetbal. 
Heeft u zelf innovatieve of prestieuze plannen voor 2019? Het aanleggen van 
een natuurzwembad met waterval bijvoorbeeld of een grote aquarium met 
Amazonevissen in de woonkamer of wat denkt u van een prachtig versierd las-
kunsthekwerk langs uw perceel? In deze editie komt u die bedrijven tegen die 
u hiermee professioneel van dienst kunnen zijn.

Kortom, we bieden u weer een scala aan gevarieerde onderwerpen en wensen 
u dan ook alvast een mooi einde van 2018 toe. Heeft u een tip of verzoek? 
Laat het ons dan gerust weten via info@surgoed.com; wij kijken uit naar 
uw suggestie!

Wan Bigi Odi,

Thijs Mouchart, 
Directeur 
Surgoed Makelaardij N.V. 
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SPECIAL NEEDS

ROLSTOELONVRIENDELIJK 
SURINAME OORZAAK ISOLATIE 

‘SPECIAL NEEDS’ MENSEN

Wie om zich heen kijkt in ons land, zou wellicht 
tot de conclusie kunnen komen dat er heel weinig 
of zelfs geen mensen met een beperking wonen in 
Suriname. Maar niets is minder waar. Door de wijze 
waarop gebouwen en openbare voorzieningen zijn 
ingericht, zijn de mensen met een beperking in 
Suriname gedwongen een teruggetrokken leven te 
leiden.

SPECIAL NEEDS
Dit zorgt voor veel wrevel, zeker bij Esten Cohen, een 32-jarige 
jonge vrouw die liever niet praat van ‘mensen met een beperking’. 
“Ik houd persoonlijk meer van de Engelse aanduiding: ‘people with 
special needs’ en niet van het woord ‘beperking’ omdat iedereen 
wel een beperking heeft. Bij de één is het zichtbaarder dan bij de 
ander.”
Uit deze krachtig uitgesproken woorden van Esten, valt af te leiden 
dat zij alles behalve zielig is. “Ik neem mijn eigen ontwikkeling 
ter hand en ik maak het beste van mijn omstandigheden”, zegt 
ze met pretlichtjes in haar ogen. We lopen op het terrein van het 
verzorgingshuis waar Esten al elf jaar een kamer bewoont en 
er ook werkt als receptionist. Haar electrisch aangedreven stoel 
brengt haar snel en efficiënt binnen in het kantoor waar ze als 
receptionist werkt. Door een speciaal aangelegde voorziening 
daartoe, behoeft dat geen ingewikkelde manoeuvres.

AFHANKELIJKHEID
 “Ik zou wensen dat het zo makkelijk was om overal te komen. 
Door de aanleg van het fietspad hier dichtbij Lelydorp kan ik mijn 
weg vinden, tot iets voorbij het Kofidjompo plein. Maar veel verder 
kan ik niet”, zegt ze teleurgesteld. Esten heeft een modieuse bloes 
aan en zou veel vaker bij de kledingwinkel dicht bij haar werk en 
thuis haar eigen kleding willen kopen. Een eenvoudige handeling 
waar mensen die geen ‘special needs’ hebben bijna niet bij 
stilstaan. Voor zij die daar wel behoefte aan hebben, is een gebrek 
aan speciale voorzieningen gelijk aan een leven vol afhankelijkheid. 
“De stoep van de winkel is te hoog, ik kan er niet in. Ik moet 
daarom een taxi pakken en veel verder gaan, om iets te kopen. 
Dat zou niet zo moeten zijn”, vindt Esten.

MEDISCH ANALIST
Esten werd geboren op 25 november 1985 en werd 
gediagnosticeerd met de ziekte MSA type 2, een spierziekte 
waarbij de zenuwen in het ruggemerg de spieren niet goed 
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kunnen aansturen. Ze zit in een rolstoel en had een vrij moeilijke 
jeugd. Als kind werd zij door het Medisch Opvoedkundig Bureau 
doorverwezen naar de Mytylschool waar zij het glo-toetsniveau 
bereikte en na het succesvol behalen van die toets, de muloschool 
bezocht. Binnen vier jaar had ze die afgerond. Haar droom om medisch 
analist te worden, leek binnen handbereik. Helaas was het gebouw 
van het Natin; de toegangspoort tot de realisatie van die droom zeer 
rolstoelonvriendelijk.

WREED LOT
“Ik werd vaker door medestudenten naar boven geholpen, maar dat 
was gevaarlijk. Ik heb na het eerste kwartaal daarom besloten om toch 
maar naar de havo te gaan, en die rondde ik binnen twee jaar af.” Een 
wreed lot lijkt dat om wegens de beperkte voorzieningen je droom te 
moeten laten voor wat het is. Maar Esten is niet verbitterd. “Ik maak 
er het beste van, ik ben nooit gediscrimineerd en mijn medestudenten 
waren altijd heel vriendelijk. Wel staarden de kinderen heel vaak 
naar mij. Maar dat komt doordat ‘special needs kinderen’ die eigenlijk 
normaal onderwijs kunnen volgen niet samen naar school gaan met 
andere kinderen. In het buitenland gaat dat wel samen.”

OPENBARE GEBOUWEN
Maar er moeten nog meer zaken veranderen in Suriname. Esten 
pleit ervoor dat bij het verstrekken van bouwvergunningen voor 
openbare gebouwen het verplicht gesteld wordt dat die gebouwen 
rolstoelvriendelijk moeten zijn. “Omdat de huidige gebouwen dat niet 
zijn, raken wij nodeloos geïsoleerd. Dat is niet prettig.” Ook over de 
inrichting van de trottoirs moet nagedacht worden, vindt Esten. “Ik 
houd van wandelen, maar zeker in de stad gaat dat niet. De stoepen 
zijn heel erg ongelijk en niet prettig voor mensen met een beperking. 

Ook de straattegels die er vaak ongelijk bij liggen en de open putten 
vormen voor mensen als ik een levensgroot gevaar”, zegt zij verder 
spijtig. 

COBUS
Esten vrolijkt op als ze denkt aan de mensen die haar toch helpen om 
een stukje onafhankelijkheid te realiseren. “Martin Silvin de eigenaar 
van Cobus Lig en Rolstoelbedrijf vervoert mij al sinds de tweede 
mulo naar school. Zijn bedrijf vervoert mensen met ‘special needs’ op 
afspraak. Toen de vorige eigenaar van Cobus Lig en Rolstoelbedrijf, 
Julien Dijksteel, hoorde dat ik na mijn havo-opleiding wilde werken, 
heeft hij mij een baan en een verblijfplaats aangeboden. Hij is net een 
vader voor me en ik ben hem daar zeer dankbaar voor.”

VN-VERDRAG
Door openbare gebouwen en wegen op de huidige manier te bouwen 
en geen rekening te houden met ‘people with special needs’ handelt 
Suriname in strijd met het VN-verdrag voor de rechten van mensen met 
een handicap. De conventie die in mei 2008 werd ingesteld verplicht de 
ondertekenaars om sociale en fysieke belemmeringen weg te nemen 
die gehandicapten dagelijks in hun deelname in de maatschappij 
ervaren. Landen als Nederland hebben in hun bouwvoorschriften sinds 
2008 voorzieningen getroffen om deze mensen in staat te stellen 
volledig te participeren in de maatschappij.

Esten wil in de toekomst vooral meer van de wereld zien. Als dichteres 
en schrijver zou reizen haar visie verbreden. “Ik hoor en lees dat het in 
Europa en in andere landen waar veel toeristen komen, wel makkelijker 
is voor mensen met een rolstoel om zich vrij te bewegen. Dat wil ik 
heel graag ook zelf ervaren.”
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Een plek kiezen om je huis te bouwen, is een secuur 
proces. De één houdt rekening met de bereikbaarheid, 
de ander wil juist landelijk wonen en sommige mensen 
willen hoe dan ook op een aparte plek wonen. Een 
heel aparte plek die niet iedereen kan waarderen, is 
het wonen op een klif. Nu hebben we in Suriname 
geen kliffen aan zee, maar wel genoeg plekken in het 
binnenland...

Een voordeel van het wonen op een klif is ongetwijfeld het uitzicht. In 
vakantieoorden in het binnenland van Suriname, waar het reliëf veel 
meer zorgt voor hoogteverschil, bouwen de eigenaren de huizen heel 
hoog. Het voordeel is niet alleen het uitzicht, maar praktisch is wel dat 
de enorme verschillen in stand van de rivier, dan geen invloed hebben 
op de constructie.

Op Brownsberg maakte ik voor het eerst mee hoe het is om op een klif 
te wonen. Het vakantiehuis ‘Kapasi’ was vrijwel het hele jaar door bezet 
en ik was als reserveringsmedewerker heel erg benieuwd waarom dat 
zo was. Collega’s spraken over het uitzicht en een keer tijdens het 
laagseizoen mocht ik dat ervaren. Een tip: heb je hoogtevrees waag 
het dan niet. Het is alvast een kleine afdaling naar het huis, maar 
eenmaal op het balkon is het zelfs mogelijk om tot het stuwmeer te 
genieten van het zicht. Het balkon was gebouwd en verstevigd met 
dikke stevige pilaren, om vooral inzakking te voorkomen. Het was 

er heerlijk om wakker te worden met het uitzicht op het bos en de 
brulapen die van boom tot boom gingen en luidkeels lieten horen dat 
zij er waren.
Ook op Raleighvallen waar vroeger het huis ‘Lolopasi’ te huur was, 
was het genieten van het uitzicht vanaf de klif. De Coppenamerivier 
waarlangs de berg stond die dit huis haar opmerkelijke naam 
opleverde, was kilometers lang te zien en het geluid van het water 
maakte dat ik de voor mij gewaagde operatie aandurfde om in de 
keuken in een hangmat te slapen aan de rand van de klif. Tijdens de 
hoogste waterstand in de Coppenamerivier kwam het water veel hoger 
en werd het huis eigenlijk niet verhuurd, omdat het knap lastig was 
met de boot aan te meren, waar de klim naar het huis moest beginnen.
Ook in het buitenland heb ik dit aparte gevoel mogen ervaren. Twee 
jaar geleden op vakantie in St. Maarten mocht ik een avond logeren 
in een constructieproject waarbij villa’s gebouwd werden aan de rand 
van Indigo Bay, een klif. Er waren enkele villa’s in aanbouw en ik mocht 
verblijven in één die al af was. Dat was het meest dicht bij het gevoel 
dat ik kan omschrijven als hemels. Misschien omdat het blauwe water 
zoveel lijkt op de hemel, maar het zij zo. 

Op het internet zijn er genoeg ervaringen van mensen die aan een klif 
wonen. Twee dingen worden dan altijd besproken; het gevaar en het 
uitzicht. Wie in zijn leven een balans zoekt tussen deze twee, van een 
aparte en afgelegen omgeving houdt, kies daarvoor. Het is altijd een 
bijzondere ervaring. 
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‘ALTIJD EEN
BIJZONDERE ERVARING’

WONEN OP EEN KLIF



WONINGEN www.surgoed.com

Surgoed House, Home & Lifestyle 9

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 180m²
Perceel opp. 475m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2 om 2
Bijzonderheden Woning met een gesloten  
 boventerras
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
 Hesdy Rechards - 8510812

Wanica P14(W0578B3-Tout Lui Faut, Perc 12)

€ 89.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 65m²
Perceel opp. 1.4 ha
Titel grond Grondhuur 
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Saramacca (W0582B3 - Baliweg 169)

€ 39.500,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 136m²
Perceel opp. 337,35m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Koloniale hoogbouwwoning  
 op een bijzondere locatie
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Centrum R5 (W0568B6 - Nassylaan 39)

€ 135.000,-

€ 182.500,-

Deze woning is een hoogbouwwoning en heeft zijn ei-
gen omrastering; op een hoek gelegen met veel groen 
in de tuin en een mooi grasperk. Verder kunnen we 
van deze woning zeggen dat die goed is onderhouden. 
De eerste verdieping is bereikbaar via een binnen- en 
een buitentrap. De benedenverdieping daarentegen, 
beschikt helemaal over zijn eigen voorzieningen en 
zou daarom ook los gebruikt kunnen worden als ap-
partement. Boven hebben we vier kamers die knus zijn 
ingericht en waar u kunt genieten van een L-vormig 
balkon die op het  noord-oosten ligt.

Welgelegen H4 (W0583B6 - Nagesar Narsingweg 45)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 390m²
Perceel opp. 1175m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Genieten van een heerlijke frisse   
 wind vanaf je balkon?
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

€ 99.000,-

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

Commewijne (W0543B9-Suikerpalmlaan 25)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 185m²
Perceel opp. 1005m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1/1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

€ 76.500,-

Eigenaar worden van een buitenverblijf is geen ver-
keerd idee. Deze vrijstaande vakantiewoning van steen 
staat op een terrein van 1.250 m² in het Overbridge 
resort langs de Surinamerivier. Het gebouw heeft twee 
ruime balkonnen, een woonruimte en keuken, twee 
slaapkamers en twee douche en toiletten. Overbridge 
resort is een multifunctioneel ontspanningsoord aan de 
Surinamerivier dat te bereiken is via het water alsook 
over de weg (44 km). De omgeving ontwikkeld zich 
continue en blijft aangenaam voor de verschillende 
bezoekers. Deze woning grenst aan een kanaal dat 
zich uiteindelijk op de Surinamerivier aansluit.

Para ( W0577B6 - Overbridge resort)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 132m²
Perceel opp. 1250m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Vakantiewoning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

WATERFRONT PROPERTIES
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Er is een tijd geweest dat het 
voetbal in Suriname een grote naam 
had in het Caraïbisch gebied. We 
hadden het mooiste voetbalveld. We 
speelden het mooiste voetbal. De 
stadions zaten altijd vol. En Robin 
Hood tegen Transvaal was iets waar 
je iedereen op straat nog een week 
over hoorde napraten. 

Sommigen lezers zullen zich dit nog goed 
kunnen herinneren en de jongere generatie 
zal dit van hun vaders en ooms hebben 
gehoord. Stelt u zich eens voor hoe mooi 
het zou zijn als we die tijden kunnen laten 
herleven. En dat u met uw familie en vrienden 
in het stadion of aan de buis gekluisterd zit 
om het Surinaams elftal te zien winnen in 
een grote eindronde. En Suriname daarmee 
haar terechte plek inneemt tussen alle grote 
voetbalnaties. 

VOETBAL VERBINDT
Voetbal is de grootste sport ter wereld. In elk 
land wordt de sport beoefend en is nagenoeg 
de gehele bevolking trots als het nationale 
elftal goed presteert. Voetbal verbindt 
mensen ongeacht hun afkomst, religie of 
politieke kleur. Daarnaast is betaald voetbal 
natuurlijk ook van economisch belang. Al 
decennialang doen verscheidene landen uit 
Zuid-Amerika mee aan een WK. Overal ter 
wereld spreekt men vol lof over grootheden 
als Gullit, Seedorf, Rijkaard, Kluivert en Davids 
om er maar een paar te noemen. Het is 
dan ook opmerkelijk dat Suriname zich nog 
nooit heeft weten te kwalificeren voor een 
grote eindronde. En het is tijd om daar nu 
verandering in brengen! 

VOETBALDROOM
De gedachte dat Suriname deelneemt aan het 
WK-voetbal is iets waar het Surinaamse hart 

sneller van gaat kloppen. Voetbal verbindt alle 
Surinamers, zowel binnen als buiten Suriname. 
De sport vergroot de nationale trots. We 
hebben talentvolle voetballers in ons land. 
We hebben de mensen voor én achter de 
schermen. Samen kunnen we de Surinaamse 
voetbaldroom verwezenlijken. 

DE TOEKOMST VAN HET 
SURINAAMS VOETBAL 

DOOR RONALD ESAJAS EN IAN VAN DER KOOYE

‘Ik zie het als mijn missie om het 
voetbal in Suriname op een hoger 
peil te brengen. Tegelijkertijd wil 
ik de belanghebbenden verbinden: 
clubs, spelers, bond, organisaties, 
overheid en het publiek. Want 
door samen te werken versterken 
we de nationale ploeg.’

Dean Gorree,bondscoach 
Surinaamse Voetbal Bond 
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NIEUWE STRATEGIE
Om deze ambitie waar te maken heeft de 
SVB een nieuwe strategie geformuleerd die 
optimaal aansluit op het gewijzigde beleid van 
de FIFA, hetgeen dus mooie kansen biedt. 
De komende periode zal in het teken staan 
van het bouwen van een team op het veld, de 
juiste ondersteuning buiten het veld én een 
solide organisatie waarmee we de komende 
jaren de nationale, maar vooral ook de  
internationale ambities kunnen waarmaken. 

Dat willen we bereiken door onder andere:
● het investeren in het professionaliseren   
 van onze nationale competitie.
● een ontwikkelingstraject voor talentvolle   
 jeugdspelers onder de 16.
● een nieuw trainingscomplex voorzien van  
 alle nodige faciliteiten
● verbinding en langdurige samenwerking   
 met het bedrijfsleven 
Het strategisch plan zal een professionalisering-
slag teweeg brengen van het Surinaamse 
voetbal: meer investeringen en een betere 
infrastructuur, beter getrainde spelers en 
bevordering van vrouwenvoetbal.

TOPTALENTEN
De kracht van het Surinaamse voetbal is 
helder: we hebben genoeg talent in huis. Alle 
toptalenten zullen we in de komende periode 
samenbrengen en daar een topteam van 
smeden zoals we dat in de afgelopen jaren 
nog niet gezien hebben en waar Suriname de 
kwalificiatiewedstrijden mee gaat winnen! 
De belangrijkste doelen van de SVB zijn ervoor 
te zorgen dat het Surinaams voetbal op korte 
tot middellange termijn tot de CONCACAF-
top en op lange termijn tot de wereldtop 
gaat behoren. Ja, u hoort het goed. Lange 

termijn. Wereldtop! Alleen kleine mensen 
hebben kleine dromen. We zien bij elk WK dat 
er landen als Costa Rica, IJsland en Panama 
meedoen. Voor hetzelfde geld kan dat ook 
Suriname zijn. Hiervoor moeten we op korte 
termijn wel in onszelf en de fysieke voetbal 
infrastructuur gaan investeren. Het begint 
eerst met geloof in onszelf. Bribi na Krakti! 
Geloof in onze kracht.

ENTHOUSIASME EN STEUN
Om het veld hebben we een goede 
infrastructuur nodig. Het gaat hier om 
trainingsfaciliteiten, talentontwikkeling, de 
juiste mensen op de juiste plek.
Maar we hebben ook het enthousiasme en de 
steun van het Surinaamse volk, de overheid 
en het bedrijfsleven nodig, iedereen met een 
warm kloppend Surinaams hart. 
We moeten samen de krachten bundelen. 
Iedereen die overtuigd is en gelooft in de 
kracht van het Surinaams voetbal nodigen 
we dan ook uit om met ons mee te denken 
hoe we het proces van professionalisering 

kunnen  versnellen. De tijden van de volle 
voetbalstadions zullen herleven. 
Het Surinaams voetbalteam wordt weer onze 
nationale trots.
We staan hier aan de vooravond 
van een keerpunt in de Surinaamse 
voetbalgeschiedenis. Een ieder van ons kan 
helpen de voetbaldroom waar te maken. 
De Surinaamse jeugd rekent op u. Het 
Surinaamse volk rekent op u.

Bribi na Krakti! 

Bent u na het lezen van dit artkel 
geïnteresseerd om de mogelijkheden te 
verkennen die een samenwerking met de SVB 
voor uw organisatie kan betekenen, neemt u 
dan contact op met Ronald Esajas.
E: ronald.esajas@gobler.nl 
T: +597 7715440

SURINAME NV

INTERVASTASTVAST=VA
ST

SURINAME NV
INTERVASTASTAST

VAST=VA
ST

- Kwaliteit
- Zekerheid

- Garane

Jainarain Sohansinghlaan # 9 
+597 432651 /+597 531215
www.intervastsuriname.com

+597 7517877

tegen scherpe prijzen & aantrekkelijke kortingen!

EIGENDOMSKAVELS

Morgenstond | Braamshoop 

 Vredenburg | Garnizoenspad

Omgeving

Interne financieringsmogelijkheden:
- Vanaf 10% aanbetaling - Loopjd maximaal 7 jaren - 1% rente p/m over het saldo

- Afl. mogelijk in SRD, USD en EURO - Voor de interne financiering hebt u 
slechts een identeitsbewijs nodig

(omgeving Amerikaanse Ambassade)

advertentie

 “De Surinaamse Voetbal Bond 
is erg trots op de inmiddels 
gerealiseerde doelstellingen 
ten aanzien van de interne 
organisatie. De focus ligt nu op 
de spelers. Niet voor niets zegt 
de FIFA over Suriname dat we 
“Traditionally an exporter of great 
players” zijn en dat “The Suriname 
FA is looking to nurture a new 
footballing generation.”

John Krishnadath,
voorzitter SVB
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Voor onderhoud en behoud van industriële 
machines, zijn kleine en grote machineonderdelen 
en goede service van eminent belang. Vanaf 
2008 biedt DIBA Suriname Machinehandel N.V. 
op de lokale markt aan zowel de hout- als de 
metaalindustrie allerlei onderdelen voor machines. 
Diba Machinehandel B.V. is in 1978 opgericht in 
Nederland door twee families waarvan de naam van 
het bedrijf werd afgeleid.

VESTIGINGEN
De Surinaamse markt werd en wordt vanuit Nederland 
voorzien; de machineonderdelen komen daar vandaan. De 
vestiging in Suriname beoogt de klanten in Suriname beter 
van dienst te zijn door preventieve zorg te bieden, namelijk 
door in goed en regelmatig onderhoud te voorzien en in de 
nodige machines en machineonderdelen.
DIBA Suriname Machinehandel N.V. regelt ook het 
in-en verkopen van metaal en houtverwerkende machines 
en het opzetten van complete zagerijen en drogerijen 
en assisteert tevens bij het opheffen van storingen en 
reparaties. 

MATERIALEN
Diba N.V. verkoopt materiaal zoals slijpstenen, diamanten 
slijpschijven, cirkelzaagbladen, bandijzer, petband, 
schaafmessen, freesbeitels voor de houtindustrie en nog 
veel meer. 

De vestiging is gelegen aan de
Commissaris Weythingweg nummer 324 en

bereikbaar op +597 338087 - 8109713 - 7221095 

ZORG VOOR DUURZAME MACHINES 
MET DIBA N.V.
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 120m²
Perceel opp. 396.34m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Een pas gerenoveerde
 laagbouwwoning
Contact info Surgoed Makelaard
 Tel.: 493497

Kasabaholo I6 (W0557B3-Kasabaholoweg 240)

€ 72.500,-€ 76.500,-

Een weekendje weg van de stadsdrukte is geen 
verkeerd idee. Het Mamba project te Republiek is van 
oudsher bekend vanwege de vele vakantiehuisjes 
waar gezinnen zich terugtrekken. Deze mooie onder 
architectuur gebouwde woning is niet alleen geschikt 
als slechts een buitenverblijf, maar ook voor perma-
nente bewoning. Het ligt te Mamba op nummer 27 
en verkeert in een perfecte staat. U heeft 2 ruime 
slaapkamers met airco, bad en toilet en een ruime 
woonkamer met open keuken.

Para/Republiek M14 (W0567B6 - Mamba 27, Republiek)

Soort woning Laagbouw Vakantie Bungalow
Bouw opp. 180m²
Perceel opp. 1700m²
Titel grond Huurpacht plantage bestuur
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Mooie vakantiewoning langs de
 Coropinakreek te Republiek, ge-  
 schikt voor permanente bewoning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 315.000,-

Bij de bouw van de woning is nagedacht over de 
veiligheid; het valt op dat zowel het dievenijzer 
gecombineerd met moderne shutterramen en 
muggengaas voorzien is van shocksensoren, het 
gehele terrein is ommuurd met sierhekwerk en 
razorblades. Aan de schutting zijn diverse lampen 
gemonteerd en op het erf zijn er op drie strategische 
plekken lantaarnpalen geïnstalleerd die zowel 
handmatig als via fotocel bediend kunnen worden. 

Noord V1  (W0576B6 - Pelikaanstraat 11)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 380m²
Perceel opp. 1113m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5 
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Hoekterrein met slide hoogbouw   
 en zwembad
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 325.000,-

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

Commewijne V1  (W0494B9 - Zuster Jensenweg 1a)

Soort woning Koloniale hoogbouw
Bouw opp. 222m²
Perceel opp. 1153m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Prachtige in koloniale stijl
 gebouwde woning op een
 schitterende  locatie langs het water
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 115m²
Perceel opp. 403.75m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Uitbreidingen mogelijkheid  
Contact info Surgoed Makelaard
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Charlesburg A1 (W0566B3-Capildoweg 92)

€ 55.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 190m²
Perceel opp. 600.70m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Comm.,T10 (W0532B3-Zonnedauwweg)

€ 105.000,-

WATERFRONT PROPERTIES

WATERFRONT PROPERTIES
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AquaPassion is in 2006 opgericht als speciaalzaak 
in exotische aquatische systemen en hield zich 
voornamelijk bezig met  speciaalaquaria met koralen 
en zeevissen, showaquaria met grote Amazone 
vissen en koivijvers. Ondertussen heeft het bedrijf 
zich gespecialiseerd in complete aquascaping en is 
uitgegroeid tot het enige bouwbedrijf in zijn soort 
dat hoogstaande kwalitatieve producten en diensten 
aanbiedt.  

AquaPassion bouwt en onderhoudt verschillende systemen die 
met waterhuishouden te maken hebben. Zij leggen zwembaden, 
watervallen, jacuzzi’s en sauna’s aan, maar ook natuurzwembaden 
of zwemvijvers, vis- en plantenvijvers, creatieve waterwerken en 
speciaalaquaria. Vanwege de specialisatie in de aquabranche, heeft 
directeur Pascal Tjong A Hung kunnen vaststellen dat er doorgaans 
fouten worden gemaakt in de bouw of aanleg van watersystemen en 

zwembaden. Zo krijgt hij vaak te maken met klanten die hem vragen 
om zwembaden te renoveren omdat de bouw niet goed is verlopen. 
“Soms weet men zich geen raad meer en ik zie vaak zwembaden die 
daardoor totaal worden verwaarloosd. Ondanks het om een grote 
investering gaat die de waarde van het huis, maar ook de gezondheid 
en het plezier van klant ten goede kan komen. Wij zetten dan een 
gericht renovatieplan uit en zorgen voor een deskundige en duurzame 
make-over. De opluchting en dankbaarheid bij de klant geeft ons een  
geweldig gevoel en een bevestiging dat we goed bezig zijn.”

OP MAAT
Het bedrijf biedt geen standaardpakketten, maar bouwt op maat, 
naar de wensen van de klant. De dienstverlening bestaat uit het 
ontwerpen, adviseren en de volledige aanleg van de systemen. 
AquaPassion heeft zich zeven jaar lang ook specifiek gericht op de 
verkoop van speciaalaquaria, koralen en exotische vissen. Dit kwam 
tot een volledige halt toen er een grote opdracht binnenkwam om 
voor een groot resort in Paramaribo-Zuid een compleet binnenland 
concept te ontwerpen en uit te voeren met tropisch zwembad, grote 
rotswatervallen, binnen- en buitenaquaria en vijvers. “Wij hadden 
gewoon geen tijd meer voor de vissen”, aldus de directeur. Hij heeft 
vanaf zijn kinderjaren grote liefde voor water en het binnenland. Met 
deze liefde legt hij zich ook erop dat bij bouwwerkzaamheden wordt 
gelet  op het totaal concept. Zo moet een zwembad dat bij een woning 
wordt aangelegd perfect integreren met het ontwerp van de woning 
en in harmonie zijn met de overige omgeving. Wij werken volgens 
de basisprincipes van Feng Shui en bieden ook volledige uitgewerkte 
ontwerpen op dit gebied. 

EINDDOEL
Het is erg belangrijk om vanaf het begin in overleg met de klant heel 
goed vast te stellen wat het einddoel van het watersysteem moet zijn. 
In het gebruik,  de esthetica maar ook in het bijzonder in financieel 
opzicht. Door onze ervaring kunnen wij gerichte oplossingen aanbieden 

VAN ZWEMBADEN TOT 
SPECIAALAQUARIA
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zodat projecten binnen het beschikbare budget gerealiseerd kunnen 
worden en al dan niet in verschillende fasen worden uitgevoerd. De 
partners van het bedrijf zijn onder andere aannemers, architecten, 
instanties die professionaliteit vereisen en particulieren. “Er is 
voldoende werk in de branche, als je jouw werk maar goed doet. 
Wij zorgen ervoor dat onze klant deskundig wordt geadviseerd over 
de functionaliteit en het ontwerp, de bouw, de juiste afwerking en 
het gebruik en onderhoud van al onze watersystemen. De directeur 
vindt de natuurzwembaden of zwemvijvers een echte aanrader omdat 
die energie efficient zijn en veel gezonder omdat ze met behulp van 
planten worden gefilterd in plaats van chemische producten. 

SERVICE EN DUURZAAMHEID
Het bedrijf heeft een bouwteam in dienst en eigen specialisten 
waaronder een architect, een bouwkundig tekenaar, een 
projectmanager voor de bouw, een technische zwembadspecialist en 
een aquarium- en vijverspecialist. Wanneer AquaPassion een systeem 
heeft opgeleverd, neemt het bedrijf de zorg ervan volledig over om 
goede service en duurzaamheid te garanderen. Tjong A Hung wil 
uiteindelijk teruggaan naar zijn ‘eerste liefde’. En dat houdt in de 
promotie van aquaria en vijver hobby. In de toekomst willen wij het 
bouwbedrijf eventueel weer uitbreiden met de verkoop van exotische 
vissen  en planten. 
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 205m²
Perceel opp. 260m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 9
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Woning met een uitstraling  
 van een monumentaal gebouw
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

 Centrum S5 (W0505B6-Costerstraat 29)

P.N.O.T.K.

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

Para (W0515B9 - Rububliek Palm Canals 22)

$ 28.000,-

€ 117.500,-

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

Saramacca  (W0524B3 - Tayerbladweg)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 40.000m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Warm en koud water/220V
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 

€ 1.150.000,-

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

Noord, Morgenstond (W0547B9 - Frans Madamstraat)

Soort woning Hoogbouw 3 woonlagen
Bouw opp. 1100m²
Perceel opp. 3000m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 6
Bad en toilet 5
Bijzonderheden Prachtige villa met zwembad en   
 basketbal course op 3000m²   
 eigendomsgrond
Contact info Surgoed Makelaardij Tel.: 493497

€ 245.000,-

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

Commewijne V8  (W0456B9 – Palm Village 229)

Soort woning Hoogbouw-villa
Bouw opp. 367m²
Perceel opp. 1465.60m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 4
Bijzonderheden Prachtige goed onderhouden
 woning gelegen op een prachtige  
 plek
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 160m²
Perceel opp. 1895.56m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Het perceel waar deze woning  
 op staat is smal maar lang  
 naar achter
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Welgelegen, F4 (W0497B9 - Sophialust 174)

€ 90.000,-

WATERFRONT PROPERTIES
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Commewijne, Palm Village  (W0579B9 - Palm Village pc 8)

Soort woning Luxe villa complex  
 met zwembad en  
 appartementen
Bouw opp. 658m²
Perceel opp. 1236m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 7
Bad en toilet 5

Bijzonderheden Een miljonairsvilla  
 met alles erop en  
 eraan

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 625.000,-

Dit prestigieuze object ligt in een villawijk te Commewijne op 
het verkaveling project Palm Village. Het object ligt vooraan 
op het project aan een betegelde weg. Het project is 24 uur 
bewaakt en betreft een semi-gated community met een VVE 
die toeziet op de faciliteiten en het bestuur en de handhaving. 
De straat heeft gesloten riolering en straatverlichting en alle 
andere nutsvoorzieningen zijn aanwezig. De uitvalswegen zijn 
goed begaanbaar en zeer gemakkelijk bereikbaar, openbaar 
busvervoer is op loopafstand aanwezig. Alle nutsvoorziening 
zijn aanwezig in de omgeving. In de omgeving liggen hoofd-
zakelijk villa kavels van 1000m² en groter met gemengde be-
bouwing, hoogbouw- en laagbouwwoningen van steen. In de 
directe omgeving van onderhavig object staan geen opstallen 
van bijzonder grote, economische waarde.

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 140m²
Perceel opp. 370m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1/1
Bijzonderheden Appartement erbij
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Charlesburg (W0590B6 - Khadiweg 45)

€ 67.000,-

€ 265.000,-

Te Uitvlugt in het project Peace villages, ligt deze wo-
ning aan de Awaralaan. Dit project heeft slechts een 
centrale ingang vanaf de 2de rijweg met een 24uurs 
bewaking. Alle voorzieningen zijn direct in de buurt te 
vinden; u woont hartje bruisend Uitvlugt. Deze woning 
staat op een ruim terrein van 800m² met als  titel ei-
gendom. Het gehele terrein is in cultuur gebracht met 
rondom stenen schuttingen als belending. De directe 
buren en omgeving stralen dezelfde klasse uit als deze 
moderne woning.

Uitvlugt, M5 (W0580B9 - Awaralaan 61)

Soort woning Laagbouw villa
Bouw opp. 325m²
Perceel opp. 800m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Mooie woning in een gated project,  
 hoge plafonds en voorzien van alle  
 gemakken
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 170m²
Perceel opp. 334m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Tourtonne T1 (W0593B3-Ferdinand Bolstraat 31)

€ 69.500,-

Soort woning Laagbouw Villa
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 700m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Mooie strakke nieuwbouw-
 woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Morgenstond V2 (W0591B6 - Rowtistraat 5)

€ 128.000,-
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 1272m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 7
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Twee huizen op één erf
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Wanica (W0447B6–Abarcostraat hk Vredenburg Serie A)

P.N.O.T.K. € 165.000,-

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

Noord U1 ( W0526B6 -  Granietstraat 41) 

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 280m²
Perceel opp. 720m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
Makelaar John Noble - 7106677

€ 115.000,-

Deze hoogbouwwoning is mooi gelegen op Paramaribo 
Noord, in een rustige verharde weg. Dit pand verkeert 
in een goed onderhouden staat, maar is op sommige 
punten enigszins gedateerd. Maar dat neemt niet 
weg dat dit huis een prachtige sfeervolle authentieke 
Bruynzeelwoning is. De benedenverdieping bestaat uit 
een voorzaal, keuken, eethoek, een slaapkamer met 
bad en toilet, voorterras en apart nog een gasten-
toilet en badkamer. De prachtige houten trap staat 
centraal in de woonruimte. Vanuit de trap bereikt u 
de bovenverdieping. De bovenverdieping bestaat uit 4 
slaapkamers en een bad en toilet.

Noord (W0556B9 - Maansteentstraat 7)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 335m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 3 om 3
Bijzonderheden 5 slaapkamers
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

€ 170.000,-

Voor de doe-het-zelver hebben we op dit moment een 
uitstekend renovatieproject. Het is een laagbouwwo-
ning gesitueerd op een perceel van bijkans 2.400m².
De woning heeft drie slaapkamers, twee douches en 
toiletten, een keuken, een woonkamer, een balkon 
en een carport voor twee auto’s achter elkaar. Er zijn  
nieuwe dakplaten, een nieuw plafond en nieuwe tegels 
aangebracht. Nu moet de volgende eigenaar werken 
op het inrichten van de sanitaire ruimte, keuken en 
hang- en sluitwerken. Hierna is de woning in haar 
oude staat teruggebracht.

Wanica, Leiding (W0585B9 – Sitalweg 17)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 265m²
Perceel opp. 1790m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 6.689m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Landbouwgrond plus woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Saramacca (W0592B3-Catharina Sophia 130)

€ 45.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 390m²
Perceel opp. 686m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Leuke hoogbouwwoning met  
 twee complete woonruimten
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Kwatta O3  (W0493B6 - Doewatrastraat 1)

€ 83.500,-
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UW SPECIALIST IN DUURZAME ALUMINIUM DAKGOTEN
U wilt zeker geen last hebben

van roestende en/of

lekkende dakgoten.

Kiest u daarom voor onze 

naadloze aluminium dakgoten

met de volgende voordelen:

● Roestvrij
● Lange levensduur

(20 jaar garantie)

● Verkrijgbaar in volle lengte

● Verkrijgbaar in diverse kleuren

AFTERSALE GEGARANDEERD

Wij kunnen ook een

onderhoudsafspraak maken voor

het onderhouden van uw dakgoten!

Verder bent u bij ons
terecht voor:
● aluminium bakgoten
●	 daktrim / kraalplaten
●	 longspan nokplaten
●	 metalen boeiboorden
●	 dun– en dik plaat vouwwerken
●	 pvc rechthoekige afvoersystemen
●	 klik dakpanelen

Ro Carsterstraat 2a
(zijstraat v/d Anniestraat)
Paramaribo - Suriname
(597) 422735 | 7605045 (m)
pro_gutter@yahoo.com

www.proguttersuriname.com

20JAAR
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Zuid N5 (W0550B9 – Gravenberchstraat 37/Hk. Kernkmapweg)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. ±250m²
Perceel opp. 1520m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Waardevol zakelijk  
 terrein!

Contact info Surgoed Makelaardij

 Tel.: 493497

Makelaar Hesdy Rechards  
 8510812

€ 659.500,-

Deze woning is een eigentijdse woning die in zijn tijd toen die 
gebouwd werd zijn omgeving mee had. Ondertussen is er veel 
veranderd in materiaal en hoe er nu gebouwd wordt. Behalve 
de manier en het materiaal is ook de omgeving van de woning 
drastisch veranderd van prettig woongenot naar zakelijk. Van-
daar dat ons advies voor dit object een zakelijk doeleinde is. 
Het aanschaffen van dit terrein heeft een enorme potentie 
vanwege zijn uitermate geschikte ligging als hoekperceel en 
de omgeving die meer naar het zakelijke is veranderd. Kijk 
maar eens naar de Kernkampweg, dit is een straat geworden 
van bedrijvigheid; de laatst opgeleverde Fernandes bakkerij, 
CHM, SEMC, Republic Bank en nog veel meer. Begrijpt u nu 
waarom ons advies meer neigt naar het zakelijke. Maar na-
tuurlijk is dit maar een advies, als u er voor kiest te gaan voor 
woongenot zult u de nodige aanpassingen moeten plegen om 
uw woongenot te verhogen. 

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 160m²
Perceel opp. 300m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Betaalbaar wonen te
 Rainville, leuke woning. 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Noord B2 (W0464B6-Sewbarath Misserstraat 44)

€ 78.500,-

€ 198.000,-

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

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

Soort woning Oudbouw, hoogbouw,
 semi koloniaal
Bouw opp. 240m²
Perceel opp. 935m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Zaken locatie
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 

Uitvlught/Centrum P5 (W0565B6-Maystraat 32)

€ 157.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 892m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Moderne, zeer ruime woning  
 langs het water
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Tout Lui Faut M12 ( W0386B9–Lake Land 17)

€ 245.500,-

WATERFRONT PROPERTIES
WATERFRONT PROPERTIES
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 400m²
Titel grond Grondhuur 
Slaapkamer Restaurant
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Restaurant
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Saramacca A3  (W0439B6-Misgunstweg)

€ 135.000,-

Soort woning Bruynzeel
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 867m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Dakplaten zijn reeds
 vernieuwd. Mooi ruim kavel  
 te Uitvlugt.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Uitvlugt L6 (W0461B3 – Henkielaan 26)

€ 95.000,-

€ 80.000,-

Prachtig gelegen in Groningen hebben wij deze 
nette drie-slaapkamerwoning te koop. De woning 
is gebouwd op een perceel van maar liefst 4210m² 
grondhuur. Het terrein is beplant met vruchtbomen en 
voor 90 procent met gras. De afwatering is uitstekend. 
Grenzend aan dit perceel loopt er een afvoerkanaal 
waar u ook kunt vissen. Het huis heeft maar liefst drie 
slaapkamers en een ruime garage met airco die tevens 
als recreatieruimte wordt gebruikt. Daarnaast is er op 
het terrein een open garage met opslagruimte waar 
ruim vier auto's geparkeerd kunnen worden.

Saramacca A4 (W0474B9–Damboentong 24)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 160m²
Perceel opp. 4210m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Grondhuur uitgegeven
 in 1998
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 375.000,-

Deze woning is uniek in zijn soort; wonen aan het 
water in het rustieke Groningen van Saramacca. Op 
slechts 2 minuten afstand van hartje Groningen ligt 
deze unieke woning die ondanks  het gebouwd is als 
vakantie verblijf voldoet aan alle gemakken van een 
volwaardig woonhuis. Het terrein van 2200 m² is gele-
gen langs de Saramacca rivier, helemaal omheind door 
volle mooie ficushagen die compleet volgroeit zijn. Het 
terrein is helemaal in cultuur gebracht en opgehoogd 
met een oprijlaan rondom een aangelegde tuin.

Saramacca, Misgunst A7 (W0595B6 - Misgunstweg

Soort woning Laagbouw Villa
Bouw opp. 225m²
Perceel opp. 2200m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 2
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Prachtig woonhuis aan het water
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 

䠀攀攀氀 攀攀渀瘀漀甀搀椀最 最攀氀搀 嘀攀爀稀攀渀搀攀渀 ☀ 伀渀琀瘀愀渀最攀渀Ⰰ 搀愀渀欀稀椀樀 䴀漀渀攀礀䜀爀愀洀

* Levering binnen 10 minuten wereldwijd
* Uitbetaling in SRD, Euro’s of US Dollars

WATERFRONT PROPERTIES
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€ 265.000,-

Deze klassieke woning gelegen in een residentiële 
omgeving staat op een prachtig terrein van maar liefst 
1472m². U kunt de woning vinden door vanuit richting 
Kernkampweg, rechtsaf de Gemenelandsweg in te 
rijden, daarna rijdt u de Brokopondolaan in en slaat u 
bij de 2e zijstraat rechtsaf, de Mr. E.O. Th. Wonglaan 
in. Op nummer 26, staat deze klassieke woning, welke 
jaren geleden gebouwd is voor een “stijl en smaak” 
die paste in die tijd. De woning was voorzien van alles 
om van een goed en mooi leven te genieten.

Uitvlugt (W0589B9 - Wonglaan 26)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 239m²
Perceel opp. 1.472m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden Top deal  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

€ 375.000,-

Deze hoogbouw villa is gebouwd op een terrein groot 
2290m² en staat er heel statig bij. Men heeft zijn tijd 
genomen om dit gebouw te ontwerpen met het oog 
voor details. Je loopt via de voorzijde door twee stati-
ge pilaren naar de voordeur waar je verwelkomt wordt 
in de hal. Natuurlijk is er ook de garage voor minimaal 
drie auto’s waar je ook de woning kan binnentreden. 
De woning is verweven met verschillende materialen 
die er gebruikt zijn zoals de grote keramiek tegels 
beneden en in de slaapkamers een combinatie van 
parket en tegels.

Zuid G8 ( W0561B9 - Chanderweg 14 - 18)

Soort woning Villa
Bouw opp. 565m²
Perceel opp. 2290m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Villa is gelegen op drie percelen.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

G O R D I J N E N  W O R L D
S T O M E R I J

Voor al uw kant-&-klaar en op maat gemaakte gordijnen!

Lalla Rookhweg 25A | Paramaribo | +597 531762 - 8835074
Indira Gandhiweg 335 | Wanica | +597 580632

Gordijnen stomerij-
& wasserijservice

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

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

€ 127.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 380 m²
Perceel opp. 217 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Erf volledig betegeld en  
 zwembad aan de overzijde 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 

Noord P2 (W0277B6–Antigua en Barbudaweg 7)

€ 97.000,-
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 1796m²
Perceel opp. 260m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Paramaribo, W0542B3 - Tonkastraat 11)

€ 62.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 155m²
Perceel opp. 2925.25m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden Ruim perceel met voldoende  
 uitbreidingsmogelijkheden
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

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

P.N.O.T.K.

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 2000m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Casco woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Leiding 19 B9 (W0563B6-Nieuw Weergevondenweg)

€ 67.500,-

€ 332.500,-

Dit  zakenpand, het vroegere DHL gebouw bestaat 
uit een voor- en een achtergedeelte en staat los van 
elkaar. Het voorste gedeelte bestaat uit een kantoor-
gedeelte wat gedateerd is en eigenlijk aan vervanging 
toe is. Het achterste gedeelte bestaat uit een ruime 
loods gebouwd met een stalen constructie die gebruikt 
kan worden naar uw eigen inzichten. Het terrein is 
ruim 900 vierkante  meter; 15 meter breed en wel zo’n 
66 meter lang naar achteren, waar je menig bedrijfs-
activiteit tot ontwikkeling kan brengen.

Paramaribo - Centrum Q7 (Z0545B6 - Fred Derbystraat 151)

Bouw opp. Hoofdgebouw 411m²
 Magazijn 341m²
Perceel opp. 940.30m²
Titel grond Erfpacht  
Slaapkamer  
Bad en toilet 
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

€ 220.000,-

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

Para (W0548B6 - Overbridge Resort)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 1350m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Luxe buitenhuis
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

€ 149.500,-

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

Wanica, M11 (W0549B6 - Jozefweg)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. m²
Perceel opp. 1762m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Tropisch karakter nabij de Golfbaan
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
Makelaar John Noble - 7106677

WATERFRONT PROPERTIES
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 74m²
Perceel opp. 8002m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Saramacca (W0553B3 - Borneoweg perc. No 32a)

€ 65.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 171m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4 
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Zuid (W0551B6 – Previenlaan 7)

€ 115.000,-

€ 135.000,-

Deze moderne laagbouwwoning is voorzien van alle 
gemakken. De woning is gebouwd in 2017 waarbij ge-
dacht is aan alle details voor optimaal woongenot. De 
woning staat op een terrein van 331m² en is dusdanig 
gebouwd erop dat er rondom de woning toch ruimte 
is voor terrassen en zit gelegenheid in de aangelegde 
tuin. De tuin bestaat uit nette bestrating met grind 
en sierplanten. Aan de voorzijde van de woning heeft 
u een pergola met daaronder dubbele parkeerplaats. 
Vanwege privacy is de woning zodanig geplaatst en 
ingericht dat u geen inkijk vanuit de straat heeft.

Beni’s Park O2 (W0560B6 - Columbiastraat 16)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 155m²
Perceel opp. 331m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer  3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Laagbouwwoning gebouwd onder  
 architectuur, moder en cosy.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 

€ 335.000,-

Deze prachtige woning is compleet gestript tot casco 
en daarna gerenoveerd met gebruikmaking van de 
moderne eisen van nu. De woning beschikt over een 
dubbele garage waar men direct toegang krijgt tot de 
keuken en de  tussenhal. De verlaagde ruime keuken 
heeft zicht op de woonkamer die veel lichtinval heeft 
door de brede schuifpuien. Vanuit de woonkamer 
krijgt u toegang tot het ruime voorbalkon die zicht 
biedt op de straat. Ook kunt u vanuit de woonkamer 
rechtstreeks toegang krijgen tot het achterterras met 
een eigen luxe zwembad en verwarmde jacuzzi.

Uitvlugt M4 (W0558B6 - Edmundstraat hk. Willem Antonielaan)

Soort woning Splitlevel hoogbouw met zwembad
Bouw opp. 230m²
Perceel opp. 392m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Prachtig gerenoveerde splitlevel   
 met zwembad en jacuzzi te hartje  
 Uitvlugt
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 285.000,-

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

 Kwatta J2 (W0535B9 - Cosy Ville 6)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 325m²
Perceel opp. 550m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2 om 3
Bijzonderheden Moderne nieuwbouwwoning
 gelegen in een gated project
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 273m²
Perceel opp. 344m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden Ruime woning met veel opties
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Kwatta (W0555B9 – Mahinderstraat 1)

€ 130.000,-
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Hekwerken, frames en logo’s kunnen in de mooiste 
vormen worden uitgesneden. Daarvoor staat Metal art 
& Decoration by Well Done Welding’ garant. Het bedrijf 
is amper een jaar oud, maar heeft op de laatstgehouden 
Bouw-& Woonbeurs veel lof ontvangen, alsook van de 
klanten voor wie in de afgelopen periode een ontwerp is 
gemaakt en/of uitgesneden. 

“De producten zijn uniek, omdat er oneindig veel mogelijkheden 
zijn”, vertelt Jill van der Wal, directrice van het bedrijf. In eerste 
instantie was het bedrijf bezig met zwaar materieel. Enige tijd geleden 
emigreerden de zwager en zus van de directrice naar Suriname. De 
zwager, die lasser van beroep is, kwam met het idee om een lasbedrijf 
te openen. Hierop stelde de toenmalige directeur, de vader van Jill, 
voor om samen het bedrijf te draaien.

Er werden toen voornamelijk reparatie laswerkzaamheden verricht aan 
buckets voor graafmachines en bakken. De toenmalige directeur kocht 
niet lang daarna ook een snijmachine om het werk te automatiseren. 
Daarmee werd alleen industrieel werk verricht. 

UITSNIJDEN
Jill en haar zwager, Sylvain Kuperus, kregen het idee om meer te gaan 
doen met de snijmachine. Zij gingen op onderzoek uit en ontdekten 
een scala aan werkzaamheden die met het apparaat gedaan kon 
worden. “Wij stonden versteld van hoeveel mooie dingen gemaakt 
kunnen worden met het uitsnijden van staalplaten”, aldus Jill. Zij 
gingen meteen aan de slag; de eerste test was het uitsnijden van het 
bedrijfslogo. “En dat zag er goed uit!” Daarna is het terrein omrasterd 
met uitgesneden panelen. U leest het goed; het hekwerk is gemaakt 
van uitgesneden panelen, waarin ook nog de naam van het bedrijf is 
uitgesneden. “Veel mooier dan die hekwerken van buis die je overal 
ziet. Ook dit project was een succes.” 

DECORATIEF
De vader van Jill kwam vorig jaar te overlijden en het zwaar materieel 
bedrijf kwam toen in haar handen. “Ik heb niks met zwaar materieel, 
zowel geen verstand ervan noch interesse.” De keus was snel gemaakt. 
Samen met haar zwager besloot ze om het zware laswerk rustig af 
te bouwen en de focus te gaan richten op snijwerk, maar het liefst 
decoratief snijwerk. De naam van het bedrijf werd veranderd van ‘Well 
Done Welding’ naar ‘Metal art & Decoration by Well Done Welding’. 
De eerste opdracht was voor een bar, de klant wilde zijn bar net iets 
anders dan gewoonlijk inrichten. “We hebben toen de panelen voor die 
bar en voor de lampen geheel uit staal gesneden. Ook het frame van 
de tafels hebben we voorzien van hetzelfde motief als van de panelen.”

METAL ART & DECORATION
BY WELL DONE WELDING
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Voor het snijden
van staal, rvs en aluminium

Van het gesneden materiaal maken wij:
✓ decoratieve panels ✓ tussenstukken voor hekwerken
✓ scheidingswerken ✓ licht- en bloembakken
✓ logo's

CONTACT
Leiding 9a nr. 181 +597 8516192 welldonewelding72@gmail.com

advertentie

ONTWERP
‘Metal art & Decoration by Well Done Welding’ kan ontwerpen in platen 
uitsnijden, tuindecoratie vervaardigen; waaronder bloembakken, logo’s, 
etcetera. Zij snijden ook in kokers. De klant hoeft niet per se een 
eigen ontwerp in mind te hebben. Afhankelijk van de wensen voor het 
product, de omgeving en het doel waarvoor het bestemd is, maakt de 
designer (Jill) een ontwerp. Het enige dat de klant wel moet hebben, 
is de zekerheid dat hij of zij een kwalitatief hoogstaand product wil. 
"Wij streven er altijd naar een hoge kwaliteit te bieden en een zo net 
mogelijke afwerking af te leveren."  De uitgestalde tuinpanelen en 
bloembakken liegen er niet om. 

LUXE
Op de beurs staan was één van de grote wensen van Jill en haar 
zakenpartner, die in vervulling is gegaan. Daarbij is het snijwerk zoveel 
mogelijk in de stand verwerkt. “De pergola die we hadden uitgestald 
had zowel decoratieve panelen op het dak als aan de zijkanten. Ook de 
bloembak en de tafelpoten hebben we voorzien van snijwerk.” Het duo 

heeft de klanten laten zien wat er allemaal mogelijk is met snijwerk, 
tevens “dat wij in Suriname ook mooie dingen kunnen maken”. Deze 
mooie dingen kunnen ook nog eens functioneel zijn. Het gaat om 
luxeproducten, die exclusief en van hoge kwaliteit zijn. 

DIEVENIJZER
Jill heeft nog meer wensen die zij graag in vervulling ziet gaan. Het 
uitbreiden van het aanbod aan diensten is er één van. “In de toekomst 
willen wij ook meer met meubels gaan doen en de combinatie met 
het snijwerk in alles verwerken, het decoratieve moet ruimer worden.” 
Dit benadrukt zij als volgt; “we willen de focus ook meer gaan leggen 
op hekwerken en poorten. Misschien dat het in sommige gevallen het 
lelijke dievenijzer kan vervangen.” Ook de vleugels uitslaan naar de 
buurlanden lijkt geen gek idee. 
Metal art & Decoration by Well Done Welding is alleen gericht op het 
vervaardigen van de uitgesneden panelen en het geheel afwerken met 
eventueel frame en coat. Het bevestigen wordt niet door het bedrijf 
gedaan, maar zij geven er wel de instructies voor. 
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 460m²
Perceel opp. 949.12 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2 bad/ 3 toilet
Bijzonderheden Langs het water
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Comm. (W0521B9 – Palissadepalmlaan 29)

$ 300.000,-

€ 175.000,-

Mooi gelegen op Morgenstond, aan de Stondoifistraat, 
in een rustige weg staat dit appartementencomplex. 
Het pand bestaat uit vier appartementen. Elk apparte-
ment bestaat uit twee slaapkamers, een voorzaal, bad 
en toilet en een balkon. Dit complex is voor de inves-
teerder die graag appartementen zou willen verhuren. 
Het pand heeft inrichting, liefde en leven nodig. De 
investeerder kan zelf het geheel afmaken naar eigen 
stijl en de tuin nog mooi aankleden met bestrating, 
planten etc.

Noord (W0571B9 - Stondoifistraat 31)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 330m²
Perceel opp. 560m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 8
Bad en toilet 8
Bijzonderheden Appartementencomplex 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 71776125

€ 99.500,-

Dit is een laagbouwwoning met omrastering, aan een 
doodlopende weg, met voldoende erf zowel voor als 
achter. Verder kunnen we van deze woning zeggen 
dat die goed onderhouden is van buiten en dat hij een 
zeer goede uitstraling heeft. Aan weerszijden van het 
huis zijn  er  poorten aanwezig voor de honden zodat 
die op het achterste erf gehouden kunnen worden. 
Achter op het erf is er een ruim washok en berging 
met een afdak waar je kunt zitten of je hangmat kunt 
binden.

Welgelegen L3 (W0594B6 - Bakboordlaan 89)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 500m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2 toilet/3 bad
Bijzonderheden Woning met een goede uitstraling  
 aan het eind van de straat
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Nakelaar Hesdy Rechards - 8510812

P.N.O.T.K.

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

Welgelegen I2 (W0519B9 - Bredelaan Noord  10)

Soort woning Splitlevel
Bouw opp. 475m²
Perceel opp. 988m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Mooie hardhouten vloer
Contact info Surgoed Makelaardij   
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 1896m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Tamanredjo km 20 (W0584B6-Oost-West verbinding  859)

€ 130.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 1032m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Saramacca (W0570B9 - Bananenweg 66a)

€ 83.000,-
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 130m²
Perceel opp. 789m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Meerdere gebouwen op
 een erf
Contact info Surgoed Makelaardi
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Wanica (W0587B6–Nieuw weergevondenweg 6)

€ 84.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 167m²
Perceel opp. 2.400m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 2.400m² erfruimte met een  
 laagbouwwoning van 167m²  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Leiding 19 C10 (W0588B6 - Jesrunweg 42)

€ 52.500,-

€ 182.500,-

Deze woning is langs een betegelde weg met een 
beneden- en bovenverdieping. De uitstraling van de 
woning is goed; het blauwe dak valt gelijk op dat re-
centelijk is gezet. Beneden hebben we de keuken, een 
open garage met berghok, woonkamer, één slaapka-
mer en een ruime bad en toilet. De woning zelf staat 
op twee percelen wat het geheel ruimtelijk maakt. 
Met zijn achterterras en buitenkeuken is het gezellig 
vertoeven buiten. et moment wij omhoog gaan, de 
wenteltrap op, komen we boven in de woonkamer met 
een gedeeltelijke houten- en betegelde vloer.

Clevia U1 (W0575B6 - Mandarijnstraat 33)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 320m²
Perceel opp. 1000m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3 toilet/ 2 bad
Bijzonderheden De woning staat op twee percelen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

€ 99.500,-

Dit goed onderhouden nieuwbouw pand staat in 
een omgeving die bedrijfsactiviteiten kan gebruiken. 
Met een goed business idee zou u de mensen in de 
omgeving goed van dienst kunnen zijn. Het pand zelf 
bestaat uit een boven- en benedenverdieping. Aan de 
achterkant van de benedenverdieping is een keuken 
met voorzaal, bad en toilet en twee slaapkamers. 
Werken en wonen op hetzelfde adres is dus een optie. 
Het pand heeft veel ruimte en voldoende parkeerge-
legenheid.

Saramacca (W0569B9 - Lakatanweg 559)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 525m²
Perceel opp. 776m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1 om 1
Bijzonderheden Wonen en werken
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

€ 127.500,-

Deze woning zou zeker op uw verlanglijstje moeten 
staan als u zelfstandig met zijn tweeën verder wilt of 
denkt aan gezinsuitbreiding met één kind. Het is vrij 
centraal gelegen in een doodlopende straat op de 
hoek van Car Center Pan Amircan die aan de Commis-
saris Weytinghweg is gelegen niet ver van alle dingen 
die we dagelijks even naar toe zouden gaan, CBB, 
supermarkt, de mall, NIS, dat maakt deze woning een 
aanrader waard. Deze woning wacht geduldig maar op 
is op dus wacht niet te lang.

Leiding I8  (W0490B6 – Abdoel Jamilstraat 8)

Soort woning Bungalow
Bouw opp. 192m²
Perceel opp. 500m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Woning te Leiding centraal gelegen  
 woning in een doodlopende weg.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 95m²
Perceel opp. 285m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Houten starterswoning
 4km afstand van het centrum  
 Paramaribo
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Schimmelpennick Q4 (W0586B6-Jacobstraat 4)

€ 44.000,-
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Met een voldaan gevoel stapte Soeresh in zijn Prado. Hij 
drukte het raampje helemaal open terwijl hij rustig wegreed. 
Zo kon hij nog even genieten van het zicht op zijn net 
omrasterde terrein op Leiding. Barhia, het zag er keurig uit zo; 
helemaal schoon, duikers gelegd en klaar om er zijn bedrijf 
neer te zetten.

Een koopje was het geweest, dit ruime perceel. Het was weliswaar 
geen eigendom maar domeingrond, maar dan nog. Imro, de vorige 
grondhuurder, moest vanwege familieomstandigheden snel naar 
Nederland en had dringend geld nodig. Dat had Soeresh een mooi 
voordeeltje opgeleverd. Vanwege die haast hadden ze een voorlopige 
onderhandse koopovereenkomst getekend. Imro had Soeresh een 
volledige volmacht gegeven in ruil voor het totale bedrag voor de 
overname. Met die volmacht moest Soeresh het terrein alleen nog 
laten overschrijven bij het Hypotheekkantoor. Maar ja, dat was een 
formaliteit. Natuurlijk had hij vooraf wel even nagegaan of de grond 
echt op Imro’s naam stond, en dat bleek zo te zijn. Met het plaatsen 
van de duikers en de omrastering, had Soeresh al aan de belangrijkste 
voorwaarden van de staat voldaan. Daar kon in elk geval niemand 
meer wat over zeggen, dacht hij tevreden. 

Hij schrok dus ook niet heel erg toen hij een week later een paar 
hevig gebarende mannen op zijn terrein zag staan. Twee van 
hen waren bezig met een meetlint, terwijl de derde zich over een 
tekening boog. Zeker een controle van de Dienst Grondinspectie, 
dacht Soeresh. Hij parkeerde zijn auto op de berm en liep naar de 
mannen toe. ,,Goedemiddag heren”, riep hij joviaal. ,,Wat vindt u 
van mijn omheining?” De mannen keken onbegrijpend, afwisselend 
naar elkaar en naar Soeresh. ,,Hoezo, uw omheining”, vroeg de man 
met de tekening in zijn hand wat bozig. Hendrik, zoals hij heette, 
haalde na wat vijven en zessen een beschikking uit zijn zak. Met licht 
verhoogde hartslag bekeek Soeresh het papier. Dit ging inderdaad 
over zijn perceel. Hendrik vertelde dat hij toestemming had er een 
winkel op te bouwen. Daarvoor had hij zelfs een bestemmingswijziging 
aangevraagd, want oorspronkelijk was het terrein aan Imro uitgegeven 
voor tuinbouw. Nadat Soeresh zijn kant van het verhaal had verteld, 
begrepen ze beiden niet hoe dit mogelijk kon zijn. Uiteindelijk besloten 
ze naar het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer 
(RGB) te gaan, om uitleg te vragen. 

REGELS
Soeresh sliep slecht die nacht. Hij zou het perceel toch niet kwijtraken? 
Ze konden de volgende dag meteen bij RGB terecht en kregen uitleg 
van een ambtenaar die alle regels kende. Hij vertelde dat er bij elk 
stuk domeingrond ook een beschikking hoort. Daarin staat onder welke 
voorwaarden het stuk grond aan iemand is uitgegeven. Niet alleen 
moet er jaarlijks grondhuur of erfpachtcanon betaald worden en moet 

het verkregen perceel binnen vier jaar in cultuur gebracht worden, 
maar het perceel moet ook gebruikt worden voor het doel waarvoor 
het is uitgegeven. Wanneer je grond voor veeteelt hebt gekregen, 
moet je daar dus aan veeteelt doen. Mocht je willen overstappen op 
tuinbouw of iets heel anders, dan moet je een bestemmingswijziging 
aanvragen. Pas als dit is goedgekeurd, wordt de bestemmingswijziging 
aangepast in het kadaster, legde de ambtenaar uit.

De staat ziet er op toe dat grondhuurders zich houden aan alle 
beschikkingsvoorwaarden. Doen zij dit niet, dan kan de staat hen per 
deurwaardersexploot in gebreke stellen, om hen te bewegen alsnog 
aan de voorwaarden te voldoen. Daar hebben zij dan volgens de 
wet nog een maand te tijd voor. Is het dan nog steeds niet gebeurd, 
dan kan de staat het perceel intrekken en de intrekkingsbeschikking 
overschrijven bij het Hypotheekkantoor. Daarmee is het recht van 
grondhuur voor die persoon dan komen te vervallen.

PROBLEEM
Daar zat hem precies het probleem van het terrein dat Soeresh 
had gekocht. Want wat Soeresh niet wist, en waar hij bij RGB pas 
achter kwam, was dat Imro vóór de overname al in gebreke was 
gesteld. Imro had het terrein namelijk niet binnen de gestelde vier 
jaar in cultuur gebracht en had plannen die in strijd waren met de 
bestemmingsbeschikking. En terwijl Soeresh zijn best had gedaan het 
terrein bedrijfsklaar te maken en de toestemming tot overdracht al via 
een notaris had ingediend, had de staat precies in die tijd het perceel 
van Imro ingetrokken.

Soeresh viel dus echt tussen wal en schip. Imro had zijn geld 
ontvangen en zat hoog en droog in Nederland en het perceel waar 
Soeresh zijn tijd en geld in gestoken had, was alweer aan een ander 
uitgegeven. En een al uitgegeven en ingeschreven beschikking, kan 
niet meer worden ingetrokken. Het enige wat Soeresh nog kon doen, 
was de zaak naar de rechter brengen. Dat deed hij ook, maar een 
uitspraak is er een jaar later nog steeds niet.

VOORKOMEN
Soeresh had bijna alles gedaan wat hij had kunnen doen om deze 
ellende te voorkomen. Toen hij bij het kadaster ging kijken stond de 
grond nog op naam van Imro. En er wordt nergens geregistreerd 
of er op dat moment een intrekkingsprocedure gaande is. Wel had 
Soeresh persoonlijk naar de Dienst Grondinspectie kunnen gaan 
om daar te informeren naar de status van het perceel en eventueel 
intrekkingsgevaar. En, zoals we al vaker hebben gezegd: als er haast is 
bij een overdracht of verkoop en de prijs is uitzonderlijk laag, wees dan 
gewaarschuwd. Goedkoop is meestal duurkoop, en dat geldt zeker bij 
onroerend goed.

Alles gecheckt voor aankoop perceel,
toch een kat in de zak!

In de wereld van het onroerend goed gaat veel geld om. Dat betekent ook dat het risico op malversaties groot 
is. Daar zijn in de dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden. Om kopers en 
verkopers alert te maken, besteedt de Surgoed House, Home & Lifestyle krant aandacht aan uiteenlopende 
misstanden.





Mooi wonen vraagt om een ervaren en betrouwbare partner. 
Surgoed Bouw & Infra heeft zich bewezen in alle facetten van de 

vastgoedbranche: van bemiddeling tot projectontwikkeling en van 
ontwerp tot realisatie van nieuwbouwprojecten.

Wij bouwen nog op de traditionele wijze, 
waarbij de wensen van de opdrachtgever 
steeds het uitgangspunt zijn. Dit begint 
met een virtuele 3D-ontwerptekening. 
Tijdens de bouw of renovatie adviseren 
wij u, de opdrachtgever, bij het maken van 
alle belangrijke keuzes. Of het nu gaat om 
een nieuwbouw, de installatie van een 
nieuwe keuken of een complete renovatie. 
Wij betrekken u vanaf het ontwerp tot de 
oplevering.
Surgoed Bouw & Infra levert maatwerk van 
topkwaliteit. Wij werken niet met m²-prijzen, 
maar inventariseren eerst al uw wensen en 
maken vervolgens een gedegen ontwerp. 
Pas daarna ontvangt u een o�erte op maat. 
Duurzaamheid is ons kenmerk. Mala�de 

bedrijven en onkundige aannemers hebben 
de bouwmarkt in diskrediet gebracht en 
daardoor beschouwen velen bouwen als 
een grote last. Surgoed heeft een goed 
trackrecord; als betrouwbare partner houden 
wij ons aan afspraken zoals dat hoort. Ons 
motto is: 'Onze klant moet altijd tevreden 
zijn!'

In een persoonlijk gesprek vertellen wij u 
graag waarom Surgoed Bouw & Infra
uw betrouwbare en professionele 
bouwpartner is.

Kernkampweg 13, Paramaribo
597- 493497 | bouw@surgoed.com 
www.surgoed.com

VAN ONTWERP TOT REALISATIE

SURGOED (VER)BOUWT, RENOVEERT EN
ONDERHOUDT VASTGOED



Wist u dat Surgoed Bouw & Infra deze moderne woningen bouwt?
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Venosan Compressie sokken 
voor het voorkomen
   van spataders, oedeem en 
   gerelateerde vaatziekten.

Glucose meters 
voor het controleren van
suiker-gehalte in uw bloed

Enterex Nutrition voor
een gezonde levensstijl.

Te gebruiken als
maaltijdvervanger
of extra voeding

voor jong en oud.

Samuel Venoakstraat 13
Tel: +597 431210
email: info@caribbeanscientifica.com

Openingstijden:
Ma. t/m Vr. van 08:30 tot 15:00

CARIBBEAN SCIENTIFICA MEDICAL PRODUCTS

ZORG GOED VOOR UW BASIS;
UW BENEN EN VOETEN

Vanaf het moment dat u ‘s morgens uit bed stapt, zijn ze 
bezig. Ook wanneer u urenlang stil zou zitten, worden 
de benen en voeten belast. De gezondheidssector praat 
er niet al te vaak over, maar de benen en voeten hebben 
ook speciale zorg nodig zodat die ons langer kunnen 
dragen. 

Caribbean Scientifica Medical Products is al langer dan 10 jaar 
leverancier van medische produkten en apparaturen aan de 
gezondheidssector in Suriname. Eerst vanuit Curacao, maar intussen 
ook lokaal gevestigd. Onder de klandizie bevinden zich ziekenhuizen, 
apotheken, laboratoria, klinieken en overlappende instanties. De 
producten zijn afkomstig van fabrikanten over de gehele wereld en het 
bedrijf is veelal alleenvertegenwoordiger van deze producten. 

STEUNKOUSEN
In 2006 is het bedrijf een eigen vestiging in Suriname begonnen en 
heden gevestigd op Flora. Intussen is er ook een kantoor geopend in 
Guyana. Alle vestigingen opereren zelfstandig. Het bedrijf staat ook 
bekend onder de bevolking met zijn enterale voedingslijn ‘Enterex’ voor 
zowel volwassenen als kinderen en steunkousen.   
Eén van de producten die uitblinken, zijn de steunkousen van het merk 
‘Venosan’.

Die zijn gemaakt voor: 
• Het voorkomen en tegenwerken van spataders
• Het verminderen en voorkomen van zwellingen in de benen en de  
 enkels door veel staan of juist door veel zitten
• Het voorkomen van zwelling in de benen bij zwangerschap
• Het voorkomen van trombose of verhelpen hiervan
• Een constante circulatie van het bloed

TESTEN
De gebruikelijke procedure van Caribbean Scientifica Medical 
Products (CSMP) is om nieuwe producten  in samenwerking met 
gezondheidsspecialisten uit te testen voordat deze grootschalig op de 
markt worden gebracht. Dit was het geval met ‘Enterex’ bij een diëtiste 
en ‘Venosan’ bij een huidtherapeut. 
De steunkousen zijn vervaardigd uit verschillend materiaal, ook 
materiaal dat geschikt is voor de tropen en zijn in diverse varianten 
en maten verkrijgbaar. De juiste maat kan door de fysiotherapeut of 
huidtherapeut gemeten worden. Er zijn therapeutische- en preventieve 
steunkousen. “Zwangere vrouwen hebben vaak last van gezwollen en 
pijnlijke benen en voeten. Wij adviseren om vanaf de tweede maand 
een preventieve kous te dragen, dan kunnen verdere problemen 
voorkomen worden”, legt Raymond Caciano uit. Hij is de directeur van 
het bedrijf.

advertentie
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THERAPEUTISCHE ELASTISCHE KOUSEN
Voor het bepalen van de juiste maat is het van belang dat de 

armen en/of benen nauwkeurig aangemeten worden. 

Voor adviezen en aanmeten van steunkousen, dient u vooraf 
een afspraak te maken en bellen naar +597 8795588.

advertenties

INSTRUCTIES
CSMP geeft de juiste instructie vóór het aanbrengen van de 
steunkousen en daarnaast mogen deze gepast worden. Tegenwoordig 
zijn bepaalde steunkousen ook voorzien van een rits voor oudere 
personen, die moeilijk voorover kunnen buigen om de kousen omhoog 
te trekken.   

De levensduur van de sokken is gemiddeld 6 tot 8 maanden.
Deze kan in stand worden gehouden of verlengd door 
goede gebruiksvoorwaarden. Zo is het belangrijk om 
de sokken met de hand te wassen en deze plat te 
leggen in plaats van te hangen om te drogen. Zo 
rekt de steunkous niet uit. 
Caribbean Scientifica is ISO 9001:2015 
gecertificeerd en zorgt voor klanttevredenheid 

en doet regelmatig kwaliteitscontroles 
door vervolggesprekken in te zetten en 

klanten een tevredenheidsformulier 
te laten invullen. 
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€ 318.000,-

Bent u op zoek naar een zeer ruime eigendomskavel 
te Uitvlugt? De meeste weten dat er in hartje Uitvlugt 
geen terreinen te vinden zijn met een behoorlijke 
afmeting. Dit terrein is maar liefst 2360m² groot met 
een ideale afmeting zodat u een geweldige woning 
kunt neerzetten. Het terrein ligt aan de Hendrykus 
Loorweg en het betreft een doodlopende weg vanaf 
de Gemenelandsweg waar het terrein aan het einde 
van de weg rechts ligt. Kortom, geen pottenkijkers.

Uitvlugt L6  (P0469B6 -  Hendrykus Loorweg 3)

Perceel opp. 2360m²
Titel grond Eigendom
Status bewoning, investering, ontwikke-
ling
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig gelegen terrein aan een  
 doodlopende weg te Uitvlugt met  
 een  ideale afmeting.
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Perceel opp. 
Titel grond  Eigendom
Status  Bewoning
Grondsoort  Zand
Bijzonderheden  Gated Community niet ver  
  van de stad
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia 7176125

Wanica-Lakeland (P0442B9-Colettestraat)

€ 35.000,-

€ 52.000,-

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

Noord, U1 (P0437B6 - Jozef Chehinstrtaat 6837)

Perceel opp. 510m²
Titel grond Eigendom
Status opgehoogd
Grondsoort Zand

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

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

€ 49.500,-

Rustiek en rustig gelegen te Lelydorp staat dit mooi 
groot terrein met een perfecte afmeting en ligging. 
Langs de zwampweg (geasfalteerd) heb je de zijweg 
Djojoastroweg. Het betreft een doodlopende zandweg 
met uitsluitend bestemmingsverkeer. Het terrein ligt 
aan het einde van de weg, je zal precies 200 meter 
naar binnen moeten rijden om het terrein aan je 
linkerhand te kunnen zien. Het heeft een afmeting van 
40 meter breed en 100 meter diep en heeft een hoge 
zanderige bodem.

Lelydorp (P0466B6 - Zwampweg, Djojoastroweg)

Perceel opp. 4000m²
Titel grond Grondhuur
Status Open terrein met stal
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Prachtig gelegen terrein op een   
 helling met hoge zandgrond

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Perceel opp. 510m²
Titel grond Eigendom
Status 50cm onder straatniveau
Grondsoort Mix
Bijzonderheden Dit is een heel goed gelegen  
 perceel dicht bij de Martin  
 Luther Kingweg; Highway. 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

 Para ( P0456B3 - Eikvarensweg )

€ 12.500,-

Perceel opp. 700m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Perceel ligt in
 Gunny’s Villa Park
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Noord V1 (P0403B6 - Gunputstraat 265)

€ 34.500,-

WATERFRONT PROPERTIES
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Perceel opp. 634m²
Titel grond Erfpacht
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Omrasterd en bouwrijp

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

Zuid (P0458B6-Jacques van Eerstraat)

€ 82.000,-

Perceel opp. 336m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand

Bijzonderheden Perceel gelegen

 te Beni’s Park

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Beni’s Park O2 (P0422B3-Limastraat 206)

€ 33.500,-

Perceel opp. 492m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Prachtig ruim hoekkavel, met  

 gesloten riolering

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Kasabaholo (P0405B6-Galvaanstraat, Iduweg)

€ 29.000,-

Perceel opp. 1125m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp 
Grondsoort klei
Bijzonderheden De weg is betegeld
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
 Hesdy Rechards
 8510812

 Oost Garnizoenspad A3 (P0450B3–Aeneasweg 171)

€ 27.500,-

€ 125.000,-

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

Saramacca 0A (P0410B9 - Rachelshoop 9)

Perceel opp. 41.800m²/4.18ha
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Prachtig oud eigendoms-
 ter rein langs de Saramaccarivier

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

€ 22.500,-

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

Wanica (P0447B6 - Agstantilaan, Houttuin)

Perceel opp. 851m²
Titel grond Eigendom
Status Hooggelegen
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Mooi hooggelegen
 eigendomsterrein aan
 een doodlopende weg te Houttuin

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Perceel opp. 291.60m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden bestemmingsverkeer,
 rustige omgeving
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Wanica (P0439B3 - Siewnandenstraat)

€ 8.000,-

WATERFRONT PROPERTIES
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Perceel opp. 401m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Bouwkavel in gated
 community met zwembad  
 faciliteit
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Ringweg O1 (P0391B6 - Chiragally 307)

€ 25.000,-

Perceel opp. 8 ha 

Titel grond Grondhuur

Status 

Grondsoort Klei

Bijzonderheden Toeristische en recreatie  

 doeleinden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Saramacca (P0355B3 - Saramacca)

€ 25.000,-

Perceel opp. 1189,89m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp 
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Het perceel heeft een mooie  
 diepte naar achter. 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

 Noord S1 (P0444B3- Tiberiusstraat 33)

€ 62.500,-

€ 28.500,-

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

Wanica (P0336B6 - Veenwortelweg)

Perceel opp. 585m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder
 straatniveau
Grondsoort Klei

Bijzonderheden Hoekperceel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 207.000,-

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

Uitvlugt L5 (P0324B6 – Awaralaan / Peace valley)

Adres Awaralaan
Perceel opp. 1359m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd terrein met kokers aan de  
 voorzijde en linker- en achter schutting
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Perceel ligt in een semi gesloten   
 project
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Perceel opp. 496.87m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Gelegen in een zandweg 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Wanica A4 (P0464B3-Chi-Chiheraweg perc. 231)

€ 17.500,-

Perceel opp. 1351m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Ligt dichtbij de Surinamerivier.  
 Altijd een lekkere wind.

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Comm.V8 (P0363B3–Sergeantweg 1763)

€ 14.950,-

RIVERVIEW

WATERFRONT PROPERTIES



Volg al je Surinaamse muziek via Music Steroidz!
Like ons op Facebook en volg onze playlisten op Spotify en YouTube!

Bit.ly/SpotifyMusicsteroidz | Bit.ly/YoutubeMusicSteroidz

Contact:
Music Steroidz | Kernkampweg 13 - Paramaribo - Suriname

+597 493497 | info@musicsteroidz.com

www.musicsteroidz.com
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€ 42.500,-

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

Noord V1 (P0339B6 – Condorstraat kavel 85)

Perceel opp. 1200m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Perceel opp. 411m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Langs de Para rivier

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Para M14 (P0457B3 - Adhinweg 15B)

€ 29.500,-

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

Para K14(P0368B9–Rijsdijkweg/Melkweg)

€ 240.000,-

Perceel opp. 725.50m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Perceel ligt in een zijstraat  
 van de Winston Churchillweg
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Wanica Q10, (P0411B6-Waterbies Putcherweg197)

€ 23.500,-

Perceel opp. 630m²
Titel grond Eigendom
Status Gemaaid onderhouden terrein
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Pracxhtig bouwkavel te  
 Noord, hoggelegen en geen  
 wateroverlast 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Noord T1 (P0459B3 - Surivillage 2,  497)

€ 28.750,-

WATERFRONT PROPERTIES
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S E K R E P A T U 
               de Woningstichting die u veel meer biedt dan slechts een dak boven uw hoofd!

www.sekrepatu.sr | sekrepatu@sekrepatu.net | Laurastraat no. 15F

Huurwoningen in de goed onderhouden 
Sekrepatu-Wooncomplexen:
● Dyari (omgeving Plein van 12 mei);
● Kontren (Kwattaweg);
● Woonpark (Kaffiludistraat/ Rodastraat);
● Buiten (Tout Lui Faut).
Volledig gemeubileerde en geoutileerde 
vakantiewoningen met aircondtioning:
● in Dyari, 1 slaapkamer, €350 per maand;
● in Woonpark, 2 slaapkamers, € 400 per maand

Huurwoningen met:
1 slaapkamer vanaf €170 per maand;
2 slaapkamers vanaf €185 per maand;
3 slaapkamers vanaf € 250 per maand.

in wooncomplexen dichtbij
scholen, ziekenhuizen, supermarkten, etc.

Bel:
520350 / 421529

Kantoortijden: maandag t/m vrijdag, van 8u - 12u.

Bouwrijpe percelen te koop tegen €45 p/m².
Eigendomspercelen van 250 tot 480m² te koop
in het wooncomplex Sekrepatu Buiten.

Interne financiering mogelijk tegen
8% rente per jaar in maximaal 3 jaren;

Verharde wegen, gesloten riolering, goed 
onderhouden openbare ruimten en
infrastructuur en vooral volledige rust.

EPRO Living | Frederik Derbystraat 37-39 | +597 411332 / 422441 | living@epronv.com

Eproliving
"Where Beauty Lives"



Voor meer informatie:Deze prachtige extra gated high 
end woonwijk ligt te Paramaribo-
Noord in het project Tourtonne 
Exclusive!

Tourtonne Exclusive is een gesloten pro-
ject met beveiliging en een ondergronds 
stroomnetwerk.  De wegen zijn betegeld en 
stroom, water en een gesloten riolering zijn 
aanwezig.

In dit project liggen privé kavels variërende 
tussen de 915 - 2.610m² langs het water 
met een prachtig uitzicht!

80% van de kavels grenzen aan het meer 
en zijn € 85,- per m². 20% van de kavels 
grenzen aan twee straten en zijn € 75,-
per m². De hoekkavels aan het water zijn
€ 100,- per m². Dit zijn vaste prijzen en er 
zijn geen overdrachtskosten aan verbonden!

Kernkampweg 13
Paramaribo - Suriname

info@surgoed.com | +597 493497
www.surgoed.com

Exclusieve kavels te koop

in Paramaribo - Noord!
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Perceel opp. 899m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Para (P0427B3 - Ainoel Alibaksweg)

€ 23.000,-P.N.O.T.K.

Het westen van Suriname is in ontwikkeling; tal van 
activiteiten vinden plaats. Bosbouw, landbouw en vee-
teelt zijn diverse vormen van agricultuur en industrie,  
en niet te vergeten het toerisme is erg in trek. Dit 
groot terrein ligt langs de Afobakaweg ter hoogte van 
Mast 55 op het kruispunt met de weg naar Phedra  en 
Carolina. Een prachtig punt met hooggelegen grond en 
een groot terrein van maar liefst 41 ha. Dit terrein is 
geschikt voor diverse doeleinden en doet momenteel 
dienst als opslag voor hout.

Para Q14  (P0479B6 - Afobakaweg 56/ hk Weg naar Phedra)

Perceel opp. 41 ha
Titel grond Grondhuur
Status In gebruik incl infra
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Terrein geschikt voor industrie,    
 opslag en landbouw

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

€ 125.000,- | SRD 1.000.000,-

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

Saramacca (P0426B6 – Zesde Rijweg)

Perceel opp. 2.1 ha (21000m²)
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Bedden. afwatering

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

€ 32.500,- | SRD 260.000,-

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

Para (P0436B6 – Rijsdijkweg 73)

Perceel opp. 34250m²
Titel grond Grondhuur
Status Bebost
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Mooi hooggelegen terrein
 voor tuin- en/of landbouw

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Perceel opp. 477m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Mix

Bijzonderheden Bouwrijp

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Kasabaholo I7 (P0429B3-Genrobinweg)

€ 28.000,- | SRD 224.000,-

Perceel opp. 3240m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Hooggelegen
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Sara'ca (P0425B3–Dammalangprojekt)

€ 45.000,- | SRD 360.000,-

ZAKELIJK / INDUSTRIE
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Perceel opp. 8356m²
Titel grond Grondhuur
Status Wied/bos
Grondsoort Zand/schelp

Bijzonderheden Perceel ligt rustig
 gelegen te Groningen
 nabij alle voorzieningen

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Sar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

€ 40.000,-€ 140.000,-

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

Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)

Perceel opp. 1300m²
Titel grond Eigendom
Status Volledig opgehoogd en gemaaid,
 bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Pracht perceel langs    
 de Surinamerivier met beschoeiing

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 97.500,-

Dit perceel is  strategisch gelegen aan de Sir Winston 

Churchillweg tussen de Mahadjan Adhinweg en Boxel-

paraweg, tegen over onze Militair Marinebasis.

Het perceel wordt elk jaar schoon gemaakt. Het is iets 

lager dan het straatniveau maar toch hoger dan an-

dere percelen in de omgeving. Met een front breedte 

van 42 meter en een diepte van 195 meter is het goed 

voor verschillende zakelijke doeleinden.

Domburg T15 ( P0478B3  -  Sir Winston Churchillweg )

Perceel opp. 8.189m²
Titel grond Eigendom
Status Ontbost terrein
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Goed gelegen
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Perceel opp. 733m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/schelp
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
 
Makelaar John Noble
 7106677

Wanica N11 (P0364B3 – Indira Gandhiweg)

€ 185.000,-

Perceel opp. 1708m²
Titel grond Eigendom
Status Gemaaid onderhouden terrein
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Prachtig zeer ruim
 villabouwkavel te Noord,  
 hooggelegen en geen
 wateroverlast 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Noord T1 (P0460B6-Surivillage 2, 498)

€ 35000,-

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

Rijsdijk L14 (P0327B6 - Rijsdijkweg)

P.N.O.T.K.

Perceel opp. 403ha
Titel grond Eigendom
Status Bebost met eigen damweg
 naar terrein
Grondsoort Groot eigendomsterrein,
 gelegen in de direkte nabij-
heid van  Overbridge
Bijzonderheden Grenzende aan de
 Surinamerivier
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Para V14 (P0361B6–Plantage Overbrug)

€ 2.200.000,-

ZAKELIJKLANDBOUW

WATERFRONT PROPERTIES

WATERFRONT PROPERTIES

RIVERVIEW
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Perceel opp. 500m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Gelegen in een zandweg 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Wanica A4 (P0463B3-Chi-Chiheraweg 230)

€ 15.000,-

Perceel opp. 2.364,90 m²
Titel grond Erfpacht
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Hooggelegen zandgrond
 te Para
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble - 7106677

Para K17 (P0378B3- Libanonweg)

€ 57.500,-

Perceel opp. 1600m²
Titel grond Erfpacht
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Beach front

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble 7106677

Albina (P0354B3 – Verl. Wilhelminastraat)

€ 170.000,-

Perceel opp. 358m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Hoekperceel Kwattaweg

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

Kwatta (P0470B3-Soekhanstraat 114)

€ 45.000,-

€ 1.150.000,-

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

Wanica Q14 (P0386B9-Vredenburg, Gobajolaan)

Perceel opp. 14.6ha
Titel grond Eigendom
Status Hoog zandgrond
Grondsoort Zand/klei/schelp
Bijzonderheden Groot eigendomsterrein
 grenzend aan Parakreek en   
Makkakreek

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Perceel opp. 2972.72m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Terrein van bijna 3.000 m²  
 op 10 minuten rijden van het  
 centrum
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Kasabaholo J6 (P0417B3-Jacobkondrestraat)

€ 148.500,-

Perceel opp. 5631m²

Titel grond Eigendom

Status Opgehoogd en bouwrijp

Grondsoort  

Bijzonderheden Prachtig gelegen

 met woonhuis erop

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Noord (P0435B9-Anton Dragtenweg 236)

P.N.O.T.K.

Perceel opp. 690,42m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

€ 25.000,-
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Perceel opp. 2766m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden In de weg van
 Marina Resort Waterland
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Para(P0471B3-Bolletjesvarensweg, Waterland)

€ 23.000,-

Perceel opp. 8822m²

Titel grond Eigendom

Status Ontbost terrein

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Prachtig gelegen 

 terrein langs de Leiding

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Leiding G11(P0467B6-Leiding 16A, S'maccakanaal)

€ 32.500,-

Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp 
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Langs het water 

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Saramacca (P0417B6 - Misgunstweg 112)

€ 25.000,-

P.N.O.T.K.

Dit eigendomsperceel heeft een oppervlakte van 
500m² en ligt in het Centrum van Paramaribo aan de 
Mr. Eduard J. Brumastraat 211B. Het perceel heeft 
als bestemming bebouwing/bewoning. Het terrein is 
begroeit met lichte bosschage en overwoekerd. De 
omrastering bestaat uit gewapende betonkolommen 
ingevuld met gaaswerk en hier en daar zinkplaten 
die doorgeroest zijn. Het terrein heeft een entree 
en metalen toegangspoort. Momenteel staat er een 
verwaarloosde woning op het terrein die verwijderd 
kan worden.

Centrum, Q5 (P0475B6 - Mr. Eduard J. Brumastraat 211B)

Perceel opp. 500m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Goede zakenlocatie

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

€ 26.950,-

Op de eigentijdse verkaveling Chiragally (New Village), 
is gated wonen mogelijk tegen een faire prijs. Dit 
project heeft slechts één ingang met permanente 
bewaking. Het project is omheind met schuttingen 
en heeft een zwembad waar de bewoners  gebruik 
van mogen maken. Het terrein kunt u vinden op het 
project door naar achteren te rijden langs de meren. 
Na het meer slaat u rechtsaf in de 5de zijstraat en is 
het de een na laatste kavel aan uw linkerhand. Wat u 
gelijk opvalt, is dat er rondom de kavel reeds gebouwd 
is door uw buren.

Ringweg Noord, Chiragally  (P0474B6 - Chiragally project 269)

Perceel opp. 400m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Kavel met aan twee zijdes al
 schutting, op een beveiligd project

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Perceel opp. 1.4 ha
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Niet ver van de
 Domburg Markt
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Para (PO477B3 - Kokosdam)

€ 16.000,-

Perceel opp. 350m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort klei
Bijzonderheden Een bouwrijpe kavel in een  
 goed ontwikkelde verkaveling 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Peperpot W8 (P0473B3- Peperpot city, 3e zijstr.)

€ 15.000,-

WATERFRONT PROPERTIES
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De Surinaamse woningbouwmarkt heeft genoeg 
bouwbedrijven. Maar wat maakt dat klanten, ondanks 
de vaak slechte ervaringen en risico’s, toch een 
bouwbedrijf in de hand nemen? Directeur-eigenaar 
Viraaj Mungra van Clipper Vastgoed heeft daar 
een simpel antwoord op; “Wij staan achter onze 
kwaliteit.” 

Mocht u hem zoeken op de reclameborden of tv-spotjes, is het 
bedrijf niet te vinden. De klantenkring breidt zich uit door de oudste 
vorm van promotie en wel mond-op mond-reclame. Zijn kantoor 
aan de Del Pradostraat 15 is een prettig gebouw. Na jarenlang bij 
het bedrijf van een familielid te hebben gewerkt, heeft Mungra 
besloten om in 2007 te beginnen met zijn eigen onderneming. 
Het bedrijf specialiseert zich in de uitvoering van woningbouw- en 
utiliteitsbouwprojecten. Daarnaast legt Clipper Vastgoed zich ook toe 
op interieurdesign. Enkele leuke projecten die op naam van Clipper 

Vastgoed staan, zijn Suriname Dream Café, de Benjamin Moore 
Store, de bar bij Fernandes Bakkerij, de pier bij Utopia en de Hangar 
van CHC/Arsi op Zanderij.

REMIGREREN
Sinds januari 2018 heeft het bedrijf een verkoopkantoor in 
Nederland; Surima Vastgoed. Dit kantoor bevindt zich in 

Badhoevedorp, in het Atriumgebouw aan de Sloterweg 303 unit 
1.24. “Er zijn veel mensen met een Surinaamse achtergrond die 
willen remigreren naar Suriname en daarvoor een stuk grond zoeken 
en een woning willen bouwen. ”Het gaat vooral om oudere personen 
die niet de ruimte hebben om zelf de algehele bouw van hun woning 
in Suriname te kunnen overzien. Het kantoor in Nederland treedt 
op als contactpersoon van Clipper Vastgoed, welke dan inkomt bij 
het woningbouwgedeelte. Wanneer men met Clipper Vastgoed in 
zee gaat, is het makkelijker als de klant een eigen perceel heeft. 

KWALITEIT BOUWEN MET CLIPPER VASTGOED



Echter is dat geen must. De klant kan binnenstappen en vanaf de 
bouwtekening tot aan het interieurdesign bespreken met het bedrijf. 

ADVIES
Thans wordt voornamelijk gedaan aan renovaties van woningen. 
Mungra merkt op dat heel veel woningen slecht worden ontworpen 
of gebouwd,  waardoor die niet duurzaam zijn.
Er wordt bijvoorbeeld goedkoper materiaal gebruikt of het wordt 
niet op de juiste manier toegepast waardoor de kwaliteit van het 
product veel te wensen over laat. Zo ontstaan dus scheurtjes, 

krijg je deuren die scheef staan, enzovoorts.Het bedrijf heeft 
gespecialiseerde teams die toegespitst zijn op elk onderdeel van de 
bouw van woningen en renovatie. “De man die u ziet schilderen, 
is niet degene die de tegels plaatst. Voor elk onderdeel hebben wij 
andere gespecialiseerde vakmensen.” Clipper Vastgoed geeft ook 
vrijblijvend advies.

“Als een klant een wens heeft die om een of andere reden niet 
rendabel is, laten wij dat ook weten. Stel dat een klant een type dak 
wil, dat niet geheel bij het Surinaamse klimaat past, dan leggen wij 
dat uit.” 
 
MODERNE STIJL
Het bedrijf is ook gespecialiseerd in het bouwen in de moderne 
stijl. Dit blijkt een favoriete stijl te zijn van velen. “Wij bieden 
ook het volledige pakket aan: denk aan home automation 
systems , denk aan een alarmsysteem, camerabeveiliging, 
brandbeveiligingsinstallaties, tuininrichting, zwembaden en 
pergola’s, all in.” Behalve nieuwbouw en renovaties, doet Clipper 
Vastgoed ook aan grondverzet, het aanleggen van elektra en de 
waterleiding. Een speciale dienst die aan klanten wordt geboden is 
de aftersale service. “Klanten kunnen mij altijd bellen wanneer iets 

schijnt mis te gaan”, zegt Mungra. “Wij waken op alle punten voor 
kwaliteit, weten waarvoor wij staan en kunnen de klant overtuigen 
van onze kwaliteit.” 
Het vastgoedbedrijf heeft op de Surinaamse markt enkele 
partners waarmee vaak wordt samengewerkt, waaronder onder 
andere Progutter, Cali’s Roofing, Roof-Tech en MM Cleaning. Voor 
financieringen is hun bankpartner de Godo Bank die voor een heel 
prettige, snelle en vlotte afhandeling zorgt, zowel in Suriname 
als voor klanten in Nederland, die een woning in Suriname willen 
kopen.

Het team van Clipper Vastgoed bestaat uit: 3 betongroepen, 
2 tegelploegen, 1 team voor ijzerwerken, 2 schilderploegen, 
2 plafondgroepen, 3 projectmanagers, een elektra- en 
waterleiding groep en een vast kantoorteam met 3 man 
personeel. Dat is in totaal 63 man. Geen klein bedrijf dus!

Viraaj Mungra - CEO
Del Pradostraat 15 - Paramaribo, Suriname

vpvmungra@hotmail.com
+597 08662100 | 434198

www.surgoed.com
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Perceel opp. 1125m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp 
Grondsoort klei
Bijzonderheden De weg is betegeld
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
 Hesdy Rechards
 8510812

Oost Garnizoenspad A3 (P0451B3 – Aeneasweg perc 172)

€ 22.500,-

Perceel opp. 644m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Alle nutsvoorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Wanica (P0465B3 – Amirengstraat 39)

€ 22.000,-

Perceel opp. 1.306 m²
Titel grond Eigendom
Status Bewoning
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Hoek kavel
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

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

€ 23.500,-

€ 440.000,-

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

Noord (P0440B6 - Hk. Anton Dragtenweg en Kasoedjieweg)

Perceel opp. 6570.76m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp 
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Top locatie

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

€ 24.000,-

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

Wanica (P0441B6 - Genesisweg)

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

Bijzonderheden Leuk perceel rustig
 gelegen langs een klein kanaal

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Perceel opp. 400m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp 

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Gated community

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Noord V1 (P0453B3 - Chiragally project 13)

€ 38.500,-

Perceel opp. 517.43m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Mix
Bijzonderheden Hoek perceel te Morgenstond
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
 John Noble
 7107766

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

€ 40.000,-

WATERFRONT PROPERTIES

WATERFRONT PROPERTIES
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WAT KAN SURGOED NEDERLAND VOOR U BETEKENEN? 

Surgoed Nederland betaalt uw taxatie!
Het gaat goed met Surgoed Nederland! Om dit succes met u 
te delen betaalt Surgoed Nederland uw taxatiekosten! Indien 
u Surgoed na ontvangst van het taxatierapport de opdracht 
geeft voor de verkoop van uw perceel of woning krijgt u de 
taxatiekosten terug. Na verkoop van uw object worden de 
taxatiekosten in mindering gebracht op de commissie.
Mail of bel met Surgoed Nederland voor meer informatie.

Indien u geen verkoopopdracht geeft, bent u in het bezit van 
een up-to-date taxatierapport. Surgoed heeft ruim 10 jaar 
taxatie ervaring in geheel Suriname, is ISO gecertificeerd en 
taxeert volgens de modernste inzichten. 

Geïnteresseerd?
Tel: +31(0)628319201 of mail naar henry@surgoed.com 

Kantoor Suriname:
Kernkampweg 13 | (+597) 493497 | info@surgoed.com

www.surgoed.com

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

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

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

Voor het oplossen van al uw boedels 
of  de overname van boedelaandelen 
in percelen en/of  plantages bent u 
bij ons aan het juiste adres.

Wij lossen ingewikkelde boedels op 
en geven juridisch advies.

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

Boedel problemen?
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BA R  -  R E S TAU R A N T

De Dijck

Lunch - Snacks - Diner - Bar
Pasta’s - Grill - Loaded Fries - Burgers

Prijsrange 50 - 150 SRD

zo t/m do  12.00 - 02.00 uur 
vr & Za     12.00 - 04.00 uur

Van Sommelsdijckstraat 8 

 +597 473 147 

VUURWERKACTIEPERIODE
Op basis van gegevens uit cijfermateriaal (van de Spoedeisende hulp, 
SEH, Geregistreerde brandmeldingen Korps Brandweer Suriname, 
KBS, tijdens jaarwisseling) is gebleken dat opvallend veel personen 
oogletsels oplopen tijdens de vuurwerkperiode. Ook de testen die 
begin 2015 door het KBS zijn genomen, gaven als resultaat dat een 
behoorlijke explosiekracht deeltjes van het vuurwerk alle kanten op 
doet wegschieten. Die kracht is zelfs in staat bakstenen uit elkaar 
te laten spatten, met alle nare gevolgen van dien voor omstanders 
zonder oogbescherming. Vandaar dat vuurwerkbrillen centraal staan in 
de vuurwerkactieperiode van het KBS. 

PARAMARIBO
De belangrijkste problemen ontstaan vooral door de enorme kruitdamp 
die zich verspreid op ‘Owru Yari Dey’ in de binnenstad van Paramaribo 
en daarbij pijnlijke oogirritatie veroorzaakt bij het publiek. Tevens 
vinden tientallen ongevallen plaats bij het zonder oogbescherming 
afsteken van vuurwerk op plekken in de woonwijken en het centrum. 
Tot nu toe zijn vrijwel alle vuurwerkbrillen die bij de oudejaarsviering 
worden aangeboden van mindere kwaliteit en voldoen niet aan de 
veiligheidseisen. Afgelopen vijf jaar liepen de meeste slachtoffers bij 
het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling oogletsels op. 
Waarschijnlijk neemt het veilig afsteken van vuurwerk met meer dan 
een vijfde toe en zullen de oogletsels daardoor afnemen boven het 
gemiddelde voor de stad. 
Meest voorkomende incidenten in de woonwijken en op plaatsen waar 
veel publiek zich verzamelt, gebeuren bij het afsteken van vuurwerk 
zonder oogbescherming. Toch ligt het aantal oogletsels van vuurwerk 
op deze plaatsen in de districten beneden het gemiddelde van 
Paramaribo. 

OWRU YARI DEY
Het feest van voorspoed en geluk, maar ook drama, incidenten en 
calamiteiten dus. Wij zijn uniek als feestgangers van die Owru Jari 
Dey, meldt wereldmedium CNN. In het centrum van Paramaribo voelen 
winkeliers en andere zakenlui zich heldhaftige patriots en schieten 
met de langste pagara’s uit China alle boze geesten in het land aan 

flarden. En hoewel kerkbezoekers klagen over geluidsoverlast van 
pagara geweld, gaan ze thuis vrolijk door met het afschieten van vurig 
gekweel. Surinamers lijken van dezelfde pluimage bij dit feest met zijn 
blijdschap, vreugde, risico’s en dreigingen.

Op de hoek bij de Chinese 
winkel houdt Clifton in zijn 
hand één van de meest 
gevaarlijke soorten vuurwerk. 
En hij durft het stuk vuurwerk, 
‘Gangster’ genaamd, echt aan 
te steken en in zijn hand te 
houden tot het afgaat. Eén 
van de anderen in het groepje, 
Grotilda die hij leuk vindt, 
zegt: “Cliffy ik verzoek je, no 
doe, joe o las i anoe. Moet 
ik weer bedelen, niet doen 
mang.” 
Clifton gooit het vuurwerk 
naar een hoopje stenen. De 
knal is oorverdovend en het 
volgend moment grijpt hij naar 
zijn oog. Hij voelt. Gutsend 
stroomt het bloed eruit...

OWRU YARI PRISIRI
DOOR GLENN COOMAN
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Lunastraat 6, Elisabethshof, Paramaribo-Noord
597-453888 | 8509551 | savondumonde@gmail.com

Handmade SOAPS, OILS, CANDLES & accessories

Gift shop

advertenties

Een bouwsteiger is een tijdelijke 
voorziening om veilig op hoogte te 
kunnen werken. Helaas gebeuren er over 
de gehele wereld zowel bij het opzetten 
van de steiger, het gebruikmaken 
ervan, als bij de demontage regelmatig 
ongevallen. Het leveren, verhuren en 
monteren van deze tijdelijke werkplek 
op hoogte is daarom specialistenwerk 
waaraan gebruiker, opdrachtgever én 
wetgever hoge eisen moeten stellen. 
Maar gaat dat allemaal wel echt zoals 
zou moeten in Suriname?

SOORTEN MATERIAAL
“Het beeld van gebouwen in aanbouw 
omringd door houten stellages die er zo 
wankel uitzien dat ieder verstandig denkend 
mens wel uitkijkt om er ooit één voet op 
te zetten, zijn meer een gewoonte dan 
uitzondering in Paramaribo”, zegt de heer 
Amanatkhan, oprichter van het inmiddels 
12-jarig steiger- en hoogwerkerverhuurbedrijf 
DROB Steigerverhuur NV. “In principe kan 
men van meerdere soorten materialen een 
stellatie opbouwen. Echter moet men zich 
natuurlijk aan de discipline van het soort 
materiaal houden waarmee de steiger wordt 
gebouwd. Dat kan hout zijn, of aluminium of 
ijzer, of bamboo zoals gebruikelijk in Thailand 
of China.” 

FACILITEREND
Het bedrijf van de ondernemer verhuurt 
verschillende soorten steigers, bouwliften 
en hoogwerkers om op diverse hoogtes 
veilig te kunnen werken. “Mijn missie 
met mijn bedrijf was en is faciliterend te 
werken voor de particulier alsook voor de 
kleine tot grote aannemer, zodat die op die 
manier tegelijkertijd effectiever, veiliger, 
milieubewuster en zo kostenbesparend en 
kwalitatief beter kan werken.”

RISICO’S
In Suriname bestaat er wel degelijk wetgeving 
over hoe men veilig dient te werken op 
hoogte. De arbeidsinspectie heeft als taak om 
de situatie te controleren en eventueel stop 
te zetten of andere sancties te treffen. Helaas 
gebeurt dit bitter weinig. Exacte gegevens 
over het aantal ongevallen met steigers in 
Suriname zijn er niet. Maar één ding is zeker, 
ze gebeuren regelmatig. In een land als 
Nederland telt men jaarlijks tot gemiddeld 3 
doden en 7 slachtoffers met blijvend letsel. De 
grootste risico’s van het werken met steigers 
liggen in het vallen; vallen bij het beklimmen 
of afdalen, vallen door een opening in 
een werkvloer (maximale vloeropeningen 
10 x 10 cm) of vallen door onvoldoende 
randbescherming. In het ergste geval stort 
of valt de gehele steiger om, bijvoorbeeld 
omdat die niet verankerd is. Ook vallende 
voorwerpen leveren risico’s op voor zowel de 
steigergebruiker als personen die onder de 
steigers lopen. 

FOUTEN
Volgens Amanatkhan, kan men wel met een 
houten stellage werken maar dient die dan 
wel op een deskundige manier te worden 
opgezet.  Een plankje of een balkje hier en 

daar, zonder volledige vloeren, leuningen 
of trappen en netvoorzieningen zijn daar 
dus zeker geen goed voorbeeld van. “Bij 
verdiepingbouw zie je ook dat ze met een 
touw emmers cement naar boven trekken. 
Dat is natuurlijk hartstikke slecht voor de 
gezondheid van de arbeiders. Daar gebruik je 
bouwliften voor.” De ondernemer ziet ook bij 
de andere steigers dingen fout gaan. “Het niet 
plaatsen van leuningen, of gewoonweg geen 
trappen aanbrengen, zodat een werknemer 
omhoog moet klauteren, of schoren die 
wegens een tekort aan materiaal worden 
weggelaten zorgen voor een levensgevaarlijke 
situatie.”
Het gecertificeerde steigerbedrijf heeft 
ruime ervaring in het opbouwen van ijzeren 
constructiesteigers. In het verleden bouwden 
de werknemers van DROB Steigerverhuur 
NV veilige constructies onder andere in en 
rondom olieopslagtanken van Staatsolie 
Maatschappij Suriname en SOL. Ook aan de 
bouw van de basis van het Marriot Courtyard 
Hotel gaf het steigerbedrijf haar professionele 
ondersteuning door middel van het uitdenken 
van een steigerplan en het opzetten van een 
constructie van maar liefst in totaal 10.000 
m2.

MENSENLEVEN
“Allerbelangrijkste is dat je een goede steiger 
neerzet, waarop een ieder kan lopen en kan 
controleren of het werk kwalitatief goed 
gedaan is. Als er een halfbakken steiger 
staat waar het managementteam zich niet 
op waagt, hoe ga je dan beoordelen of het 
werk goed gedaan is? Geld speelt hierbij een 
heel belangrijke rol merkt de eigenaar van 
het bedrijf op. “Maar geld kan toch niet het 
belangrijkste zijn, niet belangrijker dan een 
mensenleven!” 

STEIGERBOUW IN SURINAME; HOE HET BETER KAN
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Soort object Appartement
Bebouwd opp. 80m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s 2
Extra’s Warm water en Wi-Fi 
Status Volledig gemeubileerd
Bijzonderheden Appartement met gesloten  
 garage 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

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

$ 550,-

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

Centrum B6 (H0185B6–Gemenelandsweg)

$ 2.000,-

www.surgoed.comHUUROBJECTEN

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

Paranam (H0271B6 – Blauwmeer 252)

€ 300,- € 800,-

Deze goed onderhouden hoogbouwwoning staat op 
een zeer gewilde toplocatie op Uitlugt,  in Paramaribo 
aan de Roelstraat. De Roelstraat is een zijstraat van 
de Johannes Mungrastraat. De indeling van de begane 
vloer is alsvolgt: voldoende parkeerruimte onder het 
huis, een washok, voorzaal, keuken, bad en toilet en 
een slaapkamer. De woning heeft zowel een buiten- en 
binnentrap welke toegang biedt naar de bovenverdie-
ping. De bovenverdieping heeft een prachtige houten-
vloer en is mooi ingericht met warme kleuren.

Uitvlugt (H0299B9 - Roelstraat 14)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3 om 3
Airco’s 4
Extra’s warm water en wifi
Status volledig gemeubileerd
Bijzonderheden Prijs excl. Stroom en water 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 40m2
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Rustige omgeving
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497 

Comm. W9 (H0132B3 – Palmvillage 134)

€ 550,-

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 80 m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm en koud water
 internet / kabel-tv / alarm
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Maretraite V4 (H0258B6-Poseidonstraat 10)

P.N.O.T.K.

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 650m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s 1 slaapkamer
Extra’s Warm water, internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Openbaar vervoer in de straat
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

 Flora Q4 (H0169B3-Leo Eliazerstraat 15)

€ 400,-

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 60m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm en koud water
 internet / kabel-tv / alarm 
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Met uitzicht op het kanaal
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Maretraite U4 (H0257B6-David Simonsstraat 115)

€ 450,-
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Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 150m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2 om 3
Airco’s 4
Extra’s warm water, camera’s en wifi
Status Deels gemeubileerd
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Wanica (H0300B6-Kawmakapalmstraat 23)

€ 650,-

Soort object Appartement 
Bebouwd opp. 60m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s 1
Extra’s Warm water en Wi-Fi
Status Volledig gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Zorg en Hoop (H0269B9–Flamboyantstraat 4)

€ 275,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 75m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1 om 1
Airco’s None
Extra’s None
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Prijs excl. Stroom en water 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

 Noord (H0298B3 - Indigolaan 15)

€ 300,-

Soort object Koloniaal
Bebouwd opp. 75m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1 om 1
Airco’s 1
Extra’s warm water/internet
Status Ongemeubileerd/
 gemeubileerd
Bijzonderheden Naast ‘t VAt 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

Centrum (H0292B6 - Kleine Waterstraat 1)

$ 550,-

€ 1.500,-

In de directe omgeving van de Amerikaanse am-
bassade in Paramaribo Noord, aan de Paulus E.P. 
Indiaanstraat 61, hebben wij een goed ingerichte 
laagbouwwoning met een bouwoppervlakte van maar 
liefst 230m² te huur. Deze woning heeft een garage 
voor twee auto’s en een ruime was- en strijkruimte. 
Na entree bent u gelijk in de keuken, die modern is in-
gericht met verschillende apparaten en kasten. Vanuit 
de woonkamer krijgt u toegang tot de vier slaapka-
mers en het achterbalkon. De slaapkamers zijn ruim 
en hebben allemaal goed slaapkamer meubilair.

Noord T1 (H0280B6 - Paulus E.P. Indiaanstraat)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 230m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s warm water , alarm, internet
Status gemeubileerd
Bijzonderheden Luxe woning in de omgeving van  
 de Amerikaanse ambassade  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Openingstijden: maandag gesloten
di.-vr. 09.00u-14.00u + 17.00u-20.00u | za. 09.00u-13.00u

● Vakkundige oog en oogdrukmetingen
● Specialistische contactlens meting
● Kwaliteits monturen en zonnebrillen

Kwattaweg 477D
Tel. 534214 Fax. 534213
groenfraser@hotmail.com
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advertentie

In deze rubriek worden door Mr. R. 
Zweevel juridische onderwerpen 
besproken die over boedels en gronden 
in Suriname gaan. Het onderwerp van 
deze editie behandelt de rechtsvraag: 
“Welke grondtitels kunnen ingezetenen 
van Suriname met een andere 
nationaliteit verkrijgen?”
Voor er antwoord op deze rechtsvraag 
kan worden gegeven, is het van eminent 
belang om eerst te weten wat men 
verstaat onder een grondtitel en welke 
grondtitels er bestaan in Suriname.

DE BETEKENIS VAN EEN 
GRONDTITEL
Een grondtitel houdt in dat er bepaalde 
rechten en verplichtingen worden verbonden 
aan een grond welke men bezit, als deze is 
verkregen middels bijvoorbeeld een koop 
of verkoop, bij grondhuur of een verkrijging 
middels het openvallen van een nalatenschap. 
Deze rechten en verplichtingen zijn afhankelijk 
van de grondtitel, zo is bijvoorbeeld de 
juridische eigenaar van een stukje grond, vrij 
om dit stukje grond te verkopen, te bezwaren 
of te doen wat hij of zij wil met die grond. De 
rechten die men bezit, worden dus afgeleid 
van de grondtitel die de juridische eigenaar 
heeft.

DE VERSCHILLENDE GRONDTITELS 
IN SURINAME
In Suriname hebben we verschillende 
grondtitels die worden onderscheiden door de 

wijze waarop zij zijn uitgegeven.
Hieronder vindt u de verschillende grondtitels 
met uitleg:
1. Allodiale eigendom en erfelijk bezit  
Deze titel werd in de zeventiende eeuw 
uitgegeven door het koloniaal bestuur middels 
een grondbrief. In de grondbrief werden 
de rechten en verplichtingen vermeld. De 
verplichtingen waren van dien aard dat, 
indien men niet voldeed aan de opgelegde 
verplichtingen, het koloniaal bestuur deze 
vorm van eigendom met als grondtitel 
allodiale eigendom en erfelijk bezit, terug kon 
vorderen van de verkrijger. Deze titel wordt 
niet meer uitgegeven en is gelijk gesteld met 
de volle en vrije eigendom van het Surinaams 
Burgerlijk Wetboek;

2. Erfpacht
Door de overheid worden er geen gronden 
meer uitgegeven onder deze titel. Onder deze 
titel kreeg de verkrijger een beschikking voor 
een aantal jaren en is er de verplichting om 
een vergoeding aan de overheid te betalen. 
Deze wordt ‘canon’ genoemd. Tevens moet 
hierbij worden vermeld dat er twee soorten 
van erfpacht zijn, te weten: Erfpacht, welke 
uitgegeven werd door de overheid en erfpacht 
volgens het Surinaams Burgerlijk Wetboek. 
Art. 766 SBW.

3. Grondhuur
De verkrijger van deze grond onder deze 
titel, heeft de verplichting om jaarlijks huur 
te betalen aan de Surinaamse overheid. 

De verkrijger kan de grond onder deze titel 
verkopen en overdragen, Voor de overdracht 
is toestemming van de overheid nodig.

4. Eigendom
Onder deze titel krijgt de verkrijger het 
volstrekte recht om van een stuk grond 
het vrije genot te genieten en erover te 
beschikken, waarbij er geen verplichting is 
naar de overheid toe. Art.625 SBW 

EIGENDOM EN ERFPACHT
Ingezetenen in Suriname met een andere 
nationaliteit kunnen enkel de grondtitels 
eigendom en erfpacht volgens het Surinaams 
Brurgerlijk Wetboek oftewel BW erfpacht, 
verkrijgen. Gronden onder de grondhuurtitel 
worden niet aan ingezetenen met een andere 
nationaliteit verstrekt. Er bestaat echter wel 
een andere mogelijkheid. Een ingezetene van 
Suriname met een andere nationaliteit kan 
een stichting oprichten. Deze stichting wordt 
dan gekenmerkt als zijnde een rechtspersoon. 
Vervolgens kan de ingezetene op naam van 
de stichting een aanvraag doen voor een stuk 
grond onder de grondhuurtitel. De bestuurder 
is dan slechts de economische eigenaar en de 
stichting is de juridische eigenaar. 

De titels erfpacht volgens het Surinaams 
Burgerlijk Wetboek, grondhuur en eigendom 
kunnen verkocht en overgedragen worden 
aan derden, maar ingezetenen die een 
andere nationaliteit hebben kunnen alleen het 
Burgerlijk erfpacht en eigendom verkrijgen.

GRONDTITELS VOOR INGEZETENEN MET EEN 
ANDERE NATIONALITEIT
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VEILIG & HELDER

BRANDVERZEKERING
Het “thuisgevoel” is doorgaans een beschermd en prettig gevoel. Daarom is het noodzakelijk dit gevoel te koesteren en 
duurzaam te beschermen.  Zorgt u er daarom voor, dat indien er plotseling ooit wat mocht gebeuren, door bijvoorbeeld 
brand, blikseminslag, inbraak of rukwinden, u in ieder geval een degelijke brandverzekering heeft afgesloten, zodat u 
naast het emotionele leed ook niet nog eens de financiële consequenties, die aanzienlijk hoog en vaak onbetaalbaar 
zijn, zelf hoeft te dragen.
 
Uw voordelen:

• Eenvoudig af te sluiten door het invullen van een aanvraagformulier. 
• Deskundig(e) inspectie en advies. 
• Bereddingskosten, opruimingskosten, kosten van noodvoorzieningen, kosten van tuinaanleg zijn gedekt.
• Beplanting, bestrating, kosten van vervoer en opslag zijn gedekt.
• Deskundige ondersteuning bij schade van onze schade experts. 

Sluit vandaag nog een brandverzekering af en geniet van de voordelen.
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Nog geen eigen zwembad? Family day in ZIN Resort!

Van Roseveltkade 20 - Paramaribo | +597 472224
www.zinresort.sr

contact@zinresort.sr

ALL IN ONE

SRD 55,-

EAT, DRINK & SWIM
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DE OMGEVING
New Village is een gesloten project vlakbij de Ringweg met 
security én een gemeenschappelijk zwembad. De woning is 
van alle gemakken voorzien. 

DE WONING EN INRICHTING
Wanneer u het project binnenrijdt, treft u de woning gelijk 
vooraan op het project. Daardoor ligt deze pal aan de 
overkant van het zwembad waar u dagelijks gebruik van kunt 
maken. De woning heeft 4 slaapkamers, een ruime voorzaal, 
tweemaal bad en toilet en een luxe moderne keuken. Er is 
een apart washok en een garage met een toegangsdeur 
naar de woonkamer. Aan de voorzijde van de woning ligt een 
ruim balkon met uitzicht op de straatzijde en het zwembad 

aan de overzijde. Een jaar geleden is de woning op enkele 
punten drastisch verbeterd en gerenoveerd. Het gehele erf 
rondom de woning is verhard en u krijgt door middel van een 
automatische schuifpoort toegang, waardoor u zonder uit 
te stappen gelijk de garage kan binnenrijden. Deze woning 
is uitermate gezins- en kindvriendelijk en staat op een 
locatie met directe uitvalswegen naar zowel zuid als noord 
Paramaribo.

Samenvatting
Een leuke gezinswoning op een veilig project met een zeer 
sociaal karakter.

De vraagprijs is € 97.000,00

Antigua en Barbudaweg 7 
Paramaribo - Noord

HUIS VAN DE MAAND
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SARAMACCA

WELGELEGEN

KASABAHOLO

LEIDINGLEGENDA

$ 300.000,-

 Palmvillage - Commewijne V7
(W0521B9–Palissadepalmlaan 29)

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

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

Objectcode Locatie op de kaart

Contact: SURGOED Makelaardij N.V.
Kernkampweg 13 Paramaribo - Suriname

+597 493497 - 531735
info@surgoed.com | www.surgoed.com

PONTBUITEN

Uitgeverij
Surgoed Makelaardij N.V.

Eindredactie
Esther Zoetmulder en Martin Panday 

Vormgeving 
Ansjari Somedjo | Surgoed Makelaardij N.V.

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

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

Distributie Suriname
Surgoed Makelaardij N.V.

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk BV te Gennep

Surgoed Makelaardij N.V.
Kernkampweg 13 | +597 493497 - 531735

info@surgoed.com | www.surgoed.com

Oplage:
20.000 exemplaren (Suriname) | 5.000 exemplaren (Nederland)

COLOFON
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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



Wij willen ons 
huis verbouwen

Een nieuwe keuken, een extra slaapkamer of een nieuw dak? 
Met de renovatielening van Suritrust fi nanciert u de schilderbeurt, 
make-over, omrastering, reparatie of renovatie van uw woning 
afgestemd op uw situatie. Financieren kan via de op maat 
gesneden lening afgestemd op uw wensen.

Voor uw renovatielening kunt u 
rekenen op Suritrust, een 100% 
dochteronderneming van 
De Surinaamsche Bank.

DSB_204-2018_WT_ADV_A4_Suritrust_Hypotheek.indd   1 8/16/18   7:48 PM



build it, fix it - think KULDIPSINGH

www.kuldipsingh.net • info@kuldipsingh.net

bouwstenen louvres cement sierbestrating

afvoergotendakplaten

betonijzerbetonmortel

glasscherpzand

kozijnenafvoerputten

Bouw uw huis met 
Kuldipsingh kwaliteitsmaterialen

bouwstenen louvres cement sierbestrating

afvoergotendakplaten

betonijzerbetonmortel

glasscherpzand

kozijnenafvoerputten

constructiematerialen

Adv Kuldipsingh Surgoed_2018.indd   1 07-12-17   10:54




