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ALS TRANSFERLUCHTHAVEN

LET THE EXPERTS ENHANCE YOUR AIRPORT EXPERIENCE
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Overnight Parking - comzak@japi-airport.com
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VOORWOORD

INHOUDSOPGAVE

GOEDE INDRUK
Beste lezer,
Een nieuw jaar betekent altijd goede voornemens. Laten we ons voornemen
voor eens en voor altijd te leren, dat goedkoop duurkoop is. Vooral in deze
tijden van geringe koopkracht zijn de verleidingen groter. Dus als we niet op
bouwmaterialen kunnen besparen dan mogelijk op de perceelprijs. En waar
kan je ‘goedkoop’ een bouwperceel bemachtigen? Jawel… op de veiling. Maar
juist veilingpercelen blijken vaak vol addertjes in het gras, zoals u kunt lezen
in onze rubriek Misstanden van deze editie. Veilingpercelen zijn vaak bezwaard
met een of meerdere hypotheken en/of een beslaglegging. Daarom zijn ze
‘goedkoop’ maar met risico op peperduur leergeld!
In elk geval heeft luchthaven Zanderij het voornemen de komende vijftien jaar
uit te groeien tot een regionale transferluchthaven, met 1 miljoen reizigers
op jaarbasis. Hiervoor wordt Zanderij in de verdere toekomst uitgebreid en
gemoderniseerd met heuse passagiersslurven. Maar dat is toekomstmuziek.
Momenteel wordt de luchthaven ‘geüpgraded’ als ‘overgangsoplossing’. De
renovatie is in volle gang en moet in 2019 zijn afgerond. Surgoed kreeg een
exclusief rondkijkje.
Zanderij als eerste goede indruk voor de bezoeker. Maar ook volgende
indrukken zijn belangrijk. Daarom staat de binnenstad van Paramaribo
op de Werelderfgoedlijst van de Unesco met wettelijke bescherming voor
monumentale gebouwen. Een zegen, zou je denken. Maar voor menige
eigenaar en pand blijkt het juist een vloek te zijn. Veel eigenaren hebben
geen kapitaal of niet de intentie om het pand te verbouwen of te renoveren,
overeenkomstig de originele staat. En de overheid heeft ook het bedoelde
subsidiepotje ervoor nog niet gevuld. De hierdoor vele verwaarloosde
monumentale panden maken geen goede indruk.
Evenmin een fraai gezicht zijn autosloperijen in woonwijken midden tussen
de huizen. Gestapelde autowrakken en slooponderdelen zorgen voor veel
overlast, ten koste van het woongenot van omwonenden. Maar te zwijgen
over alle ongedierte en risico’s voor ziekteplagen zoals dengue. Maar ook
ordehandhavers blijken machteloos want de achterhaalde overlastboetes
blijken ‘lachertjes’.
Laten we ook dit nieuwe jaar voornemen meer rekening met elkaar te houden
in de ongeordende publieke ruimte en vooral een opgeruimde, goede indruk
te maken.
Wij wensen u een indrukwekkend succesvol 2019 toe!
Thijs Mouchart
Directeur - Surgoed Makelaardij N.V.
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JAP AIRPORT ALS TRANSFERLUCHTHAVEN
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DE ROUTE NAAR
1 MILJOEN PASSAGIERS

E

r liggen grootse uitbreidingsplannen in het verschiet voor de
Johan Adolf Pengel International
Airport (JAP Airport). Zoals nieuwe
terminals met passagiersbruggen
en moderne en efficiënte (transfer)
faciliteiten. Maar zover is het nog niet.
‘Zanderij’ is nu op de schop voor een
‘overgangsoplossing’ in zeven fasen.
Onder meer renovatie en upgrading van
de huidige vertrekhal en faciliteiten,
capaciteitsvergroting, betere service en
kwaliteit en luxe VIP-voorzieningen.
“Als luchthaven heb je de verantwoordelijkheid
de status quo te veranderen voordat je
overgaat naar het grote project, anders
zit je nog vijf jaar met dezelfde situatie die
al enige tijd niet meer voldoet”, motiveert
Timothy Mendonça, hoofd Corporate Planning
& Development van NV Luchthavenbeheer,
tijdens een exclusieve rondleiding voor
Surgoed. “De vraag en het passagiersaantal
groeien, dus je moet wel tijdelijk meer
capaciteit creëren.”
Luchthavenbeheer nam in juli 2016 de
accommodaties en faciliteiten over van
thuismaatschappij SLM, die de boel 22 jaar
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in beheer had. “We werken stapsgewijs
naar een samenwerking tussen diverse
airlines, waaronder onze home-carriers SLM
en Fly Allways, voor het worden van een
transferluchthaven. We hebben steeds meer
passagiers die via Paramaribo doorvliegen
naar andere bestemmingen in de regio. Zo
hadden we vorig jaar veel passagiers uit
Frans-Guyana die via Paramaribo doorvlogen
naar de VS, omdat het goedkoper was. Een
groeiende trend zijn Chinezen die in Guyana
of elders in de regio werken en via Amsterdam
en Paramaribo vliegen.”

CUSTOMER EXPERIENCE
De huidige upgrading vormt de eerste stappen
in ‘De Route naar 1 Miljoen Passagiers’.
Luchthavenbeheer mikt de komende vijftien
jaar op het uiteindelijk afhandelen van één
miljoen passagiers op jaarbasis. “Voor ons
als bedrijf staat 2019 helemaal in het kader
van customer-experience”, licht Mendonça
toe. “Alles zal gericht zijn op klanten beter
afhandelen en mooiere reiservaring geven.”
In februari wordt begonnen met een
maandelijks onderzoek onder alle passagiers
om in kaart te brengen wat verbeterd of
toegevoegd moet worden aan de huidige
dienstverlening. Aan de hand daarvan zal
rond einde tweede kwartaal, gestart worden
met trainingen van iedereen die op JAP
Airport werkt: het luchthavenpersoneel, de
immigratie, de douane, de unithouders.
Opdat iedereen op de luchthaven “hetzelfde
concept van customer experience and
journey” hanteert.
De eerste van de zeven fasen was het
aanpakken van de drop-off zone. Die stond
volgens internationale veiligheidsvoorschriften
te dicht op de vertrekhal. Er is nu een over-
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dekte ‘veiligheidsbuffer’ en de oude aanrijlaan
wordt een ‘tuin met bestrating’. De zestien
incheckbalies worden weer mooi aangekleed
en ingezet voor algemeen gebruik. De airlines
zullen dan worden afgehandeld door een
“neutrale grondafhandelaar en niet door de
concurrent”. In de bagagekelder komt een
moderne scan die explosieven en ander
verboden spul vanuit verschillende hoeken kan
detecteren. De screeningpoint voor passagiers
is reeds voorzien van geavanceerde millimeter
wave-detectors voor het ontdekken van
artikelen die niet zijn toegestaan binnen de
burgerluchtvaart.

VERRUIMING WACHTRUIMTE
De wachtruimte in de vertrekhal wordt
verruimd met een verdubbeling van het aantal
zitplaatsen. Bij de food & beverage-court
komen tafels met stoelen zodat je er ook met
een laptop kan werken en rustig kan eten. De
Business Lounge voor businessclassreizigers
en VIP-serviceklanten wordt groter en
verplaatst naar boven, voorzien van een lift.
Mendonça: “Er zal voor iedereen plek zijn,
of dat nu zittend is of shoppend tussen het
nieuwe winkelaanbod met uitnodigende
aankleding.” De vernieuwde King’s Duty Free

Shop is al volgens dit concept. In 2019 moet
alles qua uitstraling (look and feel) helemaal
gereed zijn. “We hebben gesproken met alle
unithouders en een review gemaakt van het
assortiment en alle commerciële diensten die
we hier hebben.”
Ook in de aankomsthal wordt het een en
ander vertimmerd en aangekleed. Een nieuwe
ruimte is gereedgemaakt voor de beoogde
transferpassagiers. De immigratiebalies
krijgen een andere opstelling voor een overzichtelijke ‘bredere look’. “We proberen bij
elke hoogtijdag of event zo goed als mogelijk
de sfeer te creëren”, vertelt Mendonça. Elke
maand zal er een toerismethema zijn zoals
Srefidensi, Suikerfeest, Kerst, Divali enzovoort.
Dit startte al in december waarbij passagiers
van de grotere vluchten werden verwelkomd
in de Surinaamse Owru Yari-sfeer.

COURTESY DIENST
Passagiers kunnen tegen betaling van 25 US
dollars gebruik maken van de Courtesy Dienst
als VIP-serviceverlening. Men hoeft dan niet
in de rij te staan voor immigratie en security.
De paspoort- en bagageafhandeling worden
door courtesy-personeel geheel in goede
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banen geleid, terwijl u vertoeft in de stijlvol
ingerichte Courtesy Lounge om de afhaler(s)
te ontmoeten. Deze service is ook ideaal
voor oudere passagiers en alleenreizende
minderjarigen. Mendonça: “Als de Business
Lounge in de vertrekhal geheel gereed is,
willen we die linken aan een internationale service.”
De ‘Route naar 1 miljoen passagiers’ is
gebaseerd op een voorspelling van cijfers en
welke de potentiële airlines zijn. Mendonça
over het behalen van deze magische grens:
“Het is een combinatie van een aantal
zaken. Het meest concrete is werken aan
toerismeontwikkeling op basis van een te
voeren dedicated toerisme beleid.”
In voorbereiding daarop is Luchthavenbeheer
in gesprek met het ministerie van Handel
Industrie & Toerisme (HI&T) en de Suriname
Hospitality and Tourism Association
(SHATA). “We gaan 2019 nog meer
partijen erbij betrekken om te werken aan
toerismeontwikkeling in Suriname. Het is
niet per se onze taak, maar ook wij zullen de
vruchten ervan plukken. Daarom willen we
wel een duwende rol hebben door actief erin
te participeren.”
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COLUMN: Euritha Tjan A Way

www.surgoed.com

STAPELWONEN,
VOORALS NOG EEN
SOORT SALSADANS

I

k heb iets met hoogte en dat heb ik al
heel mijn leven. I love the view, but I
hate the climb. Mijn fantasie sloeg op hol
als ik een hoog gebouw zag en zo ben ik ook
fan van cruiseschepen.
Ze zijn hoog en het uitzicht is magnifiek. Velen
geven uitleg aan deze fascinatie van mij, dat
ik wil ‘vooruitzien’ om zo inhoud te geven aan
dat deel van mijn persoonlijkheid dat wordt
weggezet als ‘controlefreak’.
Maar omdat ik dus zo van hoogte houd, geniet
ik intens als ik me bovenaan bevind van een
stapelgebouw en van vliegen als het vliegtuig
eenmaal in de lucht is. Als jong meisje keek
ik ernaar uit om – net als in de films – mijn
eigen appartement heel hoog te hebben,
om ’s avonds, met een glas wijn in de hand
en aanwezigheid van goed gezelschap, te
genieten van het uitzicht.
Helaas is Suriname nu, een flink aantal jaren
verder, nog niet gevorderd met stapelbouw.
Ook aanname van de wet, die het kopen
van een appartement – een deel van een
stapelgebouw dus – moet reguleren, schiet
niet op. Het heeft iets van een onzekere
salsadans van commissies die het bekijken na
de DNA en dan weer terug. Wat dat proces
betreft, is er dus niets nieuws onder de zon.
Ik hoor veel pleidooien om me heen om niet
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af te stappen van het traditionele huis met
erf, omdat mensen graag bezig willen zijn in
de tuin. Misschien is dat de reden waarom
DNA geen haast maakt met de wetsaanname.
Ondertussen zie je veel verwaarloosde erven
omdat ons leven niet meer is zoals vroeger.
Ik laat in het midden of dat goed of slecht is,
maar veel mensen werker langer, vertoeven
langer buitenshuis en zijn vaak binnen. Een
erf staat dan maar te liggen. Kijk maar naar al
de percelen waar er mensen wonen, maar het
onkruid toch vrij spel krijgt. Bovendien is een
eigen perceel heel duur, starters kunnen zich
dat vaak niet veroorloven.
Daarom was ik blij verrast toen ik de
studentenflats op het complex van de Anton
de Kom Universiteit zag. Ik wilde – en met
mij nog een paar anderen – plotseling weer
student zijn. Klinkt misschien simplistisch,
maar een campuservaring hebben onder
ons niet gehad. De universiteit moet je niet
alleen bijschaven qua intelligentie, maar
ook vaardigheden aanleren om zelfstandig
te worden. Je moet ook in staat zijn om je
volledig te kunnen concentreren op je studie.
Veel studenten van mijn tijd haakten af,
omdat studeren slechts mogelijk was op de
campus en eenmaal thuis was je met andere
verantwoordelijkheden bezig. Omdat we

dus zo lang mogelijk wilden studeren, en
niet beperkt door de openingstijden van de
bibliotheek, zochten we een leeg lokaal op.
Maar hoeveel meer zou mogelijk zijn geweest
in een campusdorp met een gedeelde eigen
kamer met airco! Voor velen van ons zou dat
een soort studieparadijs zijn en voor mij een
soort droom die werkelijkheid werd, a room
with a view.
Ik weet dat ik uitga van het ideaaltypische
want die ‘room with a view’ heeft ongetwijfeld
een prijskaartje, en ik weet niet of ik het wel
had kunnen betalen toen en of de huidige
studentengemeenschap het nu wel kan.
Toch is het fijn dat de mogelijkheid er is en
misschien… heel misschien zullen degenen die
in de flats zijn, zich gaan realiseren dat ruimte
een schaars goed is in de wereld.
Ook als je er veel van hebt, kan je het
effectief en efficiënt inzetten. Dat houdt
tevens in dat zij die de charme van een eigen
erf niet kunnen waarderen of het zich niet
kunnen permitteren, de mogelijkheid hebben
om in een appartement te kunnen wonen.
En dat zonder de blijvende onzekerheid die
huren met zich meebrengt. Ik kijk echt uit
naar de eerste appartementen die gekocht
kunnen worden en voor mij kan het niet hoog
genoeg… maar dan wel met een lift graag!

WONINGEN
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Kwatta (W0617B6 – Mankistraat 25)

Centrum (W0615B3–A.L.Waaldijkstraat 105a)

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

Makelaar

Laagbouw
85m²
237.05m²
Erfpacht
2
1
Functioneel object, goed voor
wonen als werken
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble 7106677

Deze woning heeft iemand nodig met visie, ruimtelijk
denkvermogen en creativiteit. Wil je de uitdaging
aangaan om van iets wat gedateerd is tot een mooie
hedendaagse woning te maken? Dan heb je hiervoor
ruimschoots de gelegenheid. De woning is van onder
uit steen opgetrokken, met aan de linkerkant een
carport en het balkon voorop. Het bovenste gedeelte
is van hout met een houten vloer die in zeer goede
staat is; ook alle verdelingen op de eerste verdieping
zijn van hout. Doordat deze van hout zijn kan je naar
eigen inzichten vrij gemakkelijk je eigen indeling maken of die vervangen met een gips wand.

€ 62.500,-

€ 89.500,-

Morgenstond (W0616B6 – Krakoenstraat)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Leiding 7b (W0611B3–Adjoemaweg 35)

Laagbouw
220m²
481m²
Eigendom
3
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Deze stijlvolle woning is in september 2006 opgeleverd
en is sedertdien heel goed onderhouden. Het is een
woning met een goede flow vanuit de garage door
het geheel huis. Wat gelijk opvalt, is de garage voor
twee auto’s en de moderne en simplistische keuken in
het huis. De woonruimte en open keuken zijn sfeervol
ingericht en zorgen voor een heel aangename woonervaring. De drie ruime en goed ingerichte slaapkamers
zijn naast de keuken gesitueerd. Elke slaapkamer
heeft een airco speciaal voor de hete dagen. Als u
door het huis loopt ziet u dat er gebruik is gemaakt
van A1-kwaliteit materiaal.

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

€ 135.000,Wanica (W0599B3-Merantihoutweg 88b)

Contact info
Makelaar

Laagbouw
120m²
300m²
Eigendom
4
1/1
Knusse woning voor
een klein gezin
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

€ 55.000,-

Laagbouw
70m²
447m²
Eigendom
2
1
Leiding 7b
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 48.500,Leiding, Wanica (W0613B6 – Marga Werkhovenweg 72, Noord Polderdam)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

Split level
216m²
630m²
Eigendom
4
2
De woning is zodanig op het
perceel gepositioneerd dat je nog
een ruim erf over hebt.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

Landhuis
375m²
3000m²
Grondhuur
3
2
Leiding, Noord polderdam
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze unieke woning is een echt statig landhuis,
gelegen op een riant landgoed langs een fraaie kreek.
Het is gebouwd met liefde en gebruikmakende van
architectuur en duurzaam materiaal. Dit object zal
direct opvallen vanwege de vele accenten die gebruikt
zijn bij de bouw en ontwikkeling van het huis evenals
de tuin. Het zal u gelijk opvallen dat de hoofdentree van
de woning in de woonkamer uitkomt, middels een ruim
voorbalkon kunt u rechtstreeks de woonkamer betreden
door de robuuste hoge voordeuren. Het zeer hoge plafond geeft een ruimtelijke indruk en laat de warme lucht
opstijgen waardoor de woonkamer opvallend koel blijft.

P.N.O.T.K.
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CLIPPER VASTGOED N.V. advertorial
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Clipper Vastgoed, uw solide bouwpartner in Suriname

V

oor wie gaat (r)emigreren naar Suriname, behoren
woon-kwaliteit en woongenot tot de belangrijkste
vereisten. Bouwen van uw woning moet daarom – als
goede start – steunen op twee solide fundamenten: kwaliteit
en betrouwbaarheid.Daarin onderscheidt Clipper Vastgoed
zich, als betrouwbare bouwpartner die adviseert, begeleidt
en uitvoert.
Clipper Vastgoed timmert ruim elf jaar aan de weg, maar met eigenaardirecteur Viraaj Mungra reikt de bouwervaring veel verder. Als telg van
een architectenfamilie zit ontwerpen en bouwen hem in het bloed.
Vader en vermaard architect Dharmvir Mungra had een complete
bibliotheek aan design- en architectuurboeken en een groot bestand
aan foto’s van gebouwen die hij schoot tijdens zijn vele reizen.
“Ontwerpen is daardoor van jongs af aan mijn hobby en ik hou van
de moderne stijl”, vertelt Mungra over de internationale beïnvloeding
die hij hierdoor onderging. De buitengevel van zijn kantoor is tevens
visitekaartje van het aansprekende portfolio Clipper Vastgoed, met als
kenmerk ‘strakke lijnen’. Een normaal V-dak is ook mogelijk. “Maar dan
gaat het schuil achter een strakke gevel.”
Na zijn studietijd stapte Mungra samen met zijn vader in de
bouwsector. Hij leerde in de praktijk alle kneepjes van het vak,
sjouwde materialen, kocht ze in en zijn vader leerde hem technische
berekeningen maken. Na enige jaren werkte hij samen met zijn oom
Tommy Mungra, eveneens vermaard architect. Met veel projecten
bij Havenbeheer, Anton de Kom Universiteit en de verkeerstoren van
Zanderij. “Vanaf die perioden heb ik mijn ervaring opgebouwd.”

BOUWEN EN RENOVEREN
Een rijke ervaring waarvoor Clipper Vastgoed staat. Bouwen &
renoveren is de corebusiness, maar ook ontwerpen – exterieur en
interieur – behoort tot de dienstverlening. Aan bouwbedrijven geen
tekort in Suriname. “Het belangrijkste is dat je achter je kwaliteit
staat”, zegt Mungra over het onderscheid. “We proberen die constant
te verbeteren en een steeds betere service te verlenen.” Clipper
Vastgoed anticipeert op tal van (ongunstige) bouwomstandig-heden.
Het Surinaamse klimaat is vochtig en gronden zijn soms met klei
opgevuld. En tal van andere factoren die bijvoorbeeld verzakkingen en
scheuren veroorzaken. “Bij het bouwen letten we vanaf het begin op al
deze zaken, zodat de klant in de toekomst minder problemen heeft. En
als die zich voordoen: wat doe je eraan en hoeveel garantie geef je?”
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OPTIMALE GARANTIE
Voor een optimale garantie neemt Clipper Vastgoed zaken zoals sanitair, tegels, deuren en ramen niet in de offerte op. De klant die zelf ten
aanzien hiervan zich oriënteert, is bewuster van de kwaliteitskeuze.
Daarnaast is er veel meer transparantie ten aanzien waarvoor betaald
wordt, is de filosofie. Uiteraard geeft Clipper Vastgoed goede adviezen
over prijs-kwaliteitverhoudingen en duurzaamheid. “We doen alle begeleiding van de klanten en brengen ze ook bij pro-jecten die we hebben opgeleverd voor een demonstratie van onze kwaliteit en bouwstijl.”

NEDERLANDSE VESTIGING
Vanwege het groeiende aantal Surinaams-Nederlandse klanten, heeft
Clipper Vastgoed sinds januari 2018 een vestiging in Nederland – onder
de naam Surima Vastgoed – in het Atriumgebouw te Badhoevedorp.
Veel gepensioneerden verkopen hun huis in Nederland en bouwen
een relatief goedkopere in Suriname. De rest van het geld wordt als
financiële zekerheid geparkeerd. Bouwen in Suriname maar betalen in
Nederland vinden zij bovendien ideaal. En altijd met een aanspreekpunt
in Nederland. Clipper Vastgoed is de solide partner waarop volledig
gebouwd kan worden, met goede begeleiding en adviezen over veilige
en leefbare omgevingen.
Clipper Vastgoed ontwerpt het huis naar eigen smaak en invulling
van de klant en verwijst vervolgens door naar een architect,
die verantwoordelijk is voor de technische uitwerking en het
bodemonderzoek. Desondanks zal de bouw niet blindelings worden
uitgevoerd. De technische tekeningen en materiaalkeuzen met
betrekking tot bodemgesteldheid worden kritisch beoordeeld. Het
groeiende aantal Nederlandse klanten en de nieuwe Nederlandse
vestiging, bevestigen de solide betrouwbaarheid van Clipper Vastgoed.
“In al die jaren hebben we onze goede naam opgebouwd om die
kwaliteit en garantie te kunnen geven.”

DAGJE UIT

www.surgoed.com

Resort Da Kaboera

Een ‘echt paradijsje’ om tot rust te komen

N

aar Da Kaboera Resort, gelegen in het dorp Powakka te
district Para, is het vanuit de afslag van de Afobakaweg
nog zo’n vijf minuten rijden. Vanaf de inrit gezien lijkt
het op een eenvoudige plek met enkele hutjes tussen de
bomen. Maar het blijkt een waar gemaksparadijs om tot rust
te komen.
“Het echte paradijsje is achterin waar de kreek is”, vertelt Chantalle
Sweet tijdens de verrassende rondleiding. Zij en echtgenoot Henk
openden augustus 2017 het unieke recreatieoord.
Al gelijk na de opening was er een stormloop van families, groepen
maar ook van bedrijven die regelmatig het resort bezoeken en
eventueel geheel afhuren.

uitleven in de speeltuin en op het voetbalveld. Er komt binnenkort
een avontuurlijke zipline aan de rand van het oord, vlak bij het bos.
Ook zijn een restaurant en giftshop gepland naast het aanwezige
ijsfabriekje waar foamboxen worden verhuurd.
Chantalle trots: “Zo willen we het bezoeken van Da Kaboera vereenvoudigen en hoeven onze gasten zich niet druk te maken over plek in
de auto voor koelboxen.”

ONGEREPTE SFEER
Op het voorgedeelte staat de cabana voor maximaal tien personen
met keuken, sanitair, balkonterras en aircoslaapkamers. Er zijn verder
grote en kleine open ‘kampen’, van hout en met dakbedekking van
palmbladeren en houtshingles, die koel blijven als de zon fel is. Maar
ook een voetbalveldje, speeltuin en een ‘hangmattenpark’. Bezoekers
zitten ontspannend en heerlijk picknickend op de grond. De vele
behouden bomen verhogen de ongerepte sfeer.
Een vijftig meter lang looppad leidt naar het echte paradijsje waar
eveneens mooie kampen zijn en gezwommen wordt. In het midden
van de verkwikkende kreek, met karakteristiek donker water,
is een natuurlijk eilandje. Om de zoveel meters geven paaltjes
het waterpeil aan. Er zijn duidelijk zichtbare waarschuwings- en
mededelingenborden. “De veiligheid en rust voor onze bezoekers staan
bij ons hoog in het vaandel”, zegt Chantalle hierover.

HEERLIJKE ZWEMPLAATS
Da Kaboera is het Arowaks voor ‘heerlijke zwemplaats’. Het werkteam
bestaat merendeels uit personen afkomstig uit het dorp Powakka.
Beheerder Eric is vol lof over het echtpaar Sweet. “Ze poweren
Powakka ook op vele andere wijzen”, vertelt hij over ondersteuning van
het oord bij sociale en sportactiviteiten in het dorp. De Nederlandse
Gijs, die met vrienden op vakantie is in Suriname en aan het water
heeft overnacht, zegt dat Da Kaboera “de juiste keuze is geweest
om tot rust te komen”. Ook de zusters Maloncy genieten met
twintig familieleden onder een grote kamp, terwijl de kinderen zich

Da Kaboera Resort
gelegen aan de Siparipabokreek
te Powakka.
Open dagelijks voor zowel
dagrecreactie als overnachting.
Voor informatie en reververingen:
+597 8676395
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Van peuter af aan leren tokkelen

H

et is zaterdagochtend rond halfacht. Op het terrein
van de Petrus Dondersschool, op de hoek van de
Wilhelminastraat en de Hofstede Crulllaan, trekken
kinderen opgewonden met hun ouders naar het lokaal waar
gitaargeluid en de stem van ‘Oom Ramon’ te horen is.
Hij zingt een welkomstkinderliedje, spelend op zijn gitaar.
Kinderen rukken zich los van hun mama’s hand om nog
sneller erbij te zijn.
“Dag oom Ramon!”, klinkt het. “Dag iedereen!”, groet Ramon Williams,
oprichter en docent van Suriname International School of Music Education (SISME), terug. Hij nodigt de kinderen uit om gezellig plaats te
nemen op de papaja-vloerbedekking die is uitgerold in het leslokaal. De
ouders nemen ook tussen de kinderen plaats en zingen in koor mee.

ECHTE MUZIEKOPLEIDING
Zo gaat het al 15 jaar lang eraan toe sinds de oprichting, in 2003, van
deze bijzondere muziekschool. SISME verzorgt muziekeducatie voor
kinderen vanaf 3 jaar. ‘Oom Ramon’ (72), die al tientallen jaren in
verschillende delen van de wereld muziekles heeft verzorgd, noemt zijn
school een “echte muziekopleiding”.
Het unieke aan zijn aanpak is dat de kinderen van kleins af aan op
speelse wijze in contact worden gebracht met muziek in al haar
mondiale en culturele verscheidenheid. Het ‘international’ is dus niet

zomaar in de schoolnaam opgenomen. Het gaat niet alleen om zingen
maar om verschillende facetten van muziek. Williams noemt de opzet
van zijn opleiding “zingen plus”. Hij maakt gebruik van alles wat erbij
hoort. “Dat is heel belangrijk. Kinderen leren hier eerst een instrument
goed kennen, daarna pas kunnen ze overgaan tot het bespelen van dat
instrument”, licht hij toe.

EIGEN MUZIEK
Haast alle liederen die er met de kinderen worden gezongen, zijn
door Williams zelf geschreven en passen in de belevingswereld van de
kinderen. Hiermee voorkomt hij voice damage, die erg moeilijk is te
herstellen als niet voor een goede aanpak is gekozen. “En dat willen
we absoluut niet bij onze kinderen!” Williams bereidt vooraf niet alles
geheel voor. “Als ik kom en de groep zie, dan weet ik precies wat
allemaal te doen. Het zit nu als een computer in mijn hoofd.”
‘Williams vindt het maar prachtig om met kinderen van zulke jonge
leeftijden aan de slag te gaan, “want de basis is belangrijk en die moet
goed zijn”.
Hij noemt de naam van de internationaal succesvolle AntilliaansNederlandse operazangeres Tania Kross, die ooit zijn pupil was en
tot nu toe is het contact gebleven. “Het is een eer om deze klinkende
naam te hebben voortgebracht.” Dat inspireert ‘oom Ramon’ nog
steeds om door te gaan waarmee hij bezig is.

advertentie

Schrijf nu uw kind in voor muzieklessen op de zaterdag
onder professionele begeleiding van Dr. Ramon Williams
PLAATSEN BEPERKT
• Muziek op schoot voor moeders en peuters
18 maanden t/m 3 jaar oud - duur 6 maanden
• Spelenderwijs muziek 3 t/m 5 jaar oud.
• Spelenderwijs blokﬂuit voor 5 + 6 jarigen.
• Blokﬂuit / Algemene muzikale
vorming vanaf 7 jaar
• Sisme Kinderkoor
• Keyboard vanaf 7 jaar

Jozef Leliestraat Nr. 79 – BAMS Project
smailliwramon@gmail.com | +597 893 1619
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WONINGEN
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Noord V1 (W0576B6 - Pelikaanstraat 11)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw
380m²
1113m²
Eigendom
5
2
Hoekterrein met slide hoogbouw
en zwembad
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

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.

Comm.,T10 (W0532B3-Zonnedauwweg)

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

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

€ 315.000,-

€ 95.000,-

Paramaribo (W0614B6 – Maystraat 69)

Charlesburg A1 (W0566B3-Capildoweg 92)

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

Split level
350m²
1000m²
Erfpacht
3
3
Eerste Rijweg project
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

n de periode toen Bruynzeel, Suralco en Billiton het
productiefst waren zijn er met succes stafdorpen en
commandeurswoningen opgezet in Suriname. De
woning die wij hebben is hiermee vergelijkbaar en is
in de oude ambassadewijk opgezet, en wel aan de
Maystraat. De villa is zeer duurzaam opgezet met een
bebouwde oppervlakte van ± 350 m². Er is inpandig
parkeergelegenheid voor 2 auto’s welke grenst tegen
de berging. De indeling is zeer functioneel met een
ruim voorterras.

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

Laagbouw
115m²
403.75m²
Grondhuur
2
2
Uitbreidingen mogelijkheid
Surgoed Makelaard
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

€ 235.000,-

€ 55.000,-

Noord (W0612B6 – Helouisestraat 59)

Kasabaholo I6 (W0557B3-Kasabaholoweg 240)

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

Laagbouw
164m²
526m²
Eigendom
2
1
Prachtige woning gelegen
op een ruim terrein
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Een geweldig gelegen object gesitueerd in een oase
van rust en ligt zeer centraal aan de Ringweg – Noord
dicht tegen Beni’s park. Het is een ideale eengezinswoning en is duurzaam en modern opgezet op 500m²
eigendomserf. Het bebouwde oppervlak is 164m²; dit
alles in een paradijs van groen, aangrenzend aan een
binnenplaats. De woning is gebouwd met A-kwaliteit
materialen. Zo zijn alle hang- en sluitwerk, sanitair en
tegels Europees en vakkundig aangebracht; over de
indeling is nagedacht.

€ 129.500,-

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

Laagbouw
120m²
396.34m²
Grondhuur
3
1
Een pas gerenoveerde
laagbouwwoning
Surgoed Makelaard
Tel.: 493497

€ 72.500,-
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MISS INDIA WORLDWIDE en meer ...

www.surgoed.com

‘We zijn een mooi land met mooie mensen’
enthousiast. Zij is voorzitter van en tevens
motor achter Stichting Beauties of Suriname
Pageant. Voor Raghoebarsingh is het allemaal
begonnen in 2011, toen ze zelf meedeed met
de eerste Miss India Worldwide Suriname. “De
drang om zelf beauty pageants te organiseren
kwam eigenlijk omdat ik het graag anders wou
aanpakken”, verklaart de perfectionist in haar.
“De druk vanuit de samenleving om een echt
een goede show te zien is vrij hoog, maar dat
maakt dat wij ons nog meer inzetten.”

PRACHT EN PRAAL

S

tralende gezichten van lokale
schoonheden in glinsterende
galajurken met blinkende
kronen, is inmiddels een vertrouwd
en regelmatig terugkerend beeld. Dit
dankzij de vele schoonheidscontesten,
waaronder Miss India Worldwide
Suriname, die ons land nu kent. Stichting
Beauties of Suriname Pageant is een van
de grootste en bekendste organisatoren
als het hierom gaat.

Miss India Worldwide Suriname werd in 2018
na zes jaren weer georganiseerd. De dertien
contestanten, die overwegend van Indiase
komaf zijn, hadden de maanden voorafgaand
aan de schoonheidsverkiezing hard gewerkt en
getraind om het publiek een avond van pracht
en praal te garanderen. “Al drie jaren geleden
heb ik een licentie aangeboden gekregen
door de internationale organisatie”, vertelt
Raghoebarisingh. “Ik zei vorig jaar eindelijk
ja en ben meteen aan de slag gegaan. Toen
we eindelijk aankondigden dat Miss India
Worldwide Suriname gehouden zou worden,

Miss en Mister Tropical Beauties Suriname,
Indian Model Suriname, Miss Supranational
Suriname om enkele te noemen. De winnaars
vertegenwoordigen Suriname daarna in het
buitenland en volgens Raghoebarsingh gaat
dat heel goed.

ALTIJD EEN PRIJS

Voor de 24-jarige Rishika Poeran, die begin
november werd gekroond tot Miss India
Suriname 2018, was daarna de misstraining
bij lange na nog niet afgelopen. Want zij
moest als vervolg in december Suriname
gaan vertegenwoordigen tijdens Miss India
Worldwide 2018, in het Amerikaanse New
Jersey. Bij het ter perse gaan van deze editie
van Surgoed was het nog niet zover.
“Na de lokale kroning gaan wij gewoon door
met de training, alles verder perfectioneren en
gericht de ronden van de internationale show
oefenen”, vertelt Gietanjali Raghoebarsingh
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werd de druk op ons alsmaar groter.”
De kwam volgens de organisator vooral
vanwege de hoge verwachtingen binnen de
gemeenschap. “Voor Bollywood of Indian
Shows heeft men in Suriname en de rest
van de wereld nu eenmaal een bepaalde
verwachting. Deze vergelijking gaat op
want het verwachtingspatroon was duidelijk
aanwezig. We hebben eraan voldaan en een
sprankelende show kunnen neerzetten.”
Naast Miss India Worldwide is de organisatie
ook bekend om de vele andere beauty
pageants die zij onder haar mantel heeft,
waaronder Tropical Beauties Suriname,

“Sinds wij zijn begonnen, hebben we al dertig
vertegenwoordigers afgevaardigd naar het
buitenland en elk jaar komen wij met een
prijsje terug.” De hoogste plek die Suriname
sindsdien heeft gehaald was met Jaleesa Pigot
die tijdens Miss Supranational 2016 in Polen
‘second runner-up’ werd. Echter meedoen in
een beauty pageant is niet alleen maar mooi
zijn; het vergt conditie en ‘smarts’.
Raghoebarsingh trots: “De contestanten
krijgen tal van trainingen binnen onze
organisatie zoals voor persoonlijke
ontwikkeling, fitness, social media,
professionele ontwikkeling en noem maar op.
Deze vaardigheden zijn zeker van waarde in
hun verdere ontwikkeling.”
Het meedoen aan deze internationale beauty
pageant brengt zeker ook voordelen voor
Suriname mee, stelt de organisatrice. “Met
het actief meedoen brengen wij bekendheid
aan Suriname. Wij zijn nog steeds een heel
onbekend land voor de rest van de wereld.
Met aanwezigheid bij een internationale
pageant geven wij hiermee een goede
marketing-boost voor Suriname.
We hebben niet alleen een mooi land maar
ook mooie mensen.”

WONINGEN

www.surgoed.com

Commewijne V8 (W0456B9 – Palm Village 229)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Para (W0515B9 - Rububliek Palm Canals 22)

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

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

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

€ 245.000,Wanica (W0600B3–Merantihoutweg 93)

Contact info
Makelaar

1250m²
1
1
Langs het water
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

$ 28.000,Noord, Morgenstond (W0547B9 - Frans Madamstraat)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

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

Bungalow Appartementen

Contact info

Laagbouw
120m²
300m²
Eigendom
2
1 om 1
Knusse woning voor
een klein gezin
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

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

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

€ 52.500,-

€ 1.150.000,-

Saramacca (W0524B3 - Tayerbladweg)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

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

€ 117.500,-
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Centrum S5 (W0505B6-Costerstraat 29)

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

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

P.N.O.T.K.

Advertenties

www.surgoed.com

Japanese & Asian Fusion Restaurant

l
a
u
s
a
c
l
Tropica ing
fine din
Dr. J.F. Nassylaan 107 - Paramaribo - (+597)520747
Surgoed House, Home & Lifestyle 17

WONINGEN
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Wanica, Leiding (W0585B9 – Sitalweg 17)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Tourtonne T1 (W0593B3-Ferdinand Bolstraat 31)

Hoogbouw
265m²
1790m²
Eigendom
5
2/2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Voor de doe-het-zelver hebben we op dit moment een
uitstekend renovatieproject. Het is een laagbouwwoning 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.

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

€ 69.500,-

Noord (W0556B9 - Maansteentstraat 7)

Charlesburg (W0590B6 - Khadiweg 45)

Makelaar

Hoogbouw
250m²
335m²
Eigendom
5
3 om 3
5 slaapkamers
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

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 gastentoilet 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.

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

€ 87.500,Morgenstond V2 (W0591B6 - Rowtistraat 5)

Laagbouw Villa
200m²
700m²
Eigendom
3
2
Mooie strakke nieuwbouwwoning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 128.000,-
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Laagbouw
140m²
370m²
Eigendom
3
1/1
Appartement erbij
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 67.000,Para (W0610B9 – Indira Gandhiweg 644)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 160.000,-

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

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

Laagbouw
170m²
334m²
Eigendom
3
2

Hoogbouw
1400m²
1600m²
Erfpacht
7
8 om 8
Bedrijfspand annexwoning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

Dit massief gebouw met een bouwoppervlakte van
1400 m² staat op een terrein van 1600 m² aan de Indira Gandhiweg, vijf minuten verwijderd van Lelydorp.
De Indira Gandhiweg is een belangrijke geasfalteerde
hoofdweg, die leidt naar de Internationale Johan Adolf
Pengel Luchthaven. Lelydorp, voornamelijk de Indira
Gandhiweg is de laatste jaren enorm tot ontwikkeling
gekomen. Er is veel bedrijvigheid op deze lange weg
en er wordt flink geïnvesteerd in zakenpanden. Dit
pand is geschikt als bedrijfspand en woonruimte.

€ 1.100.000,-

WONINGEN
Wanica (W0447B6–Abarcostraat hk Vredenburg Serie A)

www.surgoed.com
Boxel S14 (W0606B6 - Sir Winston Churchillweg 691)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

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

Laagbouw
200m²
1050m²
Eigendom
3
2 om 2
Een woning met liefde gerenoveerd
met tal van bijzondere accenten.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Vaak kom je een woning tegen met een verhaal, een
verhaal door de inspiratie van de architect of maker
ervan. Deze in eerste ogenblik schijnbaar eenvoudige
houten woning, verbergt bijzondere huiselijke accenten voor optimaal leef- en woongenot. Dit terrein is
gelegen aan de geasfalteerde weg naar Domburg; ter
hoogte van Boxel ligt deze leuke eigentijdse woning.
De woning staat op een terrein van 30m straatbreedte
en 35m tuindiepte. Wat gelijk op-valt, is de met liefde
verzorgde tuin waarbij diverse bomen en sierheesters
met beplanting gekweekt zijn; alles is in harmonie met
elkaar en geeft een heerlijk landelijk ‘groen’ gevoel.

€ 165.000,-

€ 138.000,-

Kwatta O3 (W0493B6 - Doewatrastraat 1)

Commewijne, Palm Village (W0579B9 - Palm Village pc 8)
Soort woning

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

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

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

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.

€ 83.500,-

€ 625.000,-

Saramacca (W0592B3-Catharina Sophia 130)

Uitvlugt (Edmundstraat hoek Willem Anthonielaan)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

Laagbouw
150m²
6.689m²
Grondhuur
3
1
Landbouwgrond plus woning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 45.000,-

Villa
265m²
401m²
Eigendom
3 (1 master)
3 om 3
Dubbele garage, zwembad, alarm
camera bewaking, warm en koud
water 110v/220v
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze prachtige villa onderscheid zich door zijn vele accenten. Behalve dat de woning erg ruim van opzet is,
is deze vanwege zijn moderne bouw ook erg gewild.
Er is optimaal gebruik gemaakt van het terrein,
waarbij het achterterras een zwembad met kleine
buiten jacuzi heeft. De keuken gemaakt van watervast MDF zijdeglans heeft een spoeleiland met zicht
op het zwembad in de achtertuin. U kunt de woning
betreden vanaf de garage aan de kant van de Willem
Anthonielaan, deze dubbele garage heeft ruimte voor
2 auto’s. Vanuit de garage krijgt men toegang tot een
overloop met douche en toilet en wasruimte.

€ 375.000,-
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Commewijne V1 (W0494B9 - Zuster Jensenweg 1a)

Noord (W0608B6–Heliumstr. hk. Osmiumstr.)

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

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

Contact info

Hoogbouw
388m²
655.22m²
Eigendom
4
2

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

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

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 135.000,-

€ 325.000,-

Wanica A3 (W0605B6-Roy Natoenieweg 16)

Kwatta (W0597B9 - Callistostraat 9)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

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

Laagbouw
140m²
585m²
Eigendom
3
2 om 1
Woning aan een betegelde weg,
midden in een natuurlijke
omgeving.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

Deze vijf slaapkamerwoning staat aan de Callistostraat, een zijstraat van de Aquariusstraat (omgeving
Kwatta). De woning staat op een terrein van 1343 m².
De indeling van de woning ziet er alsvolgt uit: De
benedenwoning bestaat uit twee slaapkamers, een
keuken, voorzaal en een bad en toilet. De slaapkamers
en de voorzaal van de benedenwoning zijn voorzien
van airco’s. Vanuit zowel een binnen- als een buitentrap komt u op de bovenste verdieping. De bovenwoning bestaat uit drie slaapkamers, nog een keuken,
voorzaal en bad en toilet. Beneden is er een gesloten
garage voor 2 auto’s, een berging en een grote tuin.

€ 67.500,Noord B2 (W0464B6-Sewbarath Misserstraat 44)

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

Hoogbouw
160m²
300m²
Eigendom
3
1
Betaalbaar wonen te
Rainville, leuke woning.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

€ 78.500,-

Hoogbouw
294m²
1243m²
Eigendom
5
2/2
5 slaapkamers
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

€ 199.000,Sara'ca A7 (W0604B6–Hein Djojopawirostraat)

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

Contact info

Laagbouw
120m²
1886m²
Grondhuur
2
1
Leuke laagbouwwoning,
landelijk gelegen met aparte
overloop naar vrijstaande
keuken.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 64.500,-

Tout Lui Faut R14 ( W0386B9-Roggestraat 7)

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

Hoogbouw
250m²
476m²
Eigendom
4
2
Ruim woonhuis robuust
gebouwd, landelijk gelegen
tegen een scherpe prijs.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 93.500,-
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Saramacca (W0582B3 - Baliweg 169)

Saramacca A3 (W0439B6-Misgunstweg)

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

Hoogbouw
180m²
475m²
Eigendom
3
2 om 2
Woning met een gesloten
boventerras
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

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

Laagbouw
65m²
1.4 ha
Grondhuur
2
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

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

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

€ 89.500,-

€ 39.500,-

€ 135.000,-

Sar'ca A4 (W0474B9–Damboentong 24)

Wanica (W0601B3-Merantihoutweg 87)

Uitvlugt L6 (W0461B3 – Henkielaan 26)

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

Laagbouw
160m²
4210m²
Eigendom
3
1
Grondhuur uitgegeven
in 1998
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 80.000,-
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Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
120m²
300m²
Eigendom
3
1 om 1
Knusse woning voor
een klein gezin
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

€ 55.000,-

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

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

€ 95.000,-

WONINGEN
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Zuid G8 ( W0561B9 - Chanderweg 14 - 18)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Villa
565m²
2290m²
Eigendom
5
3
Villa is gelegen op drie percelen.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

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 statige 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.

Paramaribo, W0542B3 - Tonkastraat 11)

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

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

€ 375.000,-

€ 62.500,-

Uitvlugt (W0589B9 - Wonglaan 26)

Noord P2 (W0277B6–Antigua en Barbudaweg 7)

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

Laagbouw
239m²
1.472m²
Eigendom
3
2/2
Top deal
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

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.

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

Laagbouw
380 m²
217 m²
Eigendom
4
2
Erf volledig betegeld en
zwembad aan de overzijde
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

P.N.O.T.K.

€ 97.000,-

Noord (W0609B9 – Copernicusstraat 169)

Leiding 9,B8 (W0596B6-Leiding 9 # 157)

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

Hoogbouw
250m²
583m²
Eigendom
3
3 om 4
Goed onderhouden woning
op een toplocatie
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

Deze hoogbouwwoning staat op een terrein van 583
m² op een bruisende locatie namelijk de Copernicusstraat, op Noord in Paramaribo. Dit gedeelte van
de Copernicusstraat is tussen de Ringweg en de
Anamoestraat. De indeling van de begane vloer is als
volgt: een goed beveiligde garage voor twee auto’s,
een appartement met eigen keuken en eigen bad en
toilet, een washok, buitentoilet en berging. Er is zowel
een buiten- als binnentrap welke u toegang biedt naar
de bovenverdieping. De buitentrap komt uit op het
achterbalkon(boven) en de binnenste trap komt uit in
de voorzaal van de bovenste verdieping.

€ 199.000,-

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

260m²
1.47ha²
Grondhuur tot 2025
4
2
Ruim woonhuis gelegen op
een riant terrein
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

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

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

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

Leiding 19 B9 (W0563B6-Nieuw Weergevondenweg)

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

Laagbouw
220m²
2000m²
Grondhuur
3
2
Casco woning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

€ 135.000,-

€ 67.500,-

Saramacca (W0569B9 - Lakatanweg 559)

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

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

Hoogbouw
525m²
776m²
Grondhuur
2
1 om 1
Wonen en werken
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

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 parkeergelegenheid.

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

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

€ 99.500,-

€ 82.500,-

Paramaribo - Centrum Q7 (Z0545B6 - Fred Derbystraat 151)

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

Bouw opp.

Hoofdgebouw 411m²
Magazijn 341m²
940.30m²
Erfpacht

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

€ 325.000,-
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Soort object
Bebouwd opp.
Perceel opp.
Titel grond
Kamers
Bad en Toilet
Bijzonderheden

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

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 127.500,-

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

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

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

Zuid (W0551B6 – Previenlaan 7)

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

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

€ 285.000,-

€ 115.000,-

Saramacca, Misgunst A7 (W0595B6 - Misgunstweg)

Saramacca (W0553B3-Borneoweg perc. No 132a)

WATERFRONT PROPERTIES

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

Laagbouw Villa
225m²
2200m²
Grondhuur
2
3
Prachtig woonhuis aan het water
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

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 gelegen 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.

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

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

€ 375.000,-

€ 65.000,-

Beni’s Park O2 (W0560B6 - Columbiastraat 16)

Kwatta (W0555B9 – Mahinderstraat 1)

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

Laagbouw
155m²
331m²
Eigendom
3
2
Laagbouwwoning gebouwd onder
architectuur, moder en cosy.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze moderne laagbouwwoning is voorzien van alle
gemakken. De woning is gebouwd in 2017 waarbij gedacht 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.

€ 135.000,-

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

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

€ 115.000,-
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HET STEKKIE VAN . . .
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OSO LOBI - LUCHT,
LIEFDE EN LEVEN
HET BLAUWE HUIS
Witte, grijze en af en toe roze huizen, en dan
opeens een donkerblauw met een groene
poort. Het opvallende bouwsel, dat eigenlijk
enige in zijn soort is aan de Surinamerivier te
Boxel, hebben Marieke Hermelijn-Visser en
haar man Michael en hun drie kinderen door
de jaren heen gemaakt tot hun thuis: Oso Lobi.

M

et zicht op de Surinamerivier,
het geluid van veel vogels op de
achtergrond en een heerlijke bries
als ons gezelschap, vertelt Marieke hoe dat
precies is gegaan. “Dit huis was van Michael
zijn vader, die was tandarts en hield vreselijk
veel van vissen en varen. Dit stukje perceel
was eigenlijk daarvoor bedoeld.”
Maar aan het begin van de jaren tachtig had
vader Hermelijn genoeg puin gestort in een
zelfontworpen stenen bak, om het perceel
een stukje de rivier in te verlengen. Hij zette
er een optrekje neer. “Helaas stierf hij zonder
dat hij daar echt van heeft kunnen genieten”,
vertelt Marieke spijtig. Het huis was bedoeld
als weekendhuisje en werd heel snel opgezet
met een stalen constructie, die werd opgevuld
met spuitbeton en een stenen dak.
BALKON IN HUIS
Het huis bestond eerst uit twee piepkleine
kamers boven, douche en toilet en een kleine
woonkamer/eetkamer/keuken met ervoor
een balkon, dat nu deels in het huis zit. “We
kwamen aan het begin van de jaren negentig
vanuit Nederland op vakantie naar Suriname
en al op de luchthaven wisten we dat we hier
weer wilden wonen. We konden een jaar later
in dit huis intrekken.” Maar het was toen een
tijd dat velen naar Nederland vertrokken. Er
zaten drie inboedels opgeslagen in het huis,
dus ze moesten eerst flink opruimen en dan
pas konden ze intrekken. Marieke beschrijft
een surrealistische wereld waarin ze overdag
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thuis was en Michael als chef-kok aan het
werk was. “Ik was een beetje afgesneden van
de wereld, doordat Boxel toen figuurlijk nog
heel ver was van Paramaribo, wat ook kwam
door de niet-geasfalteerde weg. Michael
kwam dan laat ’s avonds thuis van het werk en
dan hoorde ik wat er in de wereld plaatsvond.
Ik vond het heerlijk, het leek alsof ik aardde”,
zegt ze met een genietende blik.
Maar niet lang nadat Michael en Marieke hun
intrek erin namen, begon de kleine ruimte te
benauwen. Marieke is niet iemand van dure
dingen, maar wel van heel veel boeken. “Jos
Steeman was toen nog de enige verhuizer
in Nederland en die zei nog dat hij nog nooit
iemand met zoveel boeken verhuisd had”,
lacht ze terugdenkend aan die tijd.
Die collectie moest samen met de meubels
in de piepkleine ruimte. Het besluit was snel
genomen. “Er moest uitgebreid worden! Het
was origineel bedoeld als een weekendhuis
en wij besloten om de ruimte beneden, die
voor een groot deel open stond, ook te gaan
benutten.”
WIJDS GEVOEL
Wat een kleine snelle verbouwing moest
worden, duurde tweemaal zo lang dan
gepland met het ene horrorverhaal na het
andere. Uiteindelijk mocht het resultaat er
zijn. De buitentrap staat nu binnen en het huis
beschikt nu over een ruime voorzaal, keuken,
werkkamer en eetgedeelte beneden én veel
glazen ramen. Wie op het balkon staat van

de binnentrap, kan niet ontkomen aan het
wijds gevoel dat je overvalt: de opzet om het
uitzicht buiten onderdeel te maken van de
ervaring binnen is zonder meer gelukt. De
glazen ramen bieden een prachtig uitzicht en
het huis straalt van leven.
“Na de eerste verbouwing was het huis
groenwit geverfd. Een besluit dat we hadden
genomen omdat we eigenlijk een houten huis
wilde zoals de houten huizen in Paramaribo,
maar we hadden een stenen huis”, beschrijft
Marieke het compromis.
FRIDA KAHLO
Die kleur werd later vervangen voor een
diepblauwe; azul. En net als zoveel in en
rondom Oso Lobi, zoals het huis liefdevol
wordt genoemd door zijn bewoners, is dat
niet zomaar gedaan. Marieke was al jarenlang
fan van de Mexicaanse kunstenares Frida
Kahlo, die vooral bekend stond om haar
Mexicaanse klederdrachten en opvallende
make-up. Het huis Casa Azul, waar ze met de
beroemdere kunstenaar Diego Rivera woonde,
is nu een museum geworden. “Vandaar ook
dat we kozen voor de kleur blauw. Enkele
jaren verder, toen ik mijn eigen kantoor had
met Tabiki Productions, hebben we daar
geëxperimenteerd met kleur. Dat hebben
we toen hier ook gedaan”, wijst Marieke de
kleuren aan die het interieur sieren.
Het oranje en geel van de muren die schuin
naar elkaar toe lopen is extra opvallend. Zeker
een lust voor het oog als de zon door de

HET STEKKIE VAN . . .

ramen naar binnen schijnt. Maar niet alleen
de structuur van het huis is opvallend en
karakteristiek. Ook de inrichting. Michael en
Marieke zijn fan van kunst en dat is overal in
het huis te merken.
Eveneens de boekencollectie, die intussen
is uitgebreid, steelt het hart van menige
liefhebber van literatuur.
PANELEN
De houten deuren die toegang bieden tot de
voorkamer van Oso Lobi bestaan uit panelen
met vermoedelijk Saramaccaans houtsnijwerk.
“De vader van Michael had ze in Suriname al
toen hij nog in Nederland woonde waar hij
was gebleven na zijn studie. Daar hingen ze in
de woonkamer van het jonge gezin Hermelijn.
Hij stuurde ze terug toen hij terugkwam
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FIJNE PLEK
Ook de bomen en planten in de tuin, hebben
elk een verhaal. “Ik had hier een ‘fatubangi’
van Roberto Tjon A Meeuw, maar die is al
helemaal vergaan: houtluizen.”

naar Suriname en wij hebben enkele van
die panelen in de deur verwerkt.” Binnen
in de voorkamer staan een oude houten
kist, met prachtige figuren in gemaakt, en
een secretaire die even antiek aandoet. De
wanden zijn bezaaid met kunstwerken die
Marieke heet gekocht, gehad of geërfd.
Haar meest recente aanwinst zijn voetsporen
verwerkt in een kunstwerk van I-Co Isan
Corinde. “Die zijn de voetsporen van zijn
familieleden, ter herinnering aan zijn
overleden oma. Hij keek zo op naar haar en zij
geloofde dat haar voetsporen nog te BovenSuriname zijn, het gebied dat onderwater liep
bij de aanleg van het stuwmeer”, doet Marieke
het verhaal achter dit kunstwerk. Zo heeft elk
kunstwerk een eigen.

De bomen bieden schaduw en soms ook
troost. Er staat er een die geplant is na
de dood van hun eerste kind, dat met vier
maanden het leven liet; wiegendood.
“Nu voelt het aan als een fijne plek”, beschrijft
ze de plek waar de calmondin-citrusboom
staat, waar de familie snuisterijen die zij
belangrijk vindt, deelde met Dylan.
De tuin brengt Marieke tot rust en het uitzicht
grenzeloos mooi. Met dat mooie beeld en een
fijn gevoel van lucht, liefde en leven, verlaten
we Oso Lobi: soso lobi.

advertentie

Nog geen eigen zwembad? Family day in ZIN Resort!

ALL IN ONE
EAT, DRINK & SWIM

SRD 55,-

Van Roseveltkade 20 - Paramaribo | +597 472224

www.zinresort.sr
contact@zinresort.sr
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WONINGEN
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Welgelegen H4 (W0583B6 - Nagesar Narsingweg 45)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

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

Hoogbouw
390m²
1175m²
Eigendom
5
3
Genieten van een heerlijke frisse
wind vanaf je balkon?
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

Deze woning is een hoogbouwwoning en heeft zijn eigen 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 appartement. 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.

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

Welgelegen L3 (W0594B6 - Bakboordlaan 89)

Comm. (W0521B9 – Palissadepalmlaan 29)

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

WATERFRONT PROPERTIES

Makelaar

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 130.000,-

€ 182.500,-

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

Laagbouw
250m²
1896m²
Eigendom
3
1

Contact info
Nakelaar

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

Laagbouw
150m²
500m²
Eigendom
3
2 toilet/3 bad
Woning met een goede uitstraling
aan het eind van de straat
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

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.

$ 300.000,-

€ 99.500,-

Noord (W0571B9 - Stondoifistraat 31)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
330m²
560m²
Eigendom
8
8
Appartementencomplex
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
71776125

Mooi gelegen op Morgenstond, aan de Stondoifistraat,
in een rustige weg staat dit appartementencomplex.
Het pand bestaat uit vier appartementen. Elk appartement bestaat uit twee slaapkamers, een voorzaal, bad
en toilet en een balkon. Dit complex is voor de investeerder 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.

€ 175.000,-
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Saramacca (W0570B9 - Bananenweg 66a)

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

Laagbouw
250m²
1032m²
Grondhuur
4
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 83.000,-

WONINGEN
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Leiding I8 (W0490B6 – Abdoel Jamilstraat 8)

Leiding 19 C10 (W0588B6 - Jesrunweg 42)

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

Makelaar

Laagbouw
167m²
2.400m²
Grondhuur
3
2
2.400m² erfruimte met een
laagbouwwoning van 167m²
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Bungalow
192m²
500m²
Eigendom
2
3
Woning te Leiding centraal gelegen
woning in een doodlopende weg.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

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 Commissaris 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.

€ 52.500,-

€ 127.500,-

Commewijne (W0543B9-Suikerpalmlaan 25)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Wanica (W0587B6–Nieuw weergevondenweg 6)

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

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

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

€ 99.000,-

Laagbouw
130m²
789m²
Eigendom
3
1
Meerdere gebouwen op
een erf
Surgoed Makelaardi
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 84.500,-

Schimmelpennick Q4 (W0586B6-Jacobstraat 4)

Noord U4 (W0539B6 - Dr. Axwijkstraat 38)

Clevia U1 (W0575B6 - Mandarijnstraat 33)

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

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

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

Contact info
Makelaar

Laagbouw
95m²
285m²
Eigendom
3
1
Houten starterswoning
4km afstand van het centrum
Paramaribo
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 44.000,-

Contact info

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

€ 145.000,-

Makelaar

Hoogbouw
320m²
1000m²
Eigendom
4
3 toilet/ 2 bad
De woning staat op twee
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

€ 182.500,-

Surgoed House, Home & Lifestyle 29

MISSTANDEN

www.surgoed.com

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.

Perceel kopen op de veiling, is lopen
in gras vol schuilende addertjes!

G

lenn werkte al meer dan vijftien
jaar als monteur bij een garage,
maar wilde graag voor zichzelf
beginnen. Hoewel in loondienst was hij
toch de man die de garage draaiende
hield. De garage was geliefd bij klanten
vooral omdat Glenn een topmonteur is.
Toch wilde de eigenaar hem niet extra
belonen. “Voor jou twintig anderen”,
had hij gezegd.
Glenn had echter onvoldoende kapitaal
om een eigen garage te starten. Daarvoor
had hij ten minste een perceel nodig. Zijn
moeizaam opgebouwde spaargeld was niet
toereikend. Op een dag hoorde Glenn, terwijl
hij onder een wagen bezig was, twee klanten
praten over ‘goedkope percelen’ kopen op
de veiling. De ene klant, die in een blinkende
terreinwagen reed, sprak vooral over de
winst die hij maakte als hij een perceel weer
verkocht. “Meestal worden ze geveild omdat
er een schuld is en die schuldeisers zijn al
lang blij dat ze tenminste iets van hun geld
terugzien”, hoorde hij hem zeggen.

GOEDKOOP PERCEEL
Het bracht Glenn op een idee. Als hij zo een
goedkoop perceel op de kop kon tikken, hield
hij misschien nog wat spaargeld over. Met een
aanvullende lening zou hij dan ook meteen
een bescheiden garage kunnen bouwen.
Sindsdien volgde Glenn via advertenties
wanneer er veilingen waren. Ook was hij een
paar keer gaan kijken. Het viel hem inderdaad
op dat percelen die goedkoop van de hand
gingen, bezwaard waren met een hypotheek
of beslaglegging. Soms ging de verkoop zelfs
niet door omdat het hoogste bod te weinig
was voor de schuldeiser. Glenn had voldoende
spaargeld om aan bepaalde minimale inzetten
te kunnen voldoen. Van die garageklant had
hij intussen begrepen dat je bij het GLIS kan
nagaan of een perceel bezwaard is en dat
praten met de betreffende notaris ook hielp.
De veilingen worden zo’n zes weken van
tevoren aangekondigd. Dat kwam mooi uit
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want Glenn was niet een man die impulsief
handelde. Op een dag had hij zijn oog laten
vallen op een veilingadvertentie en de ligging
van het perceel beviel hem. Na onderzoek bij
het GLIS bleek het perceel bezwaard met een
hypotheek en lag beslag erop. Dat laatste was
logisch en verwachtbaar; het ging immers om
een ‘executoriale verkoop’.

TWEEDE HYPOTHEEK
Glenn wist te achterhalen bij welke notaris hij
moest zijn en die was bereid hem ‘vrijblijvend’
te voorzien van advies. De notaris had een
goede naam en toen die hem meldde dat
het perceel ook met een tweede hypotheek
was bezwaard, kreeg Glenn nog meer
vertrouwen in diens adviezen. De notaris had
uitgelegd dat Glenn na het voldoen van de
koopsom ‘royement’ zou krijgen op de eerste
hypotheek, en dat de tweede hypotheek en de
beslaglegging gezuiverd zouden worden door
de rechtbank.
Vanwege de goede kennis van zaken van de
notaris, waande Glenn zich veilig en achtte
het niet nodig een advocaat of makelaar te
raadplegen. Dat bespaarde hem ook nog extra
kosten. Glenn slaagde als hoogste bieder het
perceel ‘goedkoop’ te bemachtigen en was
de gelukkigste man ter wereld, want zijn
eigen-garagedroom zou snel werkelijkheid
worden. Nadat hij de koopsom had voldaan,
kreeg hij zoals gezegd keurig van de notaris
zijn koopbewijzen en het bewijs dat de eerste
hypotheekhouder de gevestigde hypotheek
had geroyeerd. Echter had de notaris – ook
maar een mens – verzuimd aan Glenn een
zogenoemde ‘saldobrief’ te geven ten behoeve
van de zuiveringsprocedure bij de rechtbank.
Binnen ‘30 dagen’ na de gunning moet deze
procedure aanhangig zijn gemaakt.

TERMIJN VERLOPEN
Toen begon alle ellende voor Glenn. Pas nadat
hij een lening wilde afsluiten, hield de bank
hem voor dat er nog een oude hypotheek,
namelijk de tweede, op het perceel rustte.

Maar toen bleek de zuiveringstermijn al
verlopen en bleef er geen andere keuze dan
de rechtbank om doorhaling van de tweede
hypotheek te vragen. En dat vonnis liet op
zich wachten.
Alsof dat niet genoeg was, bleek ook de
beslaglegging nog steeds op het perceel
te rusten! Volgens de notaris geen
probleem. Ook meteen meenemen in de
zuiveringsprocedure, was diens antwoord.
Maar de rechtbank wees doorhalen
van de beslaglegging af. Wat bleek? De
oorspronkelijke schuldenaar was namelijk
ook een rechtszaak begonnen omdat een en
ander niet in de haak zou zijn geweest met
het vestigen van de eerste hypotheek. Reden
genoeg voor de rechter om het gelegde
(oude) beslag te handhaven totdat de kwestie
tot op de bodem was uitgezocht.

OUDE BESLAGLEGGING
We zijn inmiddels drie jaren verder en nog
steeds is er geen vonnis hierover. Het betekent
voor Glenn alsnog extra advocaatkosten
maar vooral veel verloren tijd. Nu heeft hij
weliswaar een perceel, maar door de oude
beslaglegging kan hij het niet als onderpand
geven voor een lening bij de bank. Glenn
werkt nog steeds voor een baas en zijn
spaargeld – bedoeld als appeltje voor de dorst
– is aanzienlijk geslonken. Uiteindelijk is het
‘spotgoedkope’ perceel een ware hoofdpijn
voor Glenn. Alles bij elkaar opgeteld had hij
liever een onbezwaard perceel gekocht.
Moraal van dit verhaal? Helaas koop je
percelen op de veiling in Suriname altijd op
eigen risico. Schakel liever een advocaat of
makelaar in voor een onderzoek. Zelfs ervaren
koopjesjagers zijn beducht voor de vele
mogelijke addertjes onder het gras.
Beslagleggingen of tweede hypotheken
vervallen niet vanzelf. Het is meestal
procederen of de beslaglegger betalen.
Geld dat Glenn sowieso niet meer had en zijn
droom blijft voorlopig nog een nachtmerrie.

advertorial

Nirvana Business Hotel
voor privacy en business

E

en inspirerende plek waar je in alle beslotenheid
en rust zaken kan doen, met businessfaciliteiten
onbeperkt tot je beschikking. Maar ook waar je
je kan onthaasten door middel van wellness. Nirvana
Business Hotel is een ideale biotoop voor zakenlui.
"Ons hotel is een representatieve locatie om partners
te ontvangen.”

PRIVACY EN BUSINESS

Nirvana Business Hotel, aan de rand van het centrum in de
Keizerstraat, verrast om twee redenen. Achter de bescheiden
voorgevel gaat in de diepte een aangename ruimtelijkheid
verscholen. Eenmaal door de schuifdeuren beland je – dankzij
goede isolatie – in een oase van rust met veel groen.

besloten vereniging waarbij leden, voor een jaarlijkse contributie
van slechts 600 euro, onbeperkt gebruik mogen maken van alle
business- en wellnessfaciliteiten.

De binnenplaats is van begane grond tot aan de bovenverdiepingen een open kolom. Tegenover elkaar liggende
balustrades verhogen het effect van een overdekte straat
met woonappartementen, waar kalmerend geruis van de
zwembadfontein heerst. Grote palmplanten, met daartussen
rustbanken, reiken tot aan de eerste verdieping.
Tweede verrassing is dat ‘business’ niet zozeer slaat op een
doelgroep maar een ‘totale businessoplossing’.
Daarbij vormen businessfaciliteiten de kern, waaromheen
andere en wellnessgemakken zijn gebouwd die het zakenleven
veraangenamen.
Voor wie zich wil ‘onthaasten’ is er een jacuzzi, sauna, massageruimte en een gym.

Dit maakt van Nirvana, geschilderd in warme tropische tinten,
een ideale biotoop voor de businessman of -vrouw. Geen drukte
van toeristen en dagjesmensen. “Als ik zelf op reis ben, wil ik
een omgeving waar ik rustig kan werken”, vertelt eigenaardirecteur en zakenman Jerrel Servet over hoe hij kwam op het
concept van ‘privacy en business’. Gegoten in de vorm van een

Op de bovenverdiepingen bevinden zich tussen de kamers
de ‘Priority Lounge’, ‘Board Room’ en een ruimte die wordt
gereedgemaakt voor tien ‘flexwerkplekken’.
In de Priority Lounge kunnen leden gasten ontvangen voor
businessmeetings, zonder gestoord te worden door tal van
mensen en bekenden die langslopen.
De ‘Board Room’ is voorzien van vergadertafel, vijftien gerieflijke
bureaustoelen, een beamer, flipover en een koffietafel. Hier
kunnen leden vergaderingen en presentaties houden.

TIME SHARING
Alles op basis van ‘facility time sharing’ en daarom vooraf boeken.
Daarnaast is er ook ‘corporate time sharing’ tegen een jaarlijkse
contributie van 1000 euro. Deze service is vooral gericht op
buitenlandse zakenlui die in Suriname een bedrijf starten maar
nog geen kantoorruimte willen huren omdat ze vooralsnog om

“Ons hotel is een representatieve locatie
om zakenpartners te ontvangen en men beschikt
over een totale businessoplossing”
de zoveel tijd kort verblijven. Naast gebruikmaken van faciliteiten
mag het bedrijf officieel op het adres van Nirvana worden
geregistreerd.
Een soort ‘postbusadres’ dus, dat op de persoonlijke businesscard
mag worden vermeld en een telefoonnummer van Nirvana met
extensie. “Dan zorgen wij ervoor dat opgenomen wordt als
iemand belt naar deze extensie”, zegt Servet. Maar ook handig

kanalen, waaronder Nederlandse, Amerikaanse, Chinese, Indiase
en Afrikaanse, worden ontvangen.

voor de lokale ondernemer die nog geen budget heeft voor een
volledig uitgeruste kantoorruimte.
“Ons hotel is een representatieve locatie om zakenpartners te
ontvangen en men beschikt over een totale businessoplossing.”

doen door middel van seminars, sessies en activiteiten die
onze leden kunnen stimuleren of verrijken in hun denkwijze en
business.” Nirvana streeft naar internationale osmose: “Als je hier
bijvoorbeeld Franse zakenlui hebt en ook Surinaamse directeuren
of managers, dan is de kans groot dat er gesprekken ontstaan en
mensen zakelijk iets voor elkaar kunnen betekenen.”

LEASEKAMERS
Nirvana is ook bedoeld als ‘management retreat’ of voor ‘team
building’-sessies. Over de schappelijke contributietarieven,
zegt Servet: “Als groepen hier aanwezig zijn, dan wordt
gebruik gemaakt van drank en eten. Dat is het achterliggende
verdienmodel.” Daarnaast worden vijftien van de 21 kamers
‘geleased’ aan bedrijven en individuen. De double rooms – met
aparte living – zijn 15.000 euro en single rooms 12.000 euro per
jaar en dan verkrijgt men vijf om twee ledenkaarten. De living
van de double rooms zijn stijlvol en huiselijk ingericht.
De overige kamers kunnen leden boeken tegen 50 euro per
overnachting en wie gast is of op zakenreis tegen 75 euro met
alle gebruiksrechten. Alle kamers zijn voorzien van basisgemakken
en een Flamingo Telecom IPTV box, waarmee ruim 3000 tv-

INTERNATIONALE OSMOSE
Nirvana wil voor maximaal 200 leden bovenal een ‘platform’
zijn. Servet: “Nadat men eenmaal lid is geworden, moet het
ook interessant zijn om vaker langs te komen. Dat willen we

Maar geen business zonder buitenwereld. Met het Flamingo
Fusion Restaurant, met internationale Créole & Latin food op
de kaart, richt Nirvana zich ook op het publiek.
De Rooftop, het overdekte dakterras met uitzicht op het
stadscentrum, is voorzien van bar en keuken. Naast hoge
terrastafels en barstoelen zijn er drie private-lounges met
gerieflijke sofa’s.
Op vaste momenten is de Rooftop toegankelijk voor het publiek.
Vrijdagavond met muziek of een live optreden, elke woensdag
Jazz Night en elke zaterdag Club Night. Servet: “Voor de rest mag
een gast of lid onbeperkt naar het dakterras om te eten, drinken
en te ontspannen.”

Keizerstraat 101, Paramaribo – Suriname
+597 470030
info@nirvanabusinesshotel.net
www.nirvanabusinesshotel.net

GIETANJALI'S BLOEMISTERIJ advertorial
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Bloemen als passie
of Suriname Pageant. Met deze stichting organiseert Gietanjali tal
van schoonheidscompetities zoals Miss Tropical Beauty en Miss India
Suriname. De stichting en de bloemisterij bestaan even lang en het
combineren van de twee gaat niet altijd even gemakkelijk.
“Gelukkig heb ik in de zeven jaren dat ik beide doe, toch een
middenweg kunnen vinden.”
Tijdens de shows en voorbereidingsweek van de schoonheidscompetities is de bloemisterij ‘gesloten’. “Dit doe ik bewust, omdat ik
uit eerdere ervaringen heb geleerd dat het ten koste gaat van mijn
kwaliteit en dat wil ik juist niet,” benadrukt Gietanjali haar beslissing.

B

ijzondere gebeurtenissen en memorabele momenten zijn
voor iedereen een persoonlijke ervaring. Velen willen
daarbij hun blijdschap of dankbaarheid opfleuren met
een prachtig bloemstuk. Maar het bijzondere of persoonlijke
van het moment moet ook tot uitdrukking komen in een
unieke creatie. Geen wens is Gietanjali’s Bloemisterij te veel.
“Afhankelijk van wat de klant wil, gaan wij tot ons uiterste.”
Wat als een hobby begon voor Gietanjali Raghoebarsingh, is gebloeid
tot een heuse onderneming. Haar streven naar zelfstandigheid en
onafhankelijkheid is de drive en inspiratie om haar bloemisterij te
beginnen, naast de grote liefde en passie die zij heeft voor bloemen
natuurlijk. “Ik woonde op mijn eenentwintigste al zelfstandig en ik
wou gewoon iets voor mezelf opzetten en beginnen”, vertelt Gietanjali.
“Bloemen maken me altijd gelukkig, waarom niet daarmee iets doen
dacht ik toen.”

ALTIJD UNIEK
Bij het ook anderen gelukkig maken met de kleurige symbolen van
bloei, is geen ontwerpwens Gietanjali te veel. Zoals in het geval
van een zoon en schoondochter die hun (schoon)moeder met
een bijzondere creatie wilden verrassen. “Het was een heel groot
bloemstuk compleet met dierentuin en waterval”, illustreert zij haar
gepassioneerde aanpak. “Alhoewel het mij een hele dag heeft gekost,
was het toch de moeite waard als ik mij de tevreden blikken van de
familie erbij haal.”
Onder de paraplu Gietanjali’s Bloemisterij maakt zij sinds 2011
unieke stukken voor wie een memorabel moment wil opfleuren. In
het samenstellen en creëren vindt de bloemist heel veel voldoening.
Haar creaties zijn nooit hetzelfde. Vaste klanten, zowel bedrijven als
personen, die trouw bij haar bestellen, krijgen altijd iets uniek. “Ik
ontwerp mijn bloemstukken allemaal anders. Ze worden vooral van
kwalitatieve geïmporteerde bloemen gemaakt”, garandeert Gietanjali.

OP BESTELLING
De onderneemster heeft geen shop en werkt slechts op bestelling.
Daarvoor is bewust gekozen vanwege alle andere bedrijvigheden die
zij heeft als voorzitter en medeoprichter van de Stichting Beauties
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Kwaliteit speelt voor Gietanjali een voorname rol. Er gaat een heel
proces aan vooraf om tot een ontwerp komen is. Van het bepalen
van de juiste bloemen voor het ontwerp tot het bestellen van ze bij
de groothandel. “Afhankelijk van wat de klant precies wil – en als het
natuurlijk mogelijk is – worden de nodige voorbereidingen getroffen
en gaan we tot ons uiterste om te leveren wat is gewenst. Vaak laat ik
ook het materiaal uit het buitenland halen, want het bloemstuk moet
niet alleen mooi zijn op dat moment; de klant of gelukkige wil zo lang
mogelijk ervan genieten.”
Gietanjali Raghoebarsingh - Thakoer
Voorzitter Stg. Beauties of Suriname Pageant
Director Miss Tropical Beauties Suriname
Director Miss India Worldwide Suriname
Paramaribo - Suriname
597-8599025
g.raghoebarsingh@tropicalbeauties.org

Advertenties
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De Dijck
BA R - RESTAURA NT

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
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Noord, (P0448B9 - Tourtonne Exclusive)

WATERFRONT PROPERTIES

Para (P0481B3–Mahadjan Ram Adhinweg 33)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

936.31m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden

Ondergronds stroomnetwerk,
beveiliging, wonen aan het water

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

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

WATERFRONT PROPERTIES
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

€ 72.600,-

Makelaar

€ 43.000,Leiding I8 (P0483B6 - Matipasiweg 13, Leiding)

Para (P0485B3–Indira Ghandiweg–Rijsdijkweg 1)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

7200m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Goede prijs
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

2050m²
Erfpacht
Bouwrijp
Zand/Schelp
Goede prijs
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

1198m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Bijzonderheden

Kavel met aan alle zijden
schutting, bekokerd en opgehoogd

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Paramaribo is een drukke stad, uitbreiding van woonwijken en prettige woonomgevingen vinden plaats
richting het Zuid - Westen. Deze kavel is gelegen aan
de Matipasiweg, een kleinschalige woonwijk in een
doodlopende straat. Deze omgeving staat bekend als
zijnde een straat waar voornamelijk grote villa’s en
huizen van formaat worden gebouwd. U zult duidelijk
zien dat de uitstraling van de directe omgeving erg
prettig is, daarbij is er een buurtwacht en vindt er in
de avond bij de ingang van de straat toezicht plaats.

€ 60.000,-

€ 126.500,-

Uitvlugt L6 (P0469B6 - Hendrykus Loorweg 3)
Perceel opp.
Titel grond
Status
ling
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

2360m²
Eigendom
bewoning, investering, ontwikkeZand
Prachtig gelegen terrein aan een
doodlopende weg te Uitvlugt met
een ideale afmeting.
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

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.

€ 318.000,-
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Noord (P0488B3 – Michiganstraat 17)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

600m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei
Gated Community
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 68.000,-

PERCELEN

www.surgoed.com
Saramacca 0A (P0410B9 - Rachelshoop 9)

Saramacca, Calcutta(P0489B3–Nishaanweg 372)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

41.800m²/4.18ha
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden Prachtig oud eigendomsterrein langs de Saramaccarivier
Contact info

WATERFRONT PROPERTIES
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

1962.50m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei
De weg is een zandweg
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

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

€ 22.500,Wanica, Dijkveld (P0490B6 – Kanhaiweg perc 85)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

294.52m²
Eigendom
klei mix zand
Terrein is helemaal omrasterd
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

€ 19.500,Nickerie, (P0491B6 – Awad Hoesseinweg 47)

Perceel opp.

639m²

Titel grond

Eigendom

Status
Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden Corantijnpolder
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 18.000,-

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 125.000,Oost Garnizoenspad A3 (P0450B3–Aeneasweg 171)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

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

Kasabaholo (P0405B6-Galvaanstraat, Iduweg)

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

€ 27.500,-

€ 29.000,-

Wanica (P0447B6 - Agstantilaan, Houttuin)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

851m²
Eigendom
Hooggelegen
Zand

Bijzonderheden

Mooi hooggelegen
eigendomsterrein aan
een doodlopende weg te Houttuin

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

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

€ 22.500,-

Surgoed House, Home & Lifestyle 37

Advertenties

Argos faciliteert en bouwt samen met u aan uw toekomst.
Argos. Green Light for Suriname.

38 Surgoed House, Home & Lifestyle

www.surgoed.com

PERCELEN

www.surgoed.com

Kwatta (P0492B6 – Kwattaweg)

Uitvlugt L5 (P0324B6 – Awaralaan / Peace valley)
Adres
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

1280m²
Eigendom

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

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

Zand
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7 7176125

€ 207.000,-

P.N.O.T.K.
Wanica (P0336B6 - Veenwortelweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Comm.V8 (P0363B3–Sergeantweg 1763)

585m²
Eigendom
Tot 50cm onder
straatniveau
Klei

Bijzonderheden Hoekperceel
Contact info

RIVERVIEW

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

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

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

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

€ 28.500,Saramacca (P0355B3 - Saramacca)

1351m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 14.950,-

Noord S1 (P0444B3- Tiberiusstraat 33)

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

WATERFRONT PROPERTIES
Perceel opp.

8 ha

Titel grond

Grondhuur

Tel.: 493497

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

€ 25.000,-

€ 55.000,-

Status
Grondsoort

Klei

Bijzonderheden Toeristische en recreatie
doeleinden
Contact info

Surgoed Makelaardij NV

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

496.87m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Gelegen in een zandweg
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

€ 17.500,-
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'ERVARING MET GOD'

W

einigen kunnen vertellen
dat zij een sierende
levensmissie hebben
gekregen van God om
sieraden te creëren,
die een band tussen
Schepper en mens
moeten smeden.
Op de bank in
zijn showroom
vertelt Humphrey
Westerborg hoe
hij geïnspireerd is
geraakt door zijn
geloof om sieraden
te vervaardigen van
natuurlijke, kostbare
stenen.

“Net als hoe Jacob in Peniel het
aangezicht van God heeft ervaren,
wil ik mensen hun eigen Peniel meegeven in de sieraden”, verklaart
Westerborg de Bijbelse naam van zijn sieradenbedrijf aan de
Jan Tooropstraat 22 te Tourtonne IV. Hij is van gepensioneerde
superintendent van Alcoa, een meester geworden in het creëren van
exclusieve braceletten en kettingen.

BESTE SELECTIE
“Ik heb gevraagd aan de Schepper naar een project dat niet alleen
geld kan opleveren, maar ook mensen kan raken”, zegt de goddelijk
geïnspireerde sieradenproducent. Het opzetten van zijn bedrijf ervaart
Westerborg als zijn Peniel; een ontmoeting met God.
Zijn producten worden vervaardigd van natuurstenen zoals agaat,
zandstenen, amethist en andere soorten die van overal in de wereld
worden gehaald. “We hebben stenen die uit Australië, Indonesië,
Lithauen en dat soort landen afkomstig zijn”, vertelt Westerborg. “Bij
de ontvangst van de stenen doen we nog eens een selectie van de
beste en gebruiken die voor onze designs.”

EXCLUSIVITEIT
Het feit dat het materiaal afkomstig
is van alle uithoeken van de
wereld, verhoogt de exclusiviteit
van de sieraden danig. Bij
het openen van een Penieldoos ervaar je al gauw wat
Westerborg wil overbrengen
met zijn creaties. “Als je
een Peniel koopt moet je
het gevoel hebben dat je een
exclusieve Rolex koopt en dat
komt ook tot uiting in de branding
en kwaliteit van onze sieraden.”

AUTHENTIEK
Het gekochte sieraad wordt aangeboden met het verhaal van Peniel,
een authenticatie-formulier en een serienummer. “Aan de hand van
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het serienummer weten we hoe het eruit ziet, zodat wij het eventueel
kunnen namaken indien de eigenaar het wenst”, legt Westerborg
uit. Echter zijn er van elk design maar tien exemplaren per jaar
beschikbaar. Dit geeft niet alleen de garantie dat elk design naast
exclusiviteit ook authenticiteit geniet, maar dat de eigenaar het sieraad
“nog meer gaat waarderen en koesteren”.

Westerborgs goddelijke inspiratie rondom Peniel spreekt en trekt
wereldwijd vele mensen aan, ongeacht hun geloof. “Met het verhaal
en de producten van Peniel wil ik de mensen niet alleen een authentiek sieraad meegeven, maar ook een authentieke ervaring
met de Schepper.”

PERCELEN
Para M14 (P0457B3 - Adhinweg 15B)

www.surgoed.com
Para K14(P0368B9–Rijsdijkweg/Melkweg)

Noord T1 (P0459B3 - Surivillage 2, 497)

WATERFRONT PROPERTIES
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

411m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Bijzonderheden Langs de Para rivier
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Perceel opp.
Titel grond

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

€ 29.500,-

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info

€ 28.750,-

€ 240.000,-

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

630m²
Eigendom
Gemaaid onderhouden terrein
Zand/klei
Pracxhtig bouwkavel te
Noord, hoggelegen en geen
wateroverlast
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Wanica (P0439B3 - Siewnandenstraat)

1200m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

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

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

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

€ 42.500,-

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

291.60m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
bestemmingsverkeer,
rustige omgeving
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 8.000,-

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

"Where Beauty Lives"

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

42 Surgoed House, Home & Lifestyle

www.surgoed.com

PERCELEN TE KOOP
Een parel in het district
Saramacca!
Wonen in een gated community aan de
verlengde Bergenshoopweg te Houttuyn.
24 uur bewaking!
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● Wonen, werken en recreëren in een groen
gebied met prachtige bomen, kreken en vogels.
● 60 bouwrijpe kavels vanaf 750m²
● Prijzen vanaf €50 per m²
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CONTACT

Keizerstraat 101 | Paramaribo – Suriname
+ (597) 42 60 15 | info@his.sr
www.housinginternationalsuriname.com

Binderij 7-N | 1185 ZH Amstelveen | Nederland
+(31) 020 - 6692670 | info@presun.nl
www.presun.nl
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Para Q14 (P0479B6 - Afobakaweg 56/ hk Weg naar Phedra)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Para (P0427B3 - Ainoel Alibaksweg)

41 ha
Grondhuur
In gebruik incl infra
Zand

Bijzonderheden Terrein geschikt voor industrie,
opslag en landbouw

ZAKELIJK / INDUSTRIE

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Het westen van Suriname is in ontwikkeling; tal van
activiteiten vinden plaats. Bosbouw, landbouw en veeteelt 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.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

899m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Makelaar

Alicia Chin A Foeng
7176125

P.N.O.T.K.

€ 23.000,-

Para (P0436B6 – Rijsdijkweg 73)

Sara'ca (P0425B3–Dammalangprojekt)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

34250m²
Grondhuur
Bebost
Zand

Bijzonderheden

Mooi hooggelegen terrein
voor tuin- en/of landbouw

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

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

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

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

€ 32.500,-

€ 33.000,-

Saramacca (P0426B6 – Zesde Rijweg)

Beni’s Park O2 (P0422B3-Limastraat 206)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

2.1 ha (21000m²)
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei

Bijzonderheden Bedden. afwatering
Contact info
Makelaar

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

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

€ 90.000,-
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Perceel opp.

336m²

Titel grond

Eigendom

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand

Bijzonderheden Perceel gelegen
te Beni’s Park
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 33.500,-
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Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status

1300m²
Eigendom
Volledig opgehoogd en gemaaid,
bouwrijp
Zand
Pracht perceel langs
de Surinamerivier met beschoeiing

Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

WATERFRONT PROPERTIES

Sar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

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

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

8356m²
Grondhuur
Wied/bos
Zand/schelp

Bijzonderheden

Perceel ligt rustig
gelegen te Groningen
nabij alle voorzieningen

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 140.000,-

€ 40.000,-

Domburg T15 ( P0478B3 - Sir Winston Churchillweg )

Noord T1 (P0460B6-Surivillage 2, 498)

RIVERVIEW

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

8.189m²
Eigendom
Ontbost terrein
Zand/klei

Bijzonderheden
Contact info

Goed gelegen
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Makelaar

Dit perceel is strategisch gelegen aan de Sir Winston
Churchillweg tussen de Mahadjan Adhinweg en Boxelparaweg, tegen over onze Militair Marinebasis.
Het perceel wordt elk jaar schoon gemaakt. Het is iets

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

lager dan het straatniveau maar toch hoger dan andere percelen in de omgeving. Met een front breedte
van 42 meter en een diepte van 195 meter is het goed

Contact info

voor verschillende zakelijke doeleinden.

€ 97.000,Rijsdijk L14 (P0327B6 - Rijsdijkweg)

1708m²
Eigendom
Gemaaid onderhouden terrein
Zand/klei
Prachtig zeer ruim
villabouwkavel te Noord,
hooggelegen en geen
wateroverlast
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 76.500,-

Para V14 (P0361B6–Plantage Overbrug)

Wanica N11 (P0364B3 – Indira Gandhiweg)

WATERFRONT PROPERTIES
LANDBOUW
Perceel opp.
Titel grond

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

P.N.O.T.K.

ZAKELIJK
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
heid van
Bijzonderheden
Contact info

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

€ 2.200.000,-

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

733m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/schelp

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble
7106677

€ 185.000,-
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Noord V1 (P0403B6 - Gunputstraat 265)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Noord (P0435B9-Anton Dragtenweg 236)

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

Perceel opp.

5631m²

Titel grond

Eigendom

Status

Opgehoogd en bouwrijp

Grondsoort
Bijzonderheden Prachtig gelegen

Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

690,42m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

met woonhuis erop
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

P.N.O.T.K.

€ 34.500,-

Wanica Q14 (P0386B9-Vredenburg, Gobajolaan)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Makkakreek
Contact info

€ 25.000,Wanica A4 (P0463B3-Chi-Chiheraweg 230)

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

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

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

€ 15.000,-

€ 1.150.000,Para K17 (P0378B3- Libanonweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Makelaar

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

Albina (P0354B3 – Verl. Wilhelminastraat)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1600m²
Erfpacht
Opgehoogd
Zand
Beach front

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble 7106677

John Noble - 7106677

€ 57.500,-
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500m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Gelegen in een zandweg
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

€ 170.000,-

Kwatta (P0470B3-Soekhanstraat 114)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

358m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Bijzonderheden Hoekperceel Kwattaweg
Contact info

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

€ 45.000,-

PERCELEN
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Ringweg Noord, Chiragally (P0474B6 - Chiragally project 269)

Para(P0471B3-Bolletjesvarensweg, Waterland)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

2766m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
In de weg van
Marina Resort Waterland
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

400m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden

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

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

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.

€ 26.950,-

€ 23.000,Noord, U1 (P0437B6 - Jozef Chehinstrtaat 6837)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Para ( P0456B3 - Eikvarensweg )

510m²
Eigendom
opgehoogd
Zand

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

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

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

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info
Makelaar

€ 52.500,Leiding G11(P0467B6-Leiding 16A, S'maccakanaal)

510m²
Eigendom
50cm onder straatniveau
Mix
Dit is een heel goed gelegen
perceel dicht bij de Martin
Luther Kingweg; Highway.
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 12.500,Saramacca (P0417B6 - Misgunstweg 112)

Domburg (PO477B3 - Kokosdam)

WATERFRONT PROPERTIES
Perceel opp.

8822m²

Titel grond

Eigendom

Status

Ontbost terrein

Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden Prachtig gelegen
terrein langs de Leiding
Contact info

Surgoed Makelaardij NV

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

600m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Bijzonderheden

Langs het water

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Tel.: 493497

€ 32.500,-

€ 25.000,-

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

1.4 ha
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei
Niet ver van de
Domburg Markt
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 16.000,-
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ZIEN EN PROEVEN
VAN HISTORIE

E

r bekruipt je een gevoel van ontzag
als je de oprit inrijdt naar ‘Huis
Evelyne’ van Plantage Katwijk, een
van de oudste koffieplantages in district
Commewijne. Een statige, lang ogende
zandweg omzoomd door parmantige
tamarindebomen, wier twijgen een
minder prettig doel hadden in het leven
van de slaven die gedwongen zwoegden
op de koffieplantage.
“Het is mooi om te zien hoe de tamarindebomen zo statisch erbij staan, maar om
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te denken dat zoiets moois als instrument
werd gebruikt om slaven zweepslagen toe
te dienen, dan word je daar even stil van”,
onderkent Monique Nouh-Chaia, die als medeeigenaar samen met haar broer Plantage
Katwijk runt. Zij zijn de motor achter het
uitbouwen van de nalatenschap van hun vader
die in 2012 overleed.

in dat landbouw de plantage weer tot
economische bloei zou laten komen. “Maar in
ons masterplan voor Katwijk hebben wij ook
toerisme meegenomen”, ontvouwt NouhChaia de bijgestelde visie. “We hebben al drie
arbeiderswoningen opgeknapt. De loods en
het nonnenhuis willen we gebruiken voor het
roosteren van onze koffie.

MASTERPLAN

Zo willen we de toeristen die naar Katwijk
komen de volle koffieplantage-ervaring
bieden.” In het masterplan is gekozen voor
een holistische aanpak die moet bijdragen aan

Sinds zij het roer overnamen zijn er heel
wat ambitieuze plannen en veranderingen
doorgevoerd. Hun vader had er groot geloof

PLANTAGE KATWIJK

de economische ontwikkeling van de plantage
en bewoners van Katwijk. Toerisme, landbouw
en toelaten van academici tot de plantage
zijn allemaal opgenomen in het plan. In een
latere fase zullen vooral academici worden
aangetrokken om onderzoek te doen naar
landbouw en de geschiedenis van de plantage.

zich specialiseren in landbouw”, licht NouhChaia toe. “Aangezien wij landbouwgronden
verhuren, zouden zij eventueel ook hier hun
onderzoek kunnen verrichten. Het moet niet
alleen de economische waarde verhogen
van Katwijk maar draagt zeker bij aan de
historische waarde.”

ECONOMISCHE WAARDE

HISTORISCHE CHARME

“Dat biedt niet alleen mogelijkheden voor
historische wetenschappers, maar ook voor
bijvoorbeeld studenten en wetenschappers die

Met de gerenoveerde gebouwen, die smaakvol
en zo authentiek mogelijk zijn ingericht, biedt
Plantage Katwijk de historische charme en

www.surgoed.com

beleving voor toeristen en dagjesmensen.
Van bezichtigen hoe de koffiebessen groeien
onder schaduwtoezicht van de ‘mama bon’ tot
het proeven van de bekende aromatische ‘KW
Koffie’ op het terras onder het directeurshuis,
met uitzicht op de Commewijnerivier.
Nouh-Chaia: “Met de tamarindeoprit, wind van
de rivier en verhalen over de mensen die hier
werkten en woonden, kan je de geschiedenis
van Katwijk niet alleen voor je zien, maar ook
proeven als je onze koffie drinkt.”

advertentie
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Wanica (P0441B6 - Genesisweg)

Oost Garnizoenspad A3 (P0451B3 – Aeneasweg perc 172)

WATERFRONT PROPERTIES
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

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

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

324m²
Eigendom
Bouwrijp/bebost

Bijzonderheden

Leuk perceel rustig
gelegen langs een klein kanaal

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

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

€ 27.500,-

€ 24.000,-

Lelydorp (P0466B6 - Zwampweg, Djojoastroweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

4000m²
Grondhuur
Open terrein met stal
Zand

Bijzonderheden

Prachtig gelegen terrein op een
helling met hoge zandgrond

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

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.

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

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

€ 37.500,Wanica (P0465B3 – Amirengstraat 39)

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

€ 40.000,-

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

Noord V1 (P0453B3 - Chiragally project 13)

WATERFRONT PROPERTIES
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

644m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Alle nutsvoorzieningen
aanwezig
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 22.000,-
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Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

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

€ 23.500,-

Perceel opp.

400m²

Titel grond

Eigendom

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden Gated community
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 38.500,-

HUUROBJECTEN

www.surgoed.com

Kasabaholo, J6 (H0231B6 - Morenastraat 26)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
130m²
3
2
2 slaapkamers
Warm water
Gemeubileerd
Een woning voor een net gezin dat
kiest voor elektrisch koken
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

Een recent gebouwde, volledig gemeubileerde woning te Kasabaholo te huur voor een net gezin met
maximaal 2 kinderen! U vindt deze laagbouwwoning
met een perceeloppervlakte van 578,55m² en een
bouwoppervlakte van 130m², aan de Morenastraat
26. Deze is 1 jaar geleden gebouwd. Het perceel
bestaat hoofdzakelijk uit schelpzand. De keuken heeft
een elektrische kookplaat en oven, een magnetron,
koelkast en een waterkoker. Ook speciale potten en
pannen die geschikt zijn voor de kookplaat, servies en
bestek ontbreken er niet; evenals een eethoek met 4
stoelen. De woning is per 1 maart 2019 beschikbaar.

Munder (H0285B3 – Doewatrastraat 1)

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

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

Laagbouw
140m²
3
2
Half
warm water
Gemeubileerd
Centraal gelegen
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Noord

Ongemeubileerd
Leuke bovenwoning
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 300,-

€ 400,Uitvlugt, M5(H0288B3-Veldhuizenlaan 38a)

Bovenwoning
150m²
3
1

(H0203B6 – Picoletstraat 9)

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

Laagbouw
200m²
3
2 en 3
Fully
Alarm/warm water/220V
Ongemeubileerd
Nieuwbouwwoning full option,
modern ingericht
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

Wanica (H0310B6–Rododendronstr. 17)

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

Laagbouw
210m²
3
2
Gemeubileerd
Tussen de Vierde en Vijfde
Rijweg, Kwatta
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

€ 850,-

€ 850,-

€ 500,-

Maretraite 5(H0307B6–Dolomietstraat 18)

Zorg en Hoop(H0306B6–Nickeriestr. 2)

Ornamibo, Q14 (H0305B3–Para Residence)

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

Laagbouw
205m²
2
1
ja
warm water/3 fase stroom/
generator
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden Een moderne woning
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497

$ 2.000,-

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

Appartementen
70m²
1
1 om 1
1
Warm water en Wi-Fi
Gemeubileerd
Prijs inclusief
nutsvoorzieningen
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alica Chin A Foeng - 7176125

€ 500,-

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

Laagbouw
180m²
2
1 om 1
Fully
Telefoonaansluiting, internet,
bewaking
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden Volledig gemeubileerd, gated
community
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497

$ 1.500,-
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WONEN NAAST (GESTAPELDE)
AUTOWRAKKEN EN ONGEDIERTE

H

et is geen onbekend fenomeen
in Paramaribo: bedrijven die
het midden houden tussen autoreparatie- en een autosloopbedrijf in
(rustieke) woonwijken. Dit zorgt voor
veel overlast en gaat danig ten koste
van het woongenot of de waarde van
je woning. Een vergunning blijkt niet
nodig en klagende omwonenden zijn
aan hun lot overgelaten, want de
boetes zijn ‘lachertjes’.
“Het hele jaar door hebben we last van
muskieten en tijdens regentijd is het
dubbel zoveel. Ik ben helemaal immuun
geworden”, vertelt bewoonster Sandra van
de Ornoribolaan, in de doorgaans rustieke
wijk Uitvlugt. Ze woont pal naast een
advertentie

autoreparatiebedrijf. Bij de zijmuur bederven
een stapel oude autodeuren en twee op elkaar
gestapelde roestige zeevrachtcontainers het
uitzicht. “Ik heb gewoon de knop in mijn
hoofd omgezet en probeer de boel zoveel
mogelijk te negeren.” Maar dat lukt niet altijd.
“In de keuken erger ik me, want je wilt een
mooi uitzicht. Vooral als je ziek bent en je ziet
die rotzooi, dan heb je zin om te schelden.”
Het belendende perceel staat vol auto’s in
slechte staat. Het ziet niet ernaar uit dat
de meeste verwijderd zullen worden.
Verder staan er allerlei sloopmaterialen en
auto-onderdelen opgeslagen. “Daaronder
schuilt allerlei ongedierte onder zoals ratten,
awari’s en sapakara’s”, weet Sandra.

INTERVAST
AST
SURINAME NV

Ze is ook bezorgd over haar gezondheidsveiligheid. “Soms zijn ze bezig met een of
ander middel en die geur is gewoon giftig;
het ruikt niet gezond.”

ONGEZONDE MILIEUSITUATIE
Niet veel verder, in de Henkielaan, is een
vergelijkbare situatie. Tegenover een mooie
hoogbouw woning die te koop staat, is een
autosloperij. Op de bermen staan auto’s
geparkeerd en her en der liggen onderdelen.
“Jammer voor de eigenaren van dat huis
want niemand gaat het willen kopen. Het
is een ongezonde milieusituatie”, zegt een
buurtbewoner die anoniem wil blijven.
Hij beklaagt zich ook over de onoverzichtelijke
en gevaarlijke verkeersituatie. “Het is elke
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tegen scherpe prijzen & aantrekkelijke kortingen!
Omgeving

Morgenstond | Braamshoop
(omgeving Amerikaanse Ambassade)

Vredenburg | Garnizoenspad

Interne ﬁnancieringsmogelijkheden:
- Vanaf 10% aanbetaling - Loop jd 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 iden teitsbewijs nodig
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- Kwaliteit
- Zekerheid
- Garan e

+597 7517877
Jainarain Sohansinghlaan # 9
+597 432651 /+597 531215
www.intervastsuriname.com

BEDORVEN WOONGENOT
keer weer lastig om langs te rijden. Door
auto’s die op de weg geparkeerd staan, heb je
slecht overzicht op het aankomend verkeer.”
Ook deze bewoner uit zijn bezorgdheid over
ongedierte en dengue omdat onderdelen
en oude banden een broedplaats zijn voor
muskieten. “We kunnen niet meer, we zijn hier
aan ons lot overgelaten.”
Bestuursopzichters van het districtscommissariaat zijn meermalen poolshoogte
komen nemen. Steeds wordt dan de boel
opgeruimd maar kort daarna komen weer
dezelfde klachten: ook over de dagelijkse
drukte vanwege het komen en gaan van
klanten. “Wij kunnen alleen maar komen
controleren en waarschuwen. Maar wij
verschaffen geen vergunningen, dus kunnen
die ook niet door ons worden ingetrokken”,
zegt de districtssecretaris.

ONVERSTOORD DOOR
De ondernemer in de Henkielaan weet van
de klachten van omwonenden. “Klagen gaat
niet helpen”, zegt hij. “Ik ga rustig door met
mijn onderneming en niemand kan me wat
doen. De buren weten wie ik ben. U kunt
gaan vragen wie ‘Magic’ is”, zoals hij zichzelf
noemt. Over het huis dat te koop staat, zegt
hij: “Surgoed moet dat huis gewoon aan mij

verkopen, dan zijn alle problemen opgelost.”
Ook in de Ornoribolaan blijkt klagen weinig
of niets uit te halen. “Dat heb ik een keer
gedaan”, vertelt bewoonster Sandra. “Het
heeft weken geduurd voordat men foto’s
kwam maken maar er is daarna niets
gebeurd. Een keer zei de Milieupolitie tegen
me: ‘Mensen zijn vrij te doen op hun perceel
wat ze willen.’ Dan houdt het toch op.” Een
overbuurman vertelt dat hij weleens zowel bij
de politie als Openbaar Groen heeft geklaagd
over te veel auto’s op de bermen. “Men komt
langs, er wordt gesproken met de ondernemer
en dan begint het weer van voren af aan.”
Hier verweert de ondernemer zich als volgt:
“Er zijn overal bedrijven tussen huizen.
De één begint een bar of een bordeel, ik
heb een garage.” Hij vindt overigens dat
buurvrouw Sandra niet moet klagen.
“Zij heeft toch ook haar berm afgezet en waar
moeten de kinderen lopen dan?”
Hij is niet van plan het aantal gestalde auto’s
op zijn perceel te verminderen. “Ik spuit regelmatig tegen ongedierte.”

GEEN VERGUNNING
Bij aanhoudende overlast veroorzaakt door
een bedrijf, kan het districtscommissariaat het
ministerie van Handel, Industrie & Toerisme

www.surgoed.com
als vergunningverlener schriftelijk verzoeken
de ondernemer tot de orde te roepen. Echter
voor auto’s repareren op je woonperceel, is
geen vergunning vereist. “We kunnen dus niet
veel meer doen dan waarschuwen.”
De districtssecretaris verwijst naar de
Milieupolitie voor het ingrijpen als situaties uit
de hand lopen.
“Afhankelijk van de situatie grijpen we in”,
zegt een woordvoerder van de Milieupolitie.
“De openbare bermen moeten vrij blijven
van wrakken en op percelen moeten ze
overdekt zijn met een zeil. En het plaatsen van
containers moet in overleg gaan met het BOG
(Bureau Openbare Gezondheidszorg – red.).
Maar wij hebben de middelen niet om kordaat
op te treden. De boetes zijn achterhaald en
lachertjes; de mensen lachen ons gewoon
openlijk uit.”
In het geval van de Ornoribolaan staan
ongebruikte auto’s op de bermen van een
tegenoverliggend hoekperceel. Doordat er
geen ondernemingsvergunning nodig is, blijven omwonenden bij dit kat-en-muisspel de
dupe van overlast.
“Ik sta gewoon met mijn rug tegen de buur”,
zegt bewoonster Sandra. En over de waarde
van haar huis: “Het is niet onverkoopbaar
maar wel stukken minder in waarde.”

advertentie
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HUUROBJECTEN
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Kwatta, Weg naar zee (H0303B6 - Henry Fernandedsweg 43a )

Paranam (H0271B6 – Blauwmeer 252)

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

Makelaar

Laagbouw
150m²
3
1 om 1
3
Warm water
Deels gemeubileerd

De gehele woning is voorzien van diefijzers en alle
voorzieningen zoals koud en warm water, 110/220v en
internetaansluiting. Alle ruimtes hebben airco’s behalve in twee slaapkamers. De waterfilter die gevestigd is
aan de duro tank dient u regelmatig te verwisselen.
Via het voorbalkon komt u de woning binnen in een
ruime woonkamer met een open keuken van ca 60
m². Aan de linkerkant bevindt zich de trapopgang naar
de eerste verdieping.

Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 300,Centrum B6 (H0185B6–Gemenelandsweg)

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

Hoogbouw loods
450m²
4

Direct te betrekken
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Hoogbouw
300m²
5
2 om 2
Almost Fully
Warm/ koud/ 110-220v internet
Gemeubileerd
Hoogbouwwoning op een
ruim perceel
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

€ 500,Zorg en Hoop (H0268B6-J. A. Pengelstraat 195a)

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

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

Comm. W9 (H0132B3 – Palmvillage 134)

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

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

$ 2.000,-

$ 550,-

€ 550,-

Maretraite U4 (H0257B6-David Simonsstraat 115)

Maretraite V4 (H0258B6-Poseidonstraat 10)

Kwatta, A2 (H0277B3-Rododendronstr. 19)

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

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

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

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

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

P.N.O.T.K.

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

Laagbouw
295m²
3
2
Fully
Gemeubileerd
Ongemeubileerd verhuren
ook mogelijk
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 500,-

HUUROBJECTEN
Beekhuizen (HZ0308B6–Industrieweg Noord 31)

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

Loods met kantoor
712m²
1

ongemeubileerd
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497

www.surgoed.com
Beekhuizen (HZ0309B6–Industrieweg Noord 33)

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

Loods met veel
opslagcapaciteit
1425m²
1
ongemeubileerd
Beekhuizen, Industrieweg
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497

Zorg en Hoop (H0269B9–Flamboyantstraat 4)

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

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

$ 3.000,-

$ 5.000,-

€ 275,-

Centrum (H0292B6-Kleine Waterstr. 1)

Noord (H0298B3 - Indigolaan 15)

Noord (H0304B3 - Mesdagstraat 10)

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

Koloniaal
75m²
1
1 om 1
1
warm water/internet
Ongemeubileerd/
gemeubileerd
Bijzonderheden Naast ‘t VAt
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Alicia Chin A Foeng - 7176125

$ 550,-

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

Laagbouw
75m²
3
1 om 1
None
None
Ongemeubileerd
Prijs excl. Stroom en water
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 300,-

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

Laagbouw
120m²
1
1 om 1
3
Alarm/telefoonaansluiting
Ongemeubileerd
Nette ruimte
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 500,-
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JURIDISCH BEKEKEN
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De onderzoeksplicht van de koper

I

n deze rubriek worden door
mr. R. Zweevel juridische
onderwerpen besproken die over
boedels en gronden in Suriname
gaan. Deze aflevering gaat over de
onderzoeksplicht van de koper bij
onroerend goed.
Het kopen van een stuk grond is in
vergelijking met het kopen van een fiets,
een grote investering. Alvorens zo een
aankoop te doen is het belangrijk om een
aantal aspecten, dat gepaard gaat met
de aankoop van een stuk grond, goed te
bekijken. Voordat er wordt ingegaan op de
onderzoeksplicht van de koper, zullen we
eerst aangeven wat men kan verstaan onder
een onroerend goed.
Volgens artikel 562 SBW is een onroerend
goed een stuk grond met alles wat zich
daarop of daarin bevindt voor zover dit
“aardvast of nagelvast” mee is verbonden.
Indien u verder hierover wenst te lezen, kunt
u het naslaan in het Surinaams Burgerlijk
Wetboek.

ONDERZOEK GRONDTITEL
Zoals in de vorige editie besproken zijn er
verschillende titels van gronden waaronder
grondhuur, eigendom en erfpacht. Deze
gronden worden geregistreerd, vandaar dat
het belangrijk is voor wie een stuk grond wil
kopen, om onderzoek te plegen naar de titel
van de grond dat men van plan is te kopen

advertentie
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en natrekking te doen over de status ervan.
Onderzoek kan gepleegd worden bij het
Management Instituut GLIS. Het MI-GLIS
is belast met het houden en bijhouden
van de openbare registers van onroerende
goederen. In deze registers worden
de feiten die voor de rechtstoestand
van het onroerend goed van belang
zijn, overgeschreven, ingeschreven of
aangetekend.

koopsom, vanwege de volgende mogelijke
gevallen:
• Het kan zijn dat er op het perceel een
hypotheek rust;
• Het kan ook zijn dat er beslag gelegd is
op het perceel;
• Het kan zijn dat degene die het perceel
verkoopt, niet de juridische eigenaar
is maar een derde die zich voordoet als
eigenaar: dus beschikkingsonbevoegd.

Dat deze registers openbaar zijn betekent
dat iedereen kan informeren naar de status
van een onroerend goed. Door inzage in
deze registers kan de koper veel te weten te
komen te over de grond die hij of zij wenst
te kopen. Denkt u maar aan de welbekende
hypothecaire uittreksels.
De koper gaat eerst een onderscheid moeten
maken van de verschillende titels die men
kan hebben op een stuk grond. Bij een stuk
grond met een grondhuurtitel zal de koper
moeten letten op de periode waarop het
is verkregen van de Staat. De overdracht
kan pas na twee jaar plaatsvinden nadat
het verkregen is en wel met toestemming
van de minister van RGB. Verder dient de
grondhuurbeschikking overgeschreven te zijn
in de registers van het MI-GLIS.

GEDEGEN ONDERZOEK

NOODZAKELIJK

Uit het voorgaande blijkt dat ondanks
het feit dat het doen van onderzoek niet
wettelijk is vastgesteld voor de koper, dat
gelet op de investering gedegen onderzoek
wel noodzakelijk is.

Het is voor de koper van een stuk grond
met zowel de titel ‘grondhuur’ als ‘eigendom’
noodzakelijk om onderzoek te plegen alvorens over te gaan tot de betaling van de

In de praktijk komt het vaker voor dat
kopers rechtsbijstand zoeken, omdat zij
degene die aan hen verkocht heeft niet
kunnen vinden en dan door middel van een
rechtszaak trachten om de koopsom terug
te krijgen. Zo een rechterlijke procedure kan
meestal lang duren.
Het feit dat degene van wie men gekocht
heeft niet te vinden is, brengt met zich mee
dat de overdracht van het perceel niet kan
plaatsvinden. Het kan zelfs ook voorkomen
dat er beslag gelegd was op het perceel.
Indien er beslag gelegd is op het perceel, zal
deze door middel van een executie oftewel
openbare verkoop verkocht worden, waarbij
de kans groot is dat de koper van het
perceel, het perceel toch kwijtraakt.

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.

Heerenstraat 48 - 50 | Henck Arronstraat 69 - 71, Paramaribo Suriname Z.A. | Telefoon: 472582 | 474446 | 474182 toestelnr: 214 of 215 | Fax: 422205
Vierkinderenweg 2 hoek Indira Ghandiweg, Wanica | Telefoon: 480777 | Fax: 480937 || L.H. Wixstraat 34, Nieuw Nickerie | Phone: (597) 210744 | Fax :231267
self-reliance@sr.net | www.self-reliance.sr |
|

VEILIG & HELDER
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HUIS VAN DE MAAND

www.surgoed.com

Marga Werkhovenweg 72
Leiding - Wanica

D

it unieke statige landhuis, met een
woon-oppervlak van 375 m², is gelegen
op een riant landgoed van 3.000 m²
langs een fraaie kreek in Wanica. Het is
met liefde gebouwd en met opvallend veel
architectonische accenten, waarbij gebruik
gemaakt is van duurzaam materiaal. Zo is het
dak gemaakt van shingles en zijn de gevels
bekleed met hout om de woning een landelijk
karakter te geven.
INDELING WONING
Een ruim voorbalkon is de hoofdentree die
uitkomt in de woonkamer die u rechtstreeks
kan betreden via robuuste hoge voordeuren.
Dankzij het zeer hoge plafond, dat een
ruimtelijke indruk biedt, stijgt de warme lucht
op waardoor de woonkamer natuurlijk en
aangenaam gekoeld blijft.
De ruime schuifdeuren naar het achterterras
zorgen voor een goede winddoorstroming
vanuit het achterbalkon, dat zicht biedt op de
sierlijk langslopende kreek. Vanuit de woonkamer als centraal punt heeft u toegang tot

de eetkamer met open keuken en de ruime
master bedroom. De keuken, met mooie
tegelvloer en voorzien van een kookeiland en
alle denkbare gemakken, loopt over in het
eetkamergedeelte met zicht op de prachtige
tuin dankzij grote openslaande ramen.
De master bedroom heeft luxe sanitaire
voorzieningen, een walk-in-closet en een
aparte bergruimte. Vanuit de keuken bereikt
u via een gangoverloop de 2e slaapkamer,
eveneens met eigen badkamer, toilet en een
walk-in-closet. Vanuit deze gangoverloop leidt
een trap naar een grote open ruimte op de
eerste verdieping. Deze ruimte kan dienen als
de 3e slaapkamer of eventueel een hobby- of
werkruimte.De dubbele garage is voorzien van
een automatische garagedeur en geeft van
binnenuit rechtstreeks toegang tot de woning,
u kunt dus veilig thuis aankomen.

statige uitstraling als de woning. De bakstenen van schutting combineren even mooi
met die van de waterput op het erf en de
open carport met bergruimte die achterop
het erf gebouwd is.
VOORZIENINGEN
De woning is verder voorzien van warm en
koud water en een wateropvangsysteem
met durotank en hydrofoor. Er is een alarminstallatie en de shutterramen zijn met ingebouwde dievenijzer. Vloeren op de begane
grond, in de master room en de woonkamer
zijn gemaakt van warm duurzaam hout.
SAMENVATTING
Een zeer smaakvolle landhuis dat uniek is
in Suriname en menige huisbewoner zal
aanspreken. Het biedt rustiek, comfortabel
en ruimtelijk woongenot op slechts vijftien
minuten rijafstand van de stad.

HET PERCEEL
Het perceel ligt aan een doodlopende weg die
Kortom, landelijk gelegen en toch
betegeld en verlicht is. De toegangspoort en
de bakstenen buitenschutting hebben dezelfde van alles dicht in de buurt.
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• Voor al uw waterleiding installatie’s, w.o. hydrofoor/
warm-water installatie’s.
• Bij hoge waterrekeningen opsporen van de oorzaak.

IKE ENGINEERING N.V.
Van Sypesteynlaan nr. 8 | Paramaribo -Suriname
T. 421317 - F. 470296 - M. 08891195 | ikel@sr.net
Erkende waterleiding installateur
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COLOFON
Uitgeverij
Surgoed Makelaardij N.V.
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Eindredactie
Iwan Brave
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Met bijdragen van
Edwien Bodjie, Iwan Brave, Jurmen Kadosoe, Fariel Menso,
Amanda Palis, Euritha Tjan A Way, mr. Rosita Zweevel

SARAMACCA

Vormgeving
Ansjari Somedjo | Surgoed Makelaardij N.V.

WELGELEGEN

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)

KASABAHOLO

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk BV te Gennep
Surgoed Makelaardij N.V.
Kernkampweg 13 | +597 493497
info@surgoed.com | www.surgoed.com
Oplage:
20.000 exemplaren (Suriname) 5.000 exemplaren (Nederland)
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Objectcode

LEGENDA

LEIDING

Locatie op de kaart

Palmvillage - Commewijne V7
(W0521B9–Palissadepalmlaan 29)

10
PONTBUITEN

11
Soort woning

12

Bouw opp.
Perceel opp.

Moderne
Laagbouw
460m²
949.12m²

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

Contact: SURGOED Makelaardij N.V.

13
14

Kernkampweg 13 Paramaribo - Suriname
+597 493497 - 531735
info@surgoed.com | www.surgoed.com

$ 300.000,-
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SURIVILLAGE
MORGENSTOND
GEYERSVLIJT
CHARLESBURG

MUNDER

TOURTONNE

BENI'S PARK
RENS

MONPLAISER

MARETRAITE
ELISABETHSHOF
COMBE
CENTRUM

UITVLUGT

RAINVILLE

ZORG EN HOOP

HAVEN
COMMEWIJNE

FLORA

MEERZORG

BEEKHUIZEN

LATOUR

PAD VAN WANICA

LELYDORP

DIJKVELD

LUST EN RUST
MARIENBURG
JAGTLUST

HYPOTHEEK OP MAAT

H

Suritrust, voor groot en klein

oe groot of klein u ook
droomt. Een eenkamerwoning,
driekamerwoning of een appartementencomplex. Of het nu gaat om
een make-over, renovatie, uitbreiding
of de bouw van uw woning. Een extra
kamer erbij, een nieuwe keuken,
vervanging van dakgoten, een poort,
schutting, of dievenijzer plaatsen,
het erf betegelen of repara-ties? Met
een hypotheek van Suritrust leent u
overeenkomstig uw (droom)wensen.
Ofwel een op maat gesneden hypotheek
die voldoet aan uw eisen en van de huidige
tijdgeest is. Dat maakt Suritrust uw financieel
bemiddelaar bij uitstek. Stap gerust binnen
voor het bespreken van financiering van uw
bouw- of verbouwingsbehoefte. Dat geldt ook

voor de aankoop van uw bouwperceel.
“Wij gaan niet voor een quick bucket maar
voor een langdurige relatie”, zegt manager
Patrick Bhagwandien. “Hierbij staat centraal
dat wij de klant een leensom verstrekken die
past binnen zijn of haar inkomen.”

MODELWONINGEN
Een langdurige relatie betekent dat advies
en de begeleiding doorgaan tijdens het
gehele bouwproces. Vanaf het moment
dat u binnenstapt voor een lening tot de
oplevering van uw droomhuis. Suritrust heeft
daarom overeenkomsten met verkavelaars
die voor klanten ook bouwen op het aangekochte perceel. Dit aanbod betreft een
verscheidenheid aan modelwoningen in
verschillende prijsklassen en met diverse
mogelijkheden. “Het ene woningbouwbedrijf

biedt een perceel met huis aan en bij het
andere kunnen klanten kiezen voor een
containerwoning”, illustreert Bhagwandien.
“De containerwoning is van binnen keurig
ingericht en verplaatsbaar en daarom een
heel ideale oplossing. Je kan bijvoorbeeld
ermee beginnen als eigen woonstek op het
erf bij je ouders, maar in de toekomst kan je
het laten verplaatsen naar je eigen perceel.”
Het is financieel niet altijd mogelijk qua
woonoppervlak in één keer uw droomhuis
te realiseren. De mogelijkheid bestaat bij
Suritrust om te starten met een ‘groeiwoning’
die op den duur kan worden uitgebreid. Ook
hier staat Suritrust garant voor advies en
begeleiding, zodat er bij de bouw rekening
wordt gehouden met mogelijke uitbreidingen
in de toekomst.

7% HYPOTHECAIRE LENING
Suritrust biedt ook de verruimde 7% woningbouwfinanciering, waarbij
klanten maximaal SRD 250.000 kunnen lenen. De nieuwbouwoppervlakte mag variëren tussen 60 en 150 m². Bij uitbreiding is een
maximale bouwoppervlakte van 275 m² toegestaan.
Het bruto maandinkomen van de klant dient minimaal SRD 2.000 en
maximaal SRD 8.000 te zijn. Bij de aankoop van een nieuwe woning is
een eigen inbreng vereist van minimaal 25% van de koopsom. Bij het
opzetten van een nieuwe woning dient 75% van de koopsom van het
bouwperceel reeds afgelost te zijn.

VEILIGHEIDSKLEP
Als blijkt dat werkzaamheden van een
bepaalde bouwfase niet binnen het
afgesproken termijn worden opgeleverd, zal
Suritrust in overleg met de klant nagaan
wat de knelpunten zijn. Vervolgens wordt
ingekomen met ondersteuning om de
betreffende werkzaamheden alsnog op te
leveren. “Dit dient ook als een veiligheidsklep
om te voorkomen dat klanten het geleende
geld voor andere doeleinden aanwenden”,
verduidelijkt Bhagwandien.
Uit hoofde van de zorgplicht die rust bij
Suritrust mag de klant niet meer dan 35%
procent van het maandloon besteden
aan aflossen van schulden. “Wij moeten

je beschermen als klant. Mocht het ooit
gebeuren dat vanwege omstandigheden
niet tijdig kan worden afgelost, dan zoeken
wij samen met de klant naar een gepaste
oplossing.”

LEENVERRUIMING
Gaandeweg het bouw- of verbouwingsproces
kan blijken dat de lopende lening niet
toereikend is. De mogelijkheid bestaat om
deze te verruimen, indien de klant extra
financiering nodig heeft. Ook als door
omstandigheden niet tijdig kan worden
afgelost, is dit bespreekbaar.
Bhagwandien: “Suritrust wil hiermee helpen
voorkomen dat je als klant je huis kwijtraakt
of ondoordacht gaat lenen bij derden.

Daarom nemen we jou bij de hand en
begeleiden je het gehele proces door.”
Bij het willen (ver)bouwen van uw huis, kan
bij u als klant naast enthousiasme ook de
noodzaak groot zijn. U verwacht daarom een
vlotte afhandeling van de leningaanvraag.
Eveneens voor Suritrust is het van eminent
belang dat u uw bouwdoelen zo spoedig
mogelijk kunt realiseren.
Desondanks kan de afhandeling soms als
langdurig worden ervaren, vanwege de
screening die zorgvuldig wordt uitgevoerd
ter bescherming van de klant. “Ons is alles
aangelegen dat de droomwoning wordt
opgeleverd en dat de klant optimaal en
duurzaam ervan kan genieten.”

build it, fix it - think KULDIPSINGH

Bouw uw huis met
Kuldipsingh kwaliteitsmaterialen
constructiematerialen

bouwstenen

louvres

cement

sierbestrating

dakplaten

afvoergoten

betonmortel

betonijzer

scherpzand

glas

afvoerputten

kozijnen
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