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Bouwt  uw
droomhuis!

and much more . .

Surgoed
Bouw & Infra





w droomwoning bouwen of huren, voorzien van 
het gewenste comfort én het liefst in een rustieke 
wijk of district, vrij van het stadse rumoer. Daar 

mag teleconnectiviteit als gemak niet ontbreken!

Digitale gemakken
Een verbinding die past bij de hedendaagse lifestyle vol 
elektronische en digitale gemakken; waarbij snel inter-
net cruciaal is. Denk aan Internet of Things (IoT), 
waarbij alledaagse ‘slimme’ elektronische apparaten 
gebruik maken van het internet en daardoor op afstand 
bedienbaar zijn: de smart-tv, ijskast, de airco en zelfs 
wasmachine.
Op je comfortabele ligbank windowshoppen en betalen. 
De internationale digitale e-commerce groeit in rap 
tempo dankzij supersnel internet. Er is een grote 
verscheidenheid aan e-services zoals e-education, 
e-health, e-transport en e-goverment.

Digitale toekomst verzekerd
Met het Telesur Nationaal Breedband Project (TNBP) is 
digitale wooncomfort en businessvernieuwing mogelijk. 
Ons landelijk kopernetwerk wordt vervangen door 
glasvezel voor hoge internetsnelheden. Met het TNBP, in 
november 2018 afgerond, stellen wij de digitale 
toekomst van Suriname zeker, onder het credo: 
‘Securing the digital future’.

In nieuwe wijken worden glasvezelkabels vanaf de 
hoofdcentrale(s) doorgetrokken tot aan de deur! Dat heet 
‘fiber to the home’. En naar bestaande wijken tot aan de 
bekende grijze verdeelkasten. Dat heet ‘fiber to the curb’. 
Hierdoor zijn nieuwe contentdiensten mogelijk, zoals 
bijvoorbeeld digitale televisie en video on demand in 
HDTV-kwaliteit.

Uitgebreid nationaal netwerk
Overigens heeft Telesur (straks) eveneens een uitgebreid 
nationaal netwerk van 269 zendmasten. Hiermee is heel 
Suriname, tot het zuidelijkste achterland, voorzien van 
mobiel bellen, mobiel (wifi)internet én digitale tv.
Met ons hoogwaardig glasvezelnetwerk is de lokale 
huizenmarkt in één keer (internationaal) aantrekkelijker. 
Dus als het om connectivity gaat, kunt u zeker –
future proof – bouwen op Telesur!

Zeker bouwen op Telesur! 
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Beste lezer,

Heeft u er weleens aan gedacht om een wellness spot in huis te hebben? 

Om er lekker te ontspannen en te genieten wanneer u dat maar wilt? Leest 

u in het artikel ‘Wellness…thuis’ hoe u zelf eenvoudig wellness thuis kunt 

toepassen en wat voor andere opties er zijn voor een bubbelbad, een jacuzzi 

of een spa in eigen tuin.

Ergert u zich ook zo aan de slechte, drukke en vooral overvolle wegen in 

Paramaribo? In de column ‘Stremmende ordening’ geeft onze columnist 

daarover op een ludieke manier haar mening.

Het Mangrove Educatie Centrum in het district Coronie staat voor het behoud 

van de mangrovebossen in de regio, het vergroten van het mangrove-

bewustzijn en het ontwikkelen van toeristische diensten en producten die 

allemaal staan in het teken van mangrove. In mei van dit jaar hield het 

Mangrove Educatie Centrum een Open Dag in Coronie waar de Stichting 

Suriname Heritage Festival en de United Tour Guides of Suriname elk een 

bijzondere bijdrage aan hebben geleverd.

Wat voor culturele ervaringen reisorganisatie Treasures of Paradise allemaal te 

bieden heeft, leest u in het artikeltje ‘Ervaar De Schatten van het Paradijs met 

TOP’ en in ‘Dagje uit’ nemen wij u mee naar Damboentong,  het landbouw- en 

tuinbouwgebied in Saramacca langs de Tijgerkreek. 

Kortom, ook in deze editie bieden wij u weer een scala aan gevarieerde 

onderwerpen aan en wij wensen u dan ook heel veel lees- en kijkplezier.

Wilt u reageren, heeft u een tip of verzoek? Laat het ons dan gerust 

weten via info@surgoed.com; wij kijken uit naar uw suggestie!

Wan Bigi Odi,

Thijs Mouchart, 

Directeur 

Surgoed Makelaardij N.V. 
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WELLNESS

Wellness... thuis

In deze moderne maar hectische tijd wordt ons leven gekenmerkt door 
volle werkschema’s, stress, prestatiedruk en toenemende jachtigheid 
waardoor de drang naar het opladen van onze lichamelijke en geestelijke 
accu steeds groter wordt.

En wie zich na zo een drukke werkdag lekker mentaal en fysiek zou willen ontspannen, zou 
wellicht ervoor kunnen kiezen om zich even te laten verwennen in een wellness- of spa 
centrum. Alleen gaat dat niet altijd even gemakkelijk. Over het algemeen moet er eerst een 
afspraak worden gemaakt en kan men er pas heen op een – voor het wellness centrum – 
geschikt moment. Tja, en dan kan het misschien wel zijn dat de drang naar een stukje fysieke 
en mentale ontspanning alweer verdwenen is.
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HOMETRAINER
Maar wat als wij gewoon thuis aan wellness 
zouden kunnen doen? Het lijkt misschien 
een beetje ver gezocht maar dat is het 
eigenlijk helemaal niet. De hometrainer 
bijvoorbeeld, die u ooit aanschafte met hele 
goede voornemens maar waarvan het gebruik 
door gebrek aan discipline vervaagde, kan 
weer tevoorschijn worden gehaald en op een 
ideale plek in huis worden geplaatst. Denk, 
bij de keuze van de plek, aan het uitzicht. 
Een fitness toestel dat uitkijkt op een kale 
muur motiveert een stuk minder dan wanneer 
men tijdens het trainen door het raam naar 
buiten kan kijken. Een muziekje afspelen in 
de ruimte waar de trainer staat, is eveneens 
een extra stimulans om het apparaat (weer) te 
gebruiken en misschien is dit alvast de eerste 
stap naar een eigen wellness centrum thuis.
 

STOOMBADJE
Een andere eenvoudige wellnesstoepassing 
is een stoombadje voor het gezicht. Het 
stomen van het gezicht helpt de poriën te 
openen en de bloedcirculatie in het gezicht 
te bevorderen, waardoor het gezicht schoon, 
fris en stralend eruit zal zien. Kokend water in 
een ceramische schaal, wat etherische oliën of 
kruiden daaraan toevoegen, een linnen doek 
over het hoofd en het stomen van het gezicht 
kan beginnen.

MEDITATIEMOMENT
Even een meditatiemoment kiezen om 
helemaal in de relaxmodus te komen, is ideaal 
met het geluid van kabbelende beekjes of 
soft nature sounds op de achtergrond. Deze 
muziek is tegenwoordig zo te downloaden. 
Steek daarbij wat kaarsjes aan, neem een 
relaxte houding in op een kussentje op de 
grond en adem een paar keer heel diep in 
en uit. Zelf een gezond nachtmaskertje voor 
het gezicht maken? Meng wat yoghurt met 
wat honing en breng het mengseltje aan op 
het gezicht. Laat het ongeveer 15 minuten 
intrekken en verwijder dan het masker met 
een vochtig washandje en wat tonic. Smeer 
voor het slapen gaan het gezicht nog even 
in met een voedende lotion en je staat ’s 
ochtends stralend als de zon weer op.

PROFESSIONELERE AANPAK
Wie iets meer te besteden heeft, kan het 
ook een stuk professioneler aanpakken. Het 
ligbad in een ruime badkamer kan worden 
getransformeerd tot een bubbelspa door op de 
bodem van de badkuip een luchtbubbelspa-
mat te plaatsen dat wordt aangedreven door 
een draagbare motor (die je weer op de rand 
van het bad kunt plaatsen). De krachtige 
massagestralen van het water staan garant 
voor een heerlijk ontspannen bad en in 
combinatie met warm water is deze vorm van 
wellness ook nog eens goed voor de spieren.
Voor wie de luchtbubbelspa-mat nog 
te amateuristisch is, is er nog altijd de 
opblaasbare jacuzzi; een oppompbare 
bubbelbad die zowel water als lucht 
produceert waarmee er massagejets worden 
gecreëerd. De opblaasbare jacuzzi kan zo 
in de tuin worden geplaatst, verplaatst en 
worden verwijderd. Een wat prijzigere maar 
interessante optie voor thuis is tenslotte de 
zwemspa.
Een zwemspa is een compact bad waarin 
een tegenstroominstallatie wordt geplaatst. 
Die tegenstroom is zo sterk dat je in wezen 
eindeloos kunt blijven zwemmen en op 
dezelfde plek blijft. Daardoor kun je dus je 
workout doen gewoon in je eigen zwembad in 
de tuin. 

advertentie
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De allerbelangrijkste regel in het verkeer is dat het moet 
kunnen doorstromen. Daar wordt in de meeste gevallen 
rekening mee gehouden bij het inrichten van de ruimte 
in een bepaalde stad of wijk. Ik schrijf ‘meestal’ omdat 
we in Suriname nu eenmaal heel vaak afwijken van de 
norm. Ook deze regel besloten wij lange tijd geleden 
aan onze laars te lappen.

Heel lang was daar niet zoveel mis mee. Ik heb de luxe mij de periode 
voor de enorme Chinese winkels en (nieuwe) tweedehandse auto’s 
nog te kunnen herinneren. Toen er nog niet zoveel auto’s waren op 
de wegen en het woord file pas inhoud kreeg als we op vakantie of 
zakenreis waren in bijvoorbeeld Nederland.
Maar wat we ons toen ook niet voor de geest konden halen, waren 
wegen met een glad oppervlak! De meeste wegen die we voorheen 
hadden waren zandwegen, die veelal veranderden in modderpoelen als 
het had geregend. Maar ontwikkeling heeft nu eenmaal een prijs, dus 
met de gladde wegen kwamen ook langzaam maar zeker de files en 
jammer genoeg ook de verkeersdoden. 
Onze beleidsmakers – apart als ze zijn – vonden het toen ook geen 
reden om daar beleid op los te laten. Met als gevolg dat de bestaande 
wegen die in de koloniale tijd allemaal werden gebouwd om mensen 
en dingen zo snel mogelijk naar Paramaribo te vervoeren, alleen 
maar werden verhard, er vrijwel geen nieuwe wegen bijkwamen en 
het aantal voertuigen op de weg maar bleven toenemen. Voor de 
gezelligheid mochten de zaken die het verkeer ook nog eens extra 
ophielden, zoals de Avondvierdaagse en om de twee hoeken een 
Chinese winkel,  er allemaal bij. Recent werden dat ook nog de kerken 
die als paddestoelen vooral in woonwijken de kop opsteken.
Maar goed, het lichtpuntje kwam in de vorm van de Ringweg. Maar 
ook daar was niet alles uitgedacht. De weg die moest aansluiten op 
de Kwattaweg, stuitte bij het terrein van de familie Gummels. De 
overheid kon met hen geen overeenkomst bereiken dus de Ringweg 

die Suriname enigszins de twintigste eeuw in zou kunnen helpen qua 
infrastructuur , werd uiteindelijk een halve ring en was slechts deels 
succesvol. Alsof dat nog niet genoeg is, merken we langzaam maar 
zeker dat Paramaribo al een paar jaren begint dicht te slibben. Eerst 
was het bijna een soort van cultuur dat in de maanden waar er veel 
toeristen in het land waren, het steeds moeilijker werd om vrij door te 
rijden. Maar begin van het jaar sloeg de angst me om het hart. Ook in 
januari – dus in de maand waarbij de toeristen weer vertrokken waren 
– was het plotseling op bijna elk uur van de dag file! 

Ook het aantal verkeerdoden bleef schrikbarend stijgen. Het antwoord 
van het beleid daarop was het plaatsen van meer drempels. Te pas en 
te onpas, overal waar men vond dat het moest werden plateaus en 
drempels geplaatst. Het liefst gebeurde dat in eerste instantie zonder 
enige vorm van aankondigend wegmeubilair. 
Ik schrok me daardoor een aap toen ik plots tegen een drempel opreed 
eind februari in de avonduren. Ik paniek –ik wist trouwens zeker dat 
er die ochtend geen drempel daar was - weerstond ik de neiging om 
keihard op mijn remmen te staan en liet de auto doorlopen over de 
drempel om daarna te remmen. 
Intussen is de wegstrekking die ik dagelijks moet afleggen naar het 
werk voorzien van twee drempels, en ik doe er tweemaal zo lang over 
(15 minuten) om aan het werk te komen. Lang leven de drempels!
Vandaar dus mijn eerste zin: De allerbelangrijkste regel van het verkeer 
is dat het moet doorstromen. Ongetwijfeld zijn er veel meer regels die 
te maken hebben met principes van ruimtelijke ordening die ik niet 
ken, maar wat ik van het haar op mijn hoofd tot mijn allerkleinste teen 
zeker weet, is dat deze situatie niet zo door kan gaan. 
Gekeken moet worden hoe binnen de mogelijkheden die Suriname 
heeft, het land geordend kan worden. Het sluitelwoord daarbij is 
efficientie. En wat zo mooi is, is dat de rest van de wereld ons veelal al 
voor is geweest. Dus zo moeilijk kan het niet zijn...als de wil daartoe 
aanwezig is.
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 1796m²
Perceel opp. 260m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Paramaribo, W0542B3 - Tonkastraat 11)

€ 62.500,-

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

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

P.N.O.T.K.

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

Leiding 19 B9 (W0563B6-Nieuw Weergevondenweg)

€ 67.500,-

€ 332.500,-

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

Paramaribo - Centrum Q7 (Z0545B6 - Fred Derbystraat 151)

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

€ 220.000,-

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

Para (W0548B6 - Overbridge Resort)

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

€ 149.500,-

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

Wanica, M11 (W0549B6 - Jozefweg)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. m²
Perceel opp. 1762m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Tropisch karakter nabij de Golfbaan
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
Makelaar John Noble - 7106677
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Op zaterdag 26 mei is er in het 
kader van het Museumnacht-
evenement een Open Dag gehouden 
in het district Coronie. De  focus 
lag daarbij voornamelijk op het 
Mangrove Educatie Centrum 
waarvoor er, samen met de kernen 
uit de Coroniaanse samenleving 
en jongeren, een raamwerk 
beheersplan is ontwikkeld. 

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP 
Het Mangrove Educatie Centrum richt zich 
op het bewustmaken, richting geven en 
behouden van de mangrovebossen in de regio 
en het ligt in de bedoeling dat het centrum 
wordt aangestuurd en beheerd door een 
Public Private Partnerschap(beheersstructuur 
waarin zowel de publieke als de private sector 
zitting heeft). 
Binnen het project ‘Upgrading Mangrove 

Educatie Centrum Coronie’ dat gefinancierd 
is door het Global Climate Change Alliance+/
EU project, zijn er jongeren getraind in de 
gidserij. Het accent van de trainingen lag 
vooral op het vergroten van hun kennis over 
het mangrovebos en het belang van mangrove 
voor Suriname. 
Ook zijn er investeringen gedaan in 
educatiemateriaal over mangrove en in het 
gebouw van het centrum waar intussen 
de lokale kunstenaar Carlo Wielzen zijn 
kunstwerken heeft staan. 

BETROKKENHEID STICHTING 
SURINAME HERITAGE FESTIVAL 
EN DE UNITED TOUR GUIDES OF 
SURINAME
De Stichting Suriname Heritage Festival en 
de United Tour Guides of Suriname hebben 
eveneens hun bijdrage geleverd en zijn beiden 
al een poosje actief in het district waarbij 

mensen worden getraind en worden begeleid 
bij het ontwikkelen van toeristische diensten 
en producten. Beide organisaties hebben zich 
geheel vrijwillig ingezet om samen met het 
team van het Mangrove Educatie centrum de 
Open Dag tot een succes te maken waarbij de 
Stichting Suriname Heritage Festival de kosten 
heeft helpen sponsoren. 

Verder zijn er tijdens de Open Dag 
demonstraties gehouden door een 
kokosolieverwerker, een kokosboomklimmer 
en een honingboer. Bezoekers konden even 
teruggaan in de tijd door op een ossenkar 
door het district te rijden. 
In het kader van Gebouwd Erfgoed heeft 
er een rondleiding plaatsgevonden in de 
Kathedraal en in de Salemkerk; de kerk van 
de Evangelische Broeder Gemeente. Ook het  
ambtsgebouw van de  Districtscommissaris 
was opengesteld voor het  publiek en bij de 

Mangrove Educatie Centrum Coronie
gaat voor duurzame ontwikkeling
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monumenten, zoals de oudste begraafplaats 
en het standbeeld van de vrijheidsstrijder Tata 
Colin, werd even een momentje stilgestaan. 
Volgens het team van het Mangrove 
Educatie Centrum hebben touroperators 
de toerismepotentie in Coronie nu goed 
ingezien en zijn zij razend enthousiast over 
het product. Tegelijkertijd zal ervoor worden 
gewaakt dat er geen wildgroei ontstaat en 
dat het toerismeproduct “Coronie” duurzaam 
ontwikkeld wordt. Het team van het Mangrove 
Educatie Centrum wil dat doen door het 
stimuleren van actieve participatie door de 
lokale bevolking die eveneens zal delen in de 
winsten die er gemaakt worden.

BEWUSTWORDING CENTRAAL
Voor het Mangrove  Educatie Centrum staat 
de  bewustwording  van het behoud van 
het groene levende museum "de mangrove" 
centraal, niet alleen omdat het  kustgebied 
beschermd dient te worden maar ook 
vanwege het feit dat een groot deel van de 
exotische flora en fauna afhankelijk is van dit 
gebied.



Savon du Monde is een zeep- en cadeauwinkeltje waar 
(onder andere) natuurlijke, met de hand gemaakte zeepjes, 
etherische & plantaardige oliën, kaarsen en accessoires 
verkrijgbaar zijn van over de hele wereld, inclusief Suriname! 
Onze zeepjes en oliën zijn geschikt voor personal care, het 
huishouden, maar ook voor uw huisdier. Verwen uzelf of een 
dierbare met onze zeepjes en andere wellness items. Onze 
producten zijn voor alle huidtypes geschikt. 

Daarbij is het voornaamste doel het vergroten van het bewustzijn over 
een gezonde leefstijl door middel van biologische wellnessproducten. 
Hoe je dat op een verantwoorde en voordelige wijze kan doen? ‘Savon 
du Monde’ biedt een ieder met haar assortiment de mogelijkheid 
de wereld van natuurproducten te ontdekken. Het streven is huid- 
en haarsituaties te verhelpen en of voorkomen met behulp van 
handgemaakte natuurprodukten die invloed hebben op ons welzijn.

WAT IS DE BETEKENIS VAN WELLNESS?
"Wellness is een samentrekking van 'wellbeing' en 'fitness'. Het woord 
wordt gebruikt als verzamelbegrip voor alles dat met ontspanning, 
genieten, rust en herstellen te maken heeft. Wellness gaat over je 
fit voelen, nieuwe energie krijgen en gelukkig zijn”, zegt oprichtster 
van Savon Du Monde Cher Blokland, tevens moeder van een zoon, 
gediplomeerd kapster en consultant op het gebied van huid en haar.
En vanwaar die passie voor zeep? Vanwege haar achtergrond als 
kapster werd Cher vaak geconfronteerd met huid- en haarsituaties 
alsook hygiëne. Behalve die huid –en haarsituaties in de praktijk, 
kwamen in haar daglijkse privéleven de extra hygiëne en verzorging 
van haar kind erbij kijken. Al gauw merkte ze op dat hij last 
kreeg van allergieën voor bepaalde chemische zeepproducten en 
huishoudmiddelen waardoor ze genoodzaakt was naar natuurlijke 
alternatieven te zoeken.

“Daarnaast vereist het dagelijks leven ook veel fysieke en mentale 
wellbeing en daarom houd ik me bezig met dagelijkse Yoga Fitness 
en een bewuste voedingskeuze. Met de giftshop ‘Savon du Monde’, 
wil ik graag invloed uitoefenen op het welzijn (wellbeing) van andere 
mensen.” Verder geeft Cher workshops, DIY’s, Tips & Tricks en 

presentaties en begeleiding over onder andere welke natuurlijke 
producten helpen bij stress, allergieën, haarroos etc. Haar opgedane 
kennis en ervaring komen hierbij zeker te pas. “Ik word gedreven door 
liefde, want er is geen grotere kracht in het universum dan de kracht 
van de liefde. Het tonen van dankbaarheid komt daarbij ook aan de 
orde, want dankbaar zijn zie ik als een manier om je leven te verrijken.”

www.surgoed.com
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Lunastraat 6, Elisabethshof, Paramaribo-Noord
Tuesday - Friday 9.00-17.00hrs | Sat 9.00-13.00hrs

savondumonde@gmail.com

advertentie

VERBETER UW WELZIJN MET HANDGEMAAKTE 
ZEEP VAN SAVON DU MONDE
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 120m²
Perceel opp. 396.34m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Een pas gerenoveerde
 laagbouwwoning
Contact info Surgoed Makelaard
 Tel.: 493497

Kasabaholo I6 (W0557B3-Kasabaholoweg 240)

€ 92.500,-€ 76.000,-

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

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

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

€ 315.000,-

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

Noord V1  (W0576B6 - Pelikaanstraat 11)

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

€ 380.000,-

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

Commewijne V1  (W0494B9 - Zuster Jensenweg 1a)

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

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

Charlesburg A1 (W0566B3-Capildoweg 92)

€ 55.000,-

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

Comm.,T10 (W0532B3-Zonnedauwweg)

€ 105.000,-

WATERFRONT PROPERTIES
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Ervaar De Schatten
van het Paradijs met TOP

Het tonen en laten beleven van de 
Schatten van het Paradijs, dat Suriname 
heet, is waar reisorganisatie Treasures 
of Paradise, afgekort TOP, voor staat. 
Omdat wij samen met onze 
medewerkers en partners in het 
toerisme de best mogelijke service 
willen aanbieden en omdat elke gast 
weer zo zijn eigen voorkeuren en 
interesses heeft, bieden wij een breed 
scala aan ééndaagse- en meerdaagse 
trips en rondreizen aan zodat een ieder 
bij ons ook aan zijn trekken kan komen. 

ERVARINGSGERICHT
Alle trips en reizen die wij aanbieden zijn 
ervaringsgericht. De reis die u bij ons boekt, 

krijgt een eigen karakter dankzij uw inbreng. 
Wanneer u bijvoorbeeld het Wayana dorp in 
Apetina bezoekt, bepaalt u samen met de gids 
in hoeverre u deelneemt aan het leven in het 
dorp. Wat dacht u van de kippen voeren, zelf 
sieraden maken of cassavebrood bakken? Of 
maakt u liever een praatje met de kapitein 
van het dorp terwijl uw kinderen samen met 
de dorpskinderen kousenband oogsten of met 
hen gaan voetballen?

Dergelijke ervaringen zijn constant aan de 
orde tijdens onze Roots & Culture Tour naar 
Apetina en elke andere Roots & Culture Tour 
die wij aanbieden. Zoals die naar het verre 
Ghana. Ghana is een bestemming bij uitstek 
voor degene die meer wil weten over hoe het 

eraan toe ging tijdens de trans-Atlantische 
slavenhandel en tegelijkertijd kennis wil 
maken met het moderne Afrika, waar Ghana 
zich in het rijtje van meest welvarende 
economieën van dit continent mag scharen. 
De Ghanese samenleving en cultuur is divers, 
het landschap met haar subtropisch klimaat 
bijzonder indrukwekkend en de majestueuze 
oerwouden en prachtige zandstranden spreken 
allemaal tot de verbeelding.

BEGIN
Aan de oorsprong van TOP staan twee 
verhalenvertellers. De populaire goedlachse 
gids Sergio Darius en de gedreven journalist 
en ondernemer in media, toerisme, kunst & 
cultuur Nancy de Randamie hebben beiden 
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zowel via het gesproken woord als geschreven 
tekst ruime ervaring op het gebied van 
storytelling (de kunst van het vertellen van 
verhalen). Deze ervaring werd gebruikt en 
geïntegreerd in de verschillende toeristische 
producten van TOP. 

De aangeboden producten van TOP hebben 
over het algemeen een cultureel-artistieke 
signatuur. Zo kan er worden meegedaan aan 
een drumworkshop tijdens een wellnessdag 
of kan de nacht worden ‘weg-gedanst’ op de 
tonen van traditionele Surinaamse muziek 
tijdens een culturele avond. Op iedere locatie 
is de gemeenschap meer dan slechts een 
decor. Bij TOP zijn het vooral de lokalen die u 
bezoekt en die de inhoud van uw reis helpen 
meebepalen. 

LOKAAL
TOP werkt samen met TOP-gekwalificeerde 
partners en medewerkers in het toerisme. 
Koks en gidsen zijn allemaal lokalen en 
deskundig op hun vakgebied. Maaltijden en 
dranken worden ook zoveel mogelijk door de 
plaatselijke bewoners bereid en klaargemaakt. 
Wie een trip boekt bij TOP heeft respect voor 
zowel de mens als de natuur. Wij houden 
rekening met uw wensen dus vragen wij u 
om rekening te houden met de mensen en 
gebieden die u bezoekt.

Onze ervaringsgerichte reizen zijn thematisch 
onderverdeeld in onder andere de volgende 
thema’s: family,  budget,  senior citizens, 
wellness, historic, spiritual, party, adventure, 
hiking, culinary, wildlife, fishing, luxury-

romantic, culinary, coastline, goldtrack, arts & 
culture en roots & culture. 

REIZEN OP MAAT
Bij TOP worden ook reizen op maat 
aangeboden. Samen met u kijken we 
naar uw budget, uw interesse en uw 
groepssamenstelling en op basis daarvan 
wordt er een passende reis voor u 
samengesteld.
Uw reis met Treasures of Paradise wordt zo 
nog unieker en persoonlijker omdat u zelf de 
trip helpt in te plannen. ‘

Each one of our travels 
has its own unique story to tell.
Make a journey with us and we'll ensure 
 you'll have a TOP experience!’
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 205m²
Perceel opp. 260m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 9
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Woning met een uitstraling  
 van een monumentaal gebouw
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

 Centrum S5 (W0505B6-Costerstraat 29)

P.N.O.T.K.

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

Para (W0515B9 - Rububliek Palm Canals 22)

$ 28.000,-€ 117.500,-

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

Saramacca  (W0524B3 - Tayerbladweg)

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

€ 1.150.000,-

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

Noord, Morgenstond (W0547B9 - Frans Madamstraat)

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

€ 245.000,-

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

Commewijne V8  (W0456B9 – Palm Village 229)

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

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

Welgelegen, F4 (W0497B9 - Sophialust 174)

€ 90.000,-
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Eproliving
"Where Beauty Lives"

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

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

Bijzonderheden Waardevol zakelijk  
 terrein!

Contact info Surgoed Makelaardij

 Tel.: 493497

Makelaar Hesdy Rechards  
 8510812

€ 659.500,-

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

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

Noord B2 (W0464B6-Sewbarath Misserstraat 44)

€ 78.500,-

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

Uitvlught/Centrum P5 (W0565B6-Maystraat 32)

€ 157.500,-
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 1272m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 7
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Twee huizen op één erf
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Wanica (W0447B6–Abarcostraat hk Vredenburg Serie A)

P.N.O.T.K. € 165.000,-

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

Noord U1 ( W0526B6 -  Granietstraat 41) 

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

€ 115.000,-

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

Noord (W0556B9 - Maansteentstraat 7)

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

€ 165.000,-

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

Noord (W0530B9 - Sulfaatstraat 19)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 410m²
Titel grond Eihendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3 om 3
Bijzonderheden Woning met een moderne kelder
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 80m²
Perceel opp. 1802m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Klein houten huisje gelegen  
 op rustige landelijke locatie
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

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

€ 28.500,-

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

Kwatta O3  (W0493B6 - Doewatrastraat 1)

€ 83.500,-
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Surpost, het Surinaamse Postkantoor heeft een 
lange geschiedenis. Al honderden jaren wordt post 
van en naar Suriname verstuurd via dit Surpost 
kantoor. Het is dan haast niet meer nodig om aan 
te geven dat er tal van veranderingen hebben 
plaatsgevonden binnen het bedrijf en dat de 
diensten zijn uitgebreid en gemoderniseerd. 

SURPOST
HET SURINAAMSE POSTKANTOOR 
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Na de oprichting in 1815, is in 1929 
de dienstverlening uitgebreid met 
luchtpostverzendingen. In 1993 is de dienst 
verzelfstandigd. De officiële taken van Surpost 
behelzen transport en loketdienstverlening. 
Om een optimale dienstverlening, volgens 
internationale standaarden te garanderen, 
maakt Surpost, met ruim 192 andere 
postkantoren, deel uit van de internationale 
postorganisatie ‘Universal Postal Union’ en 
de ‘Caribbean Postal Union’. Binnen deze 
samenwerkingsverbanden wordt zoveel 
mogelijk gewerkt aan het upgraden van 
de dienstverlening en het verhogen van 
het gemeenschapsgevoel door middel van 
projecten. Zo is onlangs een aantal fietsen 
gedoneerd aan enkele filialen in het kader van 
milieubescherming. Daarnaast zijn drie nieuwe 
voertuigen aangeschaft uit de beschikbare 
fondsen.  

VERHUISDIENST
Het verkopen van postzegels is één van de 
andere onderdelen van de dienstverlening. 
De eerste postzegel werd uitgebracht op 25 
november 1975. Een vrij onbekende diensttak 
van het bedrijf is de verhuisdienst. “Moet je 
snel verhuizen en heb je de tijd niet om in te 
pakken en heb je geen vervoer, dan kun je bij 
ons terecht. Wij kunnen uw inboedel inpakken 

en vervoeren. Dat kan lokaal, maar ook als u 
naar een ander land verhuist”, zegt marketing 
manager Naomie Herbert. Surpost maakt 
tevens al het papierwerk in orde. Landelijk 
zijn er acht filialen; het hoofdkantoor aan het 
Kerkplein, Surpost Land van Dijk, eveneens 
in Paramaribo en te Moengo, Lelydorp, 
Saramacca, Coronie, Wageningen en Nickerie.
 
POSTBUSSEN
Naast de verschillende verzendopties voor 
post, bestaat ook de mogelijkheid om post 
te ontvangen op een andere locatie dan het 
woon-of werkadres. Hieronder vallen de 
postbussen, waarvan met name bedrijven 
gebruik maken.

Verder maken personen die geen vast 
woonadres hebben, vanwege het werk of 
om privéredenen, gebruik van deze optie. 
De postbussen zijn beschikbaar op zeven 
locaties. Bij het Surpost gebouw aan het 
Kerkplein, het gebouw van het Surinaamse 
Pedagogisch Instuut (SPI), in het CCS gebouw 
in Paramaribo-Noord, Surpost Lelydorp, te 
Koewarasan, in Moengo en in Nickerie.

ONLINE BESTELDIENSTEN
Met de intrede van elektronisch verkeer en 
online besteldiensten is de cruciale rol die het 

postkantoor speelt in het postverkeer, ietwat 
verminderd. Dit maakt dat de diensten van het 
kantoor ook aangepast moeten worden. 
“De postsector is in transitie”, zegt Herbert. 
Surpost is een parastataal bedrijf en zoals 
bekend, is de overheid nog in de beginfase 
van automatisering van de diensten. “Wij 
zijn nog niet volledig geautomatiseerd. 
Vanuit de strategische doelen van de UPU is 
Surpost vorig jaar gestart met het Operational 
Readiness for e-commerce (ORE) project. 

Dit project duurt drie jaar (2017-2020).” 
Het einddoel hiervan is om een adequate 
distributie te garanderen voor online verkopers 
om zodoende ook hun onderneming te 
versterken. 

TRACK & TRACE
Een elektronische dienst waarvan klanten 
momenteel via de klantenservice van Surpost 
gebruik maken is de track & trace service voor 
postpakketten en aangetekende brieven en 
pakjes. 

Op die manier kunnen verzenders en personen 
die post verwachten, nagaan waar de post 
zich bevindt. Met de adaptie van de nieuwste 
ontwikkelingen, blijft Surpost generaties lang 
dienstbaar binnen en buiten de gemeenschap. 
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 400m²
Titel grond Grondhuur 
Slaapkamer Restaurant
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Restaurant
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Saramacca A3  (W0439B6-Misgunstweg)

€ 135.000,-

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

Uitvlugt L6 (W0461B3 – Henkielaan 26)

€ 95.000,-

€ 80.000,-

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

Saramacca A4 (W0474B9–Damboentong 24)

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

€ 234.000,-

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

Zorg en Hoop O8 (W0525B6 - Nickeriestraat 26)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 685.63m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Prachtige locatie aan de
 Nickeriestraat 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
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Soort object Bedrijfsloods
Bebouwd opp. 400m²
Perceel opp. 534m²
Titel grond Eigendom
Kamers 3
Bad en Toilet 1
Bijzonderheden Grote bedrijfsloods met
 4 roldeuren 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

€ 127.500,-

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

Noord P2 (W0277B6–Antigua en Barbudaweg 7)

€ 97.000,-

Zuid G8 ( W0561B9 - Chanderweg 14 - 18)

Soort woning Villa
Bouw opp. 565m²
Perceel opp. 2290m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Villa is gelegen op  
 drie percelen.

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar Hesdy Rechards  
 8510812

€ 375.000,-

Deze hoogbouw villa is gebouwd op een terrein groot 2290m² 

en staat er heel statig bij. Men heeft zijn tijd genomen om dit 

gebouw te ontwerpen met het oog voor details.

Je loopt via de voorzijde door twee 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. De hoge ramen door het hele huis heen 

zorgen voor voldoende licht, beneden de keuken een aparte 

eetkamer en twee slaapkamers zijn goed uitgekozen.
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 375m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 6
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Stenen hoogbouwwoning  
 gelegen op zeer goede locatie  
 te Maretraite 2
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord, T3 (W0552B6 - William Kemblestraat 25)

€ 95.000,-

Soort woning Semi-Bungalow
Bouw opp. 350m²
Perceel opp. 518m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677 

Tourtonne T3 (W0559B6-Daniel Yvenaarstraat)

€ 162.500,-

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

Centrum R5 (W0568B6 - Nassylaan 39)

€ 135.000,-

€ 187.000,-

Deze hoogbouw Split-level staat op een terrein van 
975m² te Elisabethshof aan de Plutostraat; het villa 
gedeelte van deze wijk met aan de achterkant de 
Anton dragtenweg. Het terrein is geheel omheind 
door middel van schuttingen uit volledig steen en 
schuttingen gecombineerd van steen en draadgaas. 
Het terrein heeft een ideale oppervlakte met een bijna 
vierkante terrein van 30 bij 33 strekkende meter waar-
bij de woning centraal in het midden van het perceel 
is gebouwd.

Noord V5  (W0572B6 - Plutostraat 41)

Soort woning Stenen Hoogbouw
Bouw opp. 325m²
Perceel opp. 975m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2   
Bijzonderheden Ruim perceel met split level   
hoogbouw te Elisabethshof
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 115.000,-

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

Commewijne (W0543B9-Suikerpalmlaan 25)

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

€ 560.000,-

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

Leiding, G8 (W0541B9 - Matipasiweg)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 385m²
Perceel opp. 1200m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer  3
Bad en toilet 4
Bijzonderheden Zeer luxe villa, dubbele garage,   
 visvijver, walk in closets, sublieme  
 keukens
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 74m²
Perceel opp. 8002m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Saramacca (W0553B3 - Borneoweg perc. No 32a)

€ 65.000,-

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

Zuid (W0551B6 – Previenlaan 7)

€ 115.000,-

€ 135.000,-

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

Beni’s Park O2 (W0560B6 - Columbiastraat 16)

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

€ 300.000,-

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

Uitvlugt M4 (W0558B6 - Edmundstraat hk. Willem Antonielaan)

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

€ 285.000,-

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

 Kwatta J2 (W0535B9 - Cosy Ville 6)

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

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

Kwatta (W0555B9 – Mahinderstraat 1)

€ 130.000,-



Surgoed House, Home & Lifestyle

www.surgoed.comHET STEKKIE VAN . . .

26

Iwan Kelly heeft jarenlang de Surinaamse Waterleiding 
Maatschappij en de Billiton Maatschappij gediend. 
Tegenwoordig is hij directeur van twee bedrijven; Ike 
Engineering N.V. en Ike Uitzendbureau. Over zijn loopbaan en 
zijn ‘bijzondere stekkie’ aan de Van Sypesteynlaan kan Iwan 
Kelly honderduit vertellen.

Aan de andere kant van de lijn klinkt een ferme, zakelijke stem. Ik krijg 
nogmaals de route door. Een minuutje later rijd ik het terrein op en 
parkeer net voor de poort. Iwan Kelly staat op de uitkijk en verwelkomt 
mij met een stevige handdruk. Wij lopen naar achteren waar een 
tweede deel van het perfect uitziende pand staat

INDRUK
Hij is als achttienjarige begonnen bij de Wateringmaatschappij in 
Suriname, de voorloper van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij. 
Binnen korte tijd werd hij, eerst tot waarnemend chef en daarna, tot 
chef benoemd. Hij bleef niet lang in deze functie. Hij wilde heel graag 
verder studeren en ging, eerst op eigen initiatief, maar uiteindelijk met 
ondersteuning van zijn werkgever, naar Nederland. Daar maakte hij ook 
de nodige indruk; direct na zijn studie mocht hij de afdeling Distributie 
van de Nederlandse Wateringmaatschappij in Haarlem leiden. In 1973, 
tien jaar na het afronden van zijn studie, kwam hij weer naar huis en 

ging bij de Surinaamse Waterleidingmaatschappij in dienst. 
In de tussentijd werkte hij aan zijn ouderlijke woning. De stijl werd 
langzaamaan aangepast en de woning gerenoveerd. Aan de Van 
Sypesteynlaan staat het prachtige bouwwerk in de oude Surinaamse 
stijl. Volmaakt groen-wit, net als in de koloniale periode. 

In 1983 kwam hij weer naar Suriname en nam zijn intrek in zijn 
ouderlijk huis. Hij bouwde er gestaag een andere woning bij, achter op 
het erf. Dat is tegenwoordig zijn favoriete plek, de tweede woning. Het 
kantoor voor zijn bedrijven bevindt zich nu in de woonkamer van zijn 
ouderlijk huis. Het is eigenlijk een kleine woning met drie hele smalle 
slaapkamers. De keuken is inmiddels uitgebreid. De twee woningen zijn 
samengevoegd door een knusse woonkamer. Daar hangt een ingelijste 
foto van de voorgevel van het ouderlijk huis van Kelly. Het huis dat zijn 
moeder heeft toebehoord. Als jonge vrouw is zij vaker met haar vader 
naar het Boven Marowijne gebied geweest.
Die was gouddelver en balatableeder. Iwan heeft zich laten vertellen 
dat de gouddelvers miljonairs waren in de periode van de goudkoorts. 
“Zij liepen gewoon een biljetje van 100 uit te roken. Maar mijn opa 
was niet zo.” De spaarzame opa gaf zijn dochter een perceel cadeau. 
Daarop kwam de woning te staan. Door de jaren heen zijn steeds 
kleine aanpassingen gedaan om te komen tot hoe de woning er 
hedendaags uitziet.

IWAN KELLY

AL 80 JAAR OVEREIND
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advertenties
JEUGD
Iwan heeft over zijn hele leven ‘mooie momenten’ als herinnering, 
ook zo over zijn jeugd. Aan de zijkant van het huis, werd vanuit het 
keukenraam suikerriet verkocht. “Wij gingen op zaterdagmorgen 
naar de markt en kwamen terug met een kruiwagen suikerriet. 
Zondagmorgen waren wij uitverkocht.” Op de markt werden ook 
sinaasappels, cassave en kokosnoten gekocht. “Wij kochten dan 
bij CHM ijs; zij waren de enigen die ijs verkochten. Elke zondag 
liep Iwan van de Van Sypesteynlaan naar het Suriname stadion 
om sinaasappelsap en bojo te verkopen. “Voor de rust was alles al 
verkocht.” Kelly vertelt dat hij uit een eenvoudige familie komt. “Mijn 
moeder had haar lagere school opleiding niet afgemaakt, maar zij was 
doctorandus”, vertelt de ingenieur breed lachend. 

OUDE FLESSEN 
Achter hem is er een kast in de muur met prachtige oude flessen die 
hij bij werkzaamheden heeft opgegraven op verschillende plekken in 
Paramaribo. “De slavenmeesters hadden geen idee wat de waarde 

van deze flessen was en gooiden ze in de trenzen die later werden 
dichtgemaakt.” In de woonkamer die de twee huizen verbindt, staat 
een prachtig houten klerenkast. “Deze klerenkast heeft geen enkele 
spijker. Ik ben ermee verhuisd naar Nederland en 
terug. Het is compleet in elkaar te schroeven”, vertelt hij over de 
klerenkast die overigens bijna 200 jaar oud is. 
Tegenwoordig worden deze klerenkasten niet meer gemaakt. Binnen 
in de kast staan ook heel wat spullen van vroeger, weliswaar niet zo 
oud, maar die eveneens moeilijk te vinden zijn. Het ouderlijk huis van 
de Kelly’s is van duurzaam hout gemaakt; basralocus en copi. Iwan en 
het huis zijn bijna even oud, en als het aan hem ligt, blijft het zo lang 
staan als maar kan. 

RUST
Wij beëindigen het gesprek met een rondleiding. Eerder op de dag was 
Iwan op het wooncomplex van Sekrepatu, waar hij nu onderhoudsman 
is. Daar overziet hij het werk dat voornamelijk door jongeren wordt 
uitgevoerd. Hij laat mij zijn boekhouding zien. Zij worden keurig 
uitbetaald. Hij is ook beheerder van het ‘Plein van 12 mei’, waarvan 
een gedeelte naar hem is vernoemd. Hij is heel graag bezig om 
voornamelijk jonge mensen discipline bij te brengen. Om tot rust te 
komen is hij dan in zijn woning, achter op het erf bij zijn ouderlijk huis 
te vinden.
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 460m²
Perceel opp. 949.12 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2 bad/ 3 toilet
Bijzonderheden Langs het water
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Comm. (W0521B9 – Palissadepalmlaan 29)

$ 300.000,-

€ 175.000,-

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

Noord (W0571B9 - Stondoifistraat 31)

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

€ 365.000,-

Op zo een 5 minuten afstand van de Highway en 
Latour vindt u langs de Sir Winston Churchilweg een 
verkavelingsproject. Deze kunt u ook bereiken via 
de Putcherweg. Deze prachtige woning heeft een 
oppervlakte van 400m² op een eigendomsterrein van 
1500m² met een frontbreedte van 30M en een diepte 
van 20M. Zowel de woning en de tuin zijn goed onder-
houden. Vanuit de kavel is er een prachtig uitzicht op 
de Surinamerivier. Op het achtererf is er een zwembad 
voor extra genot. De woning heeft een gesloten gara-
ge voor twee voertuigen. Vanuit de garage kunt u via 
twee ingangen het huis in.

Wanica (W0554B9 - Veenwortelweg 11)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 400m²
Perceel opp. 1500m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden Comfortabele en rustgevende   
 woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

€ 385.000,-

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

Welgelegen I2 (W0519B9 - Bredelaan Noord  10)

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

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 343.87m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Hoogbouwwoning met
 2 woonruimten 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord U4 (W0539B6-Dr. Axwijkstraat)

€ 145.000,-

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

Saramacca (W0570B9 - Bananenweg 66a)

€ 83.000,-
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€ 182.500,-

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

Clevia U1 (W0575B6 - Mandarijnstraat 33)

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

€ 99.500,-

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

Saramacca (W0569B9 - Lakatanweg 559)

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

€ 127.500,-

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

Leiding I8  (W0490B6 – Abdoel Jamilstraat 8)

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

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

Wanica (P0439B3 - Siewnandenstraat)

€ 8.000,-

Perceel opp. 1250m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp 
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Gated Community
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Wanica (P0454B3-Veenwortelweg 256)

€ 125.000,-

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

Noord V1 (P0403B6 - Gunputstraat 265)

€ 34.500,-

WATERFRONT PROPERTIES
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Rekha was een tevreden vrouw. Ze had een goede baan, was 
gelukkig getrouwd met Krishna en had al jong haar droomhuisje 
gebouwd. Als Rekha ’s middags thuiskwam en ze samen met haar 
man had gegeten, werkte ze nog tot zonsondergang in de grote tuin 
met bloemen en vruchtbomen. Dat was voor haar het toppunt van 
ontspanning na het drukke en verantwoordelijke werk van overdag.
Rekha en Krishna waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd, maar 
de woning behoorde aan hen beiden toe; de zogenaamde echtelijke 
woning. Het perceel was van Krishna. Tenminste: hij was bloot-
eigenaar. Dat betekent dat hij wel eigenaar is, maar slechts beperkte 
rechten op de grond heeft. De ouders van Krishna hadden namelijk 
het recht van vruchtgebruik en Krishna was ‘ontbloot’ van vrijwel al 
zijn andere rechten. 
Dat had de familie zo geregeld omdat de vader van Krishna geen 
gedoe na zijn dood wilde. En natuurlijk ook om de ouders een 
bepaalde zekerheid te geven. De ouders van Krishna hadden 
tenslotte een huis op hetzelfde perceel en door het vruchtgebruik 
konden ze daar tot hun dood blijven wonen. Dat was allemaal geen 
enkel probleem; er was ruimte genoeg en de verhouding tussen de 
familieleden was uitstekend. Rekha had het woonhuis van haar en 
haar man grotendeels betaald en ze had ook haar schoonouders 
financieel geholpen om hun oud huis wat op te knappen. Dat was 
nodig want Krishna en zijn vader hadden geen werk en dus ook geen 
inkomsten.

ANDERE VROUW
Op een dag voelde Rekha zich niet helemaal lekker. Ze ging daarom 
veel eerder dan normaal naar huis en kreeg bij aankomst de 
schrik van haar leven. Want thuis trof ze haar man aan met een 
andere vrouw. Dat leidde tot ruzie natuurlijk, die volledig uit de 
hand liep. Krishna bleek namelijk al langer een relatie met deze 
vrouw te hebben en vertelde dat hij wilde scheiden. Na maanden 
werd de scheiding uitgesproken en uiteindelijk vertrok Krishna 
met zijn nieuwe vriendin naar Nederland, zijn ex-vrouw in het huis 
achterlatend.
Daar zat Rekha dan. Op hetzelfde perceel als haar ex-schoonouders, 
die al die tijd van de affaire bleken af te weten. Begrijpelijk dat de 
relatie daardoor nogal bekoelde. De ellende was nu dat het perceel 
eigendom van Krishna was, maar Rekha’s ex-schoonouders het 
vruchtgebruik hadden. En de altijd zo vriendelijke ex-schoonvader 
stapte nu naar de rechter om Rekha van de grond af te gooien. 
Terwijl zij in feite de hele bouw van het huis plus het opknappen van 
zijn huis had gefinancierd!
Rekha voelde zich behoorlijk benadeeld, en diende een 

tegenvordering in. Ze eiste een vergoeding van alle investeringen 
die zij had gedaan. Juridisch gezien stond ze erg zwak omdat 
ze op huwelijkse voorwaarden getrouwd was geweest en de 
vruchtgebruiker geen schriftelijke toestemming voor de bouw van 
het huis had gegeven. Er stond dus niets op haar naam. Maar het 
was voor de rechter ook wel duidelijk dat hier misbruik van de 
omstandigheden werd gemaakt. Een ingewikkelde zaak en daarom is 
er ook nog steeds geen vonnis gewezen. Een oplossing zou zijn om 
een ‘minnelijke regeling’ te treffen. Dat komt neer op een financiële 
vergoeding, maar de ex-schoonfamilie heeft helemaal geen geld en 
van een kale kip valt niet te plukken, dus dat levert ook niet op.

GEEN ZIN MEER
Rekha woont nog steeds in haar leuk huisje, en kijkt elke middag 
naar de mooie tuin. Maar ze heeft geen zin meer om te gaan 
tuinieren. Ze moet er niet aan denken haar ex-schoonouders tegen 
te komen. Erg aardig doen ze niet meer. Dit alles had ze toch echt 
niet bedacht toen ze zo royaal haar zuurverdiende geld aan haar ex-
man en zijn familie besteedde!
 
Je wilt er niet aan denken op het moment dat iedereen gelukkig is 
met elkaar. Maar als er een moment komt waarop de zaken anders 
staan, gelden alleen nog de harde juridische regels. Voor Rekha is 
het nu te laat, maar ze had deze ellende kunnen voorkomen. Zo had 
Krishna met toestemming van zijn vader een hypotheek op de grond 
kunnen vestigen, voor 'haar' investering. Als er iets mis zou gaan, 
kon Rekha haar geld via een openbare verkoop terughalen. In de 
praktijk zal het echter niet snel gebeuren dat een echtgenoot een 
hypotheek als waarborg voor de investeringen van zijn partner geeft.
Een andere oplossing had kunnen zijn om Krishna en zijn vader op 
papier te laten verklaren onder welke voorwaarden het geld door 
haar ter beschikking werd gesteld en dat bij eventuele ontbinding 
van het huwelijk de man of vruchtgebruiker haar investeringen 
diende te vergoeden.

Weer een andere optie was om het perceel eerst te verdelen en het 
vruchtgebruik alleen te vestigen op het deel dat niet van Krishna 
was. Dan zouden de schoonouders in ieder geval niet bevoegd zijn 
om haar van het erf te gooien. 
Tot slot had Rekha ook het recht van mede-eigendom kunnen 
bedingen, in elk geval voor dat deel waar door haar was 
geïnvesteerd. Ook een combinatie van de genoemde mogelijkheden 
was mogelijk geweest. Maar ja, achteraf gezien is het makkelijk 
praten. Voor Rekha komt deze wijsheid helaas te laat.

Wie goed doet, niet 
altijd goed ontmoet

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





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

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

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

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

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

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

VAN ONTWERP TOT REALISATIE

SURGOED (VER)BOUWT, RENOVEERT EN
ONDERHOUDT VASTGOED



Wist u dat Surgoed Bouw & Infra deze moderne woningen bouwt?
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Iedereen heeft wel een plekje in of bij 
het huis dat net wat fijner aanvoelt, 
waar je graag vertoeft of je terugtrekt. 
In deze rubriek vertelt de Poolse Iwona 
Smoktunowicz-Kunikowska over die 
speciale plek bij haar thuis.

De omgeving waar je het meest vertoeft, 
wil je graag naar je zin maken. Echter hoeft 
dat niet beperkt te blijven tot je woning. 
Uiteraard kan dat ook worden uitgebreid 
naar de tuin. Met deze gedachte heeft 
Iwona Smoktunowicz-Kunikowska (68) een 
eigen lustvolle habitat geschept. Vijf jaar 
geleden verruilde de Poolse haar woonplaats 
Amsterdam voor Paramaribo. 

Iwona was van beroep neuroloog. Later 
werkte ze ook in de psychiatrie in Amsterdam. 
“Dat is dertig jaar geleden en mijn werkgever 
was toen een Surinamer”, verklaart ze over 
het eerste contact met ons land. Vijfentwintig 
jaar later kwam ze naar Suriname voor een 
congres psychiatrie, met daaraan gekoppeld 

- zoals de meeste buitenlandse gasten dat 
doen - een weekje vakantie in het binnenland. 
“Het rustige leven viel mij gelijk op en ik dacht 
direct: Waarom niet hier komen wonen?” Ze 
voegde de daad niet gelijk bij het woord, tot 
ze er vijf jaar later wel klaar voor was.
Eerst nestelde de vrouw zich in de 
Louiselaan, daarna kwam ze nog terecht in 

de Julianastraat, alvorens een veel ruimere 
plek te vinden aan de Jan Besar Rebostraat op 
Blauwgrond.

PASSIE
In de jaren is de medicus in Paramaribo aan 
de slag gegaan bij het RCR Medical Center, 
de stichting Father Mother Figure Suriname 
en vandaag de dag voert ze voor enkele 
patiënten in Amsterdam nog consultaties 
uit via Skype. In ons land startte ze ook in 
een heel andere richting. In het korte aantal 
jaren dat ze hier nu verblijft, heeft Iwona 
het Nola Hatterman Academie doorlopen. 

Dit verklaart het atelier dat ze op haar erf 
heeft laten bouwen. In dat atelier werkt 
zij aan de bestellingen die zij krijgt voor 
portrettekeningen. Toch blijft de tuin haar 
grootste passie. Echter, valt er aan het 
perceel van circa 700 vierkante meter niets 
architectonisch te bespeuren. Geen ontwerp 
met paden, sierplanten en -stenen, maar wel 
verschillende bomen die in het ‘wilde weg’ 
geplant zijn. Bij Iwona gaat het om de bodem 
en wat ze daaruit kan halen. 

LATEN GROEIEN
“Als kind wilde ik een agrarisch beroep, maar 
vanwege de omstandigheden thuis en de 
afstanden in Polen ging die studie niet door. 
In Amsterdam moest ik het slechts doen met 
potten, terwijl ik altijd een stuk grond heb 
gewild om meer mee te doen. Vanuit de liefde 

DE VOLDOENING VAN 
EEN EIGEN TUIN 
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TONG SENG
H O U T M A R K T

RINGWEG - Noord 26 | Paramaribo - Noord | +597 8665527

om de grond te bewerken en iets te laten groeien.” Ze noemt eerst de 
vruchtbomen op die er al stonden- sapotille, brede bon, appel, pomme 
cythère, zuurzak, kersen, kalebas en papaja - en daarna de andere 
soorten die ze er later bij heeft geplant. “Dit zijn mijn eigen kersen en 
papaja, maar ik heb ook olijven, kasjoenoten, vijgen, markoesa, guave, 
granaatappel en druiven. En deze noem ik de bijzondere bomen omdat 
het om kruiden gaat: thijm, kaneel en kruitnagel.” 

BADKUIP
“Het erf zag er vroeger niet zo uit”, vervolgt Iwona. “Er was veel troep 
en ik heb moeten ophopen. Met minimale middelen is alles tot stand 
gekomen.” Voor een gezellige sfeer heeft ze twee zitjes geplaatst - één 
onder de sapotilleboom, de ander naast de vijver - en om het helemaal 
naar haar zin te maken, heeft Iwona nog twee plekjes waarin ze 
graag vertoefd. “Als ik niet in mijn hangmat lig, dan lig ik hier in mijn 
badkuip. Het water loos ik daarna in de vijver”, vertelt ze over haar 
milieuvriendelijke gedachte.

Het is voor haar een lust om vruchten uit eigen tuin te mogen oogsten. 
“Ik kan daarom maar niet begrijpen waarom er zoveel soorten sappen 
worden geïmporteerd.”  Op de vraag of de familie uit Polen al eens 
op bezoek is geweest, antwoordt Iwona volmondig: “Jazeker wel, ze 
vinden het een paradijsje hier. Vooral het binnenland.” 
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€ 318.000,-

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

Uitvlugt L6  (P0469B6 -  Hendrykus Loorweg 3)

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

Perceel opp. 540m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 

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

Boerbuiten O1 (P0430B3-Decionstraat)

€ 25.000,-

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

Wanica-Lakeland (P0442B9-Colettestraat)

€ 35.000,-

€ 52.000,-

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

Noord, U1 (P0437B6 - Jozef Chehinstrtaat 6837)

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

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

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

€ 49.500,-

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

Lelydorp, Saramaccakanaal L13 (P0466B6 - Zwampweg, Djojoastroweg)

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

Bijzonderheden Prachtig gelegen terrein op een   
 helling met hoge zandgrond

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

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

 Para ( P0456B3 - Eikvarensweg )

€ 12.500,-
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Perceel opp. 634m²
Titel grond Erfpacht
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Omrasterd en bouwrijp

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

Zuid (P0458B6-Jacques van Eerstraat)

€ 82.000,-

Perceel opp. 336m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand

Bijzonderheden Perceel gelegen

 te Beni’s Park

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Beni’s Park O2 (P0422B3-Limastraat 206)

€ 33.500,-

Perceel opp. 492m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Prachtig ruim hoekkavel, met  

 gesloten riolering

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Kasabaholo (P0405B6-Galvaanstraat, Iduweg)

€ 29.000,-

Perceel opp. 1312m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

 Comm. W7 (P0407B3 - Podosiriweg)

€ 17.500,-

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

 Oost Garnizoenspad A3 (P0450B3–Aeneasweg 171)

€ 27.500,-

€ 125.000,-

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

Saramacca 0A (P0410B9 - Rachelshoop 9)

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

Bijzonderheden Prachtig oud eigendoms-
 ter rein langs de Saramaccarivier

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

€ 22.500,-

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

Wanica (P0447B6 - Agstantilaan, Houttuin)

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

Bijzonderheden Mooi hooggelegen
 eigendomsterrein aan
 een doodlopende weg te Houttuin

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497



HANDYMAN
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Huis- en tuinafval, lege petflessen, 
foambakken en blik. De verwerking 
daarvan vormt een probleem. Wanneer 
het niet langs wegen of goten ligt, ligt 
het op een brandstapel. Het beeld is 
zo normaal geworden dat we er haast 
vertrouwd mee zijn.

WAARSCHUWINGEN
 “ ‘Buur, ye bron doti noh? … ai da mo brong 
toe!’...Het besef is er nog niet voldoende”, 
schets Ulrich Coats, waarnemend hoofd PR& 
communicatie van het Korps Brandweer 
Suriname, een dagelijks beeld. 
Uit de brandveiligheidsbeschikking die 
Coats in handen heeft, leest hij hardop: 
“Het is verboden huis-; tuin- en erfafval te 
verbranden op de berm, langs de openbare 
weg of anderszins. Na enkele waarschuwingen 
zal worden overgegaan tot het treffen van 
maatregelen en het leggen van sancties.” 
Duidelijke taal! Echter is deze beschikking 
bij veel personen niet bekend. Huis- en 
tuinafval wordt regelmatig verbrand. Men 
gebruikt percelen die leegstaan ook vaak om 
dit te doen. Dit is dus tegen de regelgeving 

in, maar: “het heeft niet alleen te maken 
met brandveiligheid, maar ook met milieu 
en verkeersveiligheid te maken. Het is iets 
wat integraal moet worden aangepakt”, zegt 
Coats. 

MILIEUWETGEVING
Het Nationaal Instituut voor Milieu en 
Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) zegt dat de 
bewustwording nog flink op peil moet worden 
gebracht. Dit orgaan, dat de technische 
werkarm is van de Nationale Milieu Raad 
(NMR), werd in 1998 opgericht om zich te 
richten op het verwezenlijken van nationale 
milieuwetgeving; regelgeving betreffende 
de bescherming van het milieu; en ook de 
coördinatie en de controle op de naleving van 
die wetten. Maar… zover is het nog niet. Door 
de jaren heen is er een concept milieuwet 
die ter behandeling ligt en zijn weg nog niet 
gevonden heeft naar het Parlement. Gina 
Griffith –Legal Advisor van het NIMOS- vertelt: 
“Er zijn vergaande gesprekken met DNA-leden. 
Ze willen graag de wet erdoor hebben. En ik 
moet wel zeggen dat het NIMOS er keihard 
aan werkt om de wet daar te krijgen.”

Maar duidelijkheid over wanneer dat 
precies het geval is, is er nog niet. Dat afval 
verbranden, welke ook opgenomen is in de 
conceptwet, wel een probleem is staat buiten 
kijf. 

DIOXINES
Angela Kromodimedjo is Field Officer 
Environmental Monitoring & Enforcement. “Bij 
elk afval verbrandingsproces zijn er chemische 
stoffen die vrijkomen. Dioxine is er een van. 
Het zorgt voor gezondheidsissues, maar is 
ook schadelijk voor ons milieu.” Dioxines zijn 
ongewenste bijproducten bij verbranding van 
zowel kunstmateriaal, als organisch materiaal, 
zoals de takken die we op ons erf kunnen 
tegenkomen. Onder de naamaanduiding 
vallen ongeveer honderden soorten waarvan 
17 zeer giftig en kankerverwekkend zijn, 
omdat ze de celdeling kunnen verstoren. 
Veel afval bestaat uit kunststoffen die bij 
verhitting onder de 1000 graden niet volledig 
afgebroken worden en daardoor schadelijke 
gevolgen kunnen hebben. Dioxines slaan zich 
op in vetweefsel. Deze stoffen kunnen zich 
daarom ook ophopen in moedermelk, omdat 

VUILVERBRANDING
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SUSAN'S HOUTMARKT
SAMARA TRADING NV

Johannes Mungrastraat 75 | Paramaribo - Suriname - +597 08553502

het vet voor de moedermelk uit het vetweefsel 
komt. Hierdoor kan een pasgeboren kind via 
moedermelk deze stoffen binnen krijgen. 

BRANDVEILIGHEID
“Het is een vraagstuk voor ons, het is heel 
lastig. Er gaat veel energie in. Ook personeel, 
materiaal en materieel leidt eronder”, legt 
Coats uit. Maar de voorlichtingsafdeling 
zet zich in om mensen te informeren dat 
het anders kan. “Het valt allemaal onder 
community safety en we blijven on-going 
communiceren naar de gemeenschap. We 
hebben geprobeerd, samen met Openbaar 
Groen, collectief grofvuil op te halen. We 
zijn huis aan huis geweest en hebben 
campagnes gevoerd, ook met ‘Stichting Stop 
vuilverbranding’. Maar je ziet dat er meer 
gedaan moet worden.”
Voor de brandweer is het bijna een ergernis 
wanneer zij moeten uitrukken. “Je gaat er 
niet van uit dat het een grasbrand is, en dat 
je er rustig naartoe kunt rijden. Grasbranden 
zijn vaker uitgelopen tot erger. Dus je gaat 

met dezelfde risico’s uitrijden, met 6 man 
in het voertuig, risico in het verkeer bij het 
voorbijgaan bij kruisingen”, zucht Coats. 

COMMERCIALISEREN
De cijfers geven wel aan dat er door de jaren 
heen, minder meldingen waren voor gras- 
en vuilverbranding. De ruim 600 meldingen 
die vorig jaar binnen kwamen, zijn al een 
verbetering ten opzichte van de ruim 800 
meldingen die in 2014 genoteerd staan. Aan 
de ene kant legt Coats uit, komt voorlichting 
en bewustwording langzaam op gang.

Anderzijds heeft het ook te maken met 
tolereren, zoals hij in zijn eerdergenoemd 
voorbeeld aangaf: hele buurten houden 
de gewoonte aan. “Wij hebben voorstellen 
gedaan om de vuilophaal te commercialiseren, 
waardoor het geoptimaliseerd kan worden, 
omdat vuil ook verbrand wordt omdat het 
niet frequent genoeg opgehaald wordt. Het 
is en blijft een verantwoording van meerdere 
actoren.”

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
Alles valt en staat met bewustwording. NIMOS 
ondersteunt organisaties en scholen om dit 
op te schroeven. Het orgaan pleit plastiek 
materiaal te scheiden omdat dit ontzettend 
schadelijk is.
“Er zijn verschillende bedrijven die zich wel 
bezighouden met het ophalen van plastiek. Als 
je alleen je plastiek eruit haalt, blijft er al veel 
minder over aan afval. De behoefte wordt dan 
minder om te branden”, zegt Kromodimedjo.
Van organisch vuil adviseren de instanties 
om composthopen te maken en deze niet te 
verbranden. “Het is hoe je omgaat met je 
vuil”, vult Griffith aan. “Natuurlijk heeft de 
overheid een faciliterende rol.

De grondwet van de Republiek Suriname 
geeft een wettelijke basis voor een nationaal 
milieubeleid, maar het is de taak van de 
burger om zijn eigen verantwoordelijkheid te 
nemen. Ontbreken van een wet ontslaat ons 
als burger niet van de verantwoordelijkheid 
om zelf voor ons vuil te zorgen.”



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

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

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

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

Kernkampweg 13
Paramaribo - Suriname

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

Exclusieve kavels te koop

in Paramaribo - Noord!

Deze prachtige extra gated high In dit project liggen privé kavels variërende 
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€ 42.500,-

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

Noord V1 (P0339B6 – Condorstraat kavel 85)

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

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

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

Bijzonderheden Langs de Para rivier

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Para M14 (P0457B3 - Adhinweg 15B)

€ 29.500,-

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

Para K14(P0368B9–Rijsdijkweg/Melkweg)

€ 240.000,-

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

Wanica Q10, (P0411B6-Waterbies Putcherweg197)

€ 23.500,-

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

Noord T1 (P0459B3 - Surivillage 2,  497)

€ 28.750,-
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BETERE BEVEILIGING
Glenn Cooman, voormalig hoofd van 
de afdeling PR/Communicatie Korps 
Brandweer Suriname, is als zelfstandig 
trainer onder de naam SIBHV bezig 
met het aanbieden van een boeiend 
assortiment aan producten waarmee 
bedrijven kunnen worden getraind en 
woonhuizen beter tegen brand of andere 
calamiteiten kunnen worden beveiligd. 
Alle noodzakelijke hulpmiddelen 
om hierin succesvol te zijn zoals 
adviezen, lesmateriaal, oefeningen, 
aanverwante brandveilige producten van 
rookmelders, brandblussers of sprinklers 
voor woonhuizen kunnen worden 
geleverd. SIBHV heeft op afstand de 
beschikking over een zeer selecte 
gilde van brandbeveiligingsingenieurs 
die vuurproeven doen en onderzoek 
uitvoeren.

ONDERZOEK EN RISICO ANALYSES
Het uitvoeren van risicoanalyses op grote 
industriële installaties en gebouwen in overleg 
met architecten, variërend van hoogbouw 
tot ziekenhuizen, hotels en stadions behoort 
eveneens tot de activiteiten van het instituut 
net als het beveiligen van gebouwen en 
andere faciliteiten volgens de nieuwste 
principes en op basis van ontwerp prestaties. 
SIBHV kan alle noodzakelijke uitgangen van 

gebouwen, vooral met het oog op menselijk 
gedrag en beschermende componenten zoals 
sprinklers en alarmsystemen, uitgangs- en 
rookcontrolesystemen onderhouden. Verder 
wordt er onderzoek gedaan naar branden en 
risico’s voor brandgevaar in woonomgevingen 
en kan het instituut na analyse de veiligheid 
op verschillende gebieden in kaart brengen. 

KERNWAARDEN
Brandbeveiligingstechniek is volgens 
het instituut tegenwoordig een van 
de best bewaarde geheimen in 
onderzoek en opleiding. SIBHV past 
brandbeveiligingstechnieken toe op grond 
van wetenschap en technologie voor 
de bescherming van leven, eigendom, 
bedrijfsbeheer, het milieu en de erfenis van 
de brand. SIBHV is niet alleen een innovatieve 
organisatie wanneer het gaat om maatregelen 
vooraf om brand te voorkomen en te 
beperken, maar ook gedreven om met succes 
te kunnen ondernemen. Kennis, kunde en 
klantgericht ondernemen worden voortdurend 
geactualiseerd. Onze kernwaarden zijn: 
veiligheid, klant- en resultaatgericht volgens 
professionele standaarden, hart voor het vak 
en geloof in eigen kunnen, vernieuwing en 
reflectie, betrokken en betrouwbare partner, 
professioneel zelfstandig en integer en 
transparant in zaken doen.
De strijd tegen brand is een strijd tegen de 

tijd, maar niet vergeten dat u uzelf nooit 
in gevaar moet brengen. Belangrijk is u en 
uw gezin, andere huisgenoten (misschien 
uw hond of ander huisdier) in veiligheid te 
brengen. Alarm slaan! Bescherming tegen 
rookontwikkeling door ramen en deuren zoveel 
als mogelijk te sluiten. Als u ingesloten bent 
door het vuur, kalm blijven, mobiele telefoon 
gebruiken om hulp te zoeken. Meestal werken 
alarmnummers, Politie, Brandweer, zonder 
beltegoed. Altijd opslaan in de telefoon. 
Streven woning of gebouw met zijn allen 
tegelijk te verlaten. Vooral niet teruggaan 
om eventuele bezittingen of andere spullen 
te halen. Veel ongelukken gebeuren omdat 
mensen terugkeren naar een in brandstaande 
ruimte. Op de koop toe om de meest banale 
redenen. Bezittingen en waardevolle spullen 
kunt u verzekeren maar mensenlevens echt 
niet. Verzamelplaats afspreken. Is iedereen 
er? In gebouwen opengesteld voor publiek 
probeert u zich te richten op de vluchtroute 
via pictogrammen. Open geen automatische 
deuren, gebruik nooduitgangen.

Kijk uit voor brandende hindernissen.
Neem geen risico! Like onze facebook 
pagina: https://www.facebook.com/
sibhv/ en u kunt een rookmelder van 
het Korps Brandweer Suriname winnen. 
Tevens zijn er interessante aanbiedingen 
voor bedrijven op deze pagina.

SIBHV, staat voor Stichting 
Surinaams Instituut 
Bedrijfshulpverlening 
(opgericht in 2011); 
een agentschap voor 
brandveiligheid in Suriname, 

maar ook bekend bij bedrijven en 
organisaties in de regio. Kwaliteit op het 
gebied van brandveiligheid staat bij SIBHV 
hoog in het vaandel. 
Het niveau van dit instituut wordt door-
lopend gemeten met activiteiten buiten
de grenzen van Suriname waaronder
St. Laurent, Kourou, Cayenne, Willemstad, 
Brasilia, Bridgetown en Nijmegen.

SINHV - Stichting Surinaams Instituut Bedrijfshulp Verlening
Contactpersoon: GLENN COOMAN | +597 7252459 / 8935844The Institution of

Fire Engineers

advertentie
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TOERISME MET KARAKTER!
Access Suriname Travel is de specialist, met 25 jaar ervaring, in het verzorgen van 
complete vakanties. Als eerste Destination Management Company in Suriname 
geeft zij passend en deskundig reisadvies en bied een breed en gevarieerd aanbod 
aan tours. Bovenal staat duurzaam toerisme en zorg voor de omgeving centraal in 
ons bedrijf.

ACCESS 
SURINAME
TRAVEL

Kantoor: Prinsessestraat 37
Paramaribo, SURINAME

Tel: +597 424522 / 8862406
Email: reservations@surinametravel.com..

..
..

..

..
..

..
.. Web: www.surinametravel.com

Facebook: Access Suriname Travel

NATUUR   CULTUUR   AVONTUUR   COMFORT   RUST   

advertentie

“De klant is koning. Dat is wel makkelijk gezegd, maar niet 
altijd even makkelijk uit te voeren. Maar wij doen heel hard 
ons best dat ten alle tijden te behalen.” Aan het woord is 
Sirano Zalman, directeur van Access Suriname. Al 25 jaar doet 
Access Travel niets minder dan de specifieke voorkeuren, 
wensen en ideeën van elke gast proberen te realiseren. 

In de logistiek betekent dat bijvoorbeeld meer personeel op de 
ressorts, zodat heel gericht ingespeeld kan worden op ervaringen 
van de toerist en maatwerk geleverd kan worden. Access Travel biedt 
uiteenlopende tours door heel Suriname op de eigen ressorts Danpaati 
en Frederiksdorp, accommodaties op een hoog niveau en de River 
Cruizer ‘Mi Gudu’. Maar ook verschillende andere locaties in Suriname; 
dagtrips naar de Jodensavanne, cruisen op de Commewijne rivier met 
de ‘Mi Gudu Sunset Cruise’, of hele exclusieve jungle expedities met 
helikopter naar ongerept binnenland, behoren tot de operations van 
Access Travel. 

INTAKEGESPREK
Opgericht op 9 december 1993 startte het bedrijf als een touroperator 
en deed in 1999 de omslag naar Destination Management Company, 
DMC. Door een brede kennis van wat Suriname te bieden heeft, een 
groot netwerk van belangrijke schakels binnen de toerismesector (zoals 
hotels, gidsen en ressorts) en veel liefde voor natuur en Suriname, 
biedt het bedrijf voor elke toerist een specifiek rondreisvoorstel. Dit 
wordt gedaan in samenwerking met buitenlandse touroperators en na 
het voeren van een intakegesprek. 

ONDERSTEUNEN
Access Travel, is een DMC die niet alleen oog heeft voor de behoeftes 
van de klant, maar ook inspeelt op ontwikkeling van de omgevingen 
waar zij werkzaam is. “We doen veel voor gemeenschappen, want in 
de breedte moet iedereen beter worden van toerisme.” Zalman noemt 
bijdragen in de vorm van diesel, het ondersteunen van de zorg, maar 
ook het opzetten van een mediatheek te Danpaati om in te spelen 
op de onderwijsachterstand van kinderen in het binnenland. Ook is 
betrokkenheid van het personeel essentieel. “We zijn een team en 
iedereen is belangrijk. We hebben mensen in vaste dienst, ook in het 
laagseizoen. Het is een principe van ons.” 

VERDIENFACTOREN
In verband met het 25-jarig bestaan, zal Access Travel verschillende 
acties hebben op haar tours. Maar daar stopt het niet bij: ontwikkeling 

van toerisme in Suriname is haar stuwende drijfsveer.
“Over onze rol daarin ben ik heel trots. We hebben een significant deel 
van die ontwikkeling bewerkstelligd, zeker de jaren waarin wij samen 
met Torarica en de SLM veel hebben geïnvesteerd om Suriname bekend 
te maken bij touroperators en klanten in het buitenland.

We moeten ons bewust zijn van de slagkracht van toerisme, het is één 
van de grootste verdienfactoren wereldwijd. In 2019 willen we met 
onze lodges een nieuw niveau neerzetten in Suriname en de sector 
daarmee inspireren.” 

25 JAAR ACCESS TRAVEL;
VAN TOERISME KAN IEDEREEN BETER WORDEN
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Perceel opp. 899m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Para (P0427B3 - Ainoel Alibaksweg)

€ 23.000,-€ 49.500,-

Voor velen is het een droom een ruim terrein te bezit-
ten op een fraaie locatie aan het water. In het district 
Wanica op de grens van Saramacca ligt deze fraaie 
kavel aan de Leiding 16a. Kernwoorden zijn rust, ruim-
te en water. De kavel grenst aan het Saramaccakanaal. 
U heeft een waterfront aan het Saramaccakanaal van 
50m en een diepte van 130m. Het terrein is ideaal 
voor privé bewoning of ontwikkeling. Het terrein is niet 
direct bereikbaar vanaf de weg (Leiding), u zult over 
een geprojecteerde eigen weg (50 meter diep) het 
begin van uw terrein zien.

 Leiding G11  (P0467B6 – leiding 16A, Saramaccakanaal)

Perceel opp. 6500m²
Titel grond Eigendom
Status Bebost terrein
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Prachtig gelegen terrein langs
 het water, wonen in alle rust en   
 genoeg ruimte

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

€ 125.000,- | SRD 1.000.000,-

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

Commewijne  (P0426B6 – Zesde Rijweg)

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

Bijzonderheden Bedden. afwatering

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

€ 32.500,- | SRD 260.000,-

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

Para (P0436B6 – Rijsdijkweg 73)

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

Bijzonderheden Mooi hooggelegen terrein
 voor tuin- en/of landbouw

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

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

Bijzonderheden Bouwrijp

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

Kasabaholo I7 (P0429B3-Genrobinweg)

€ 28.000,- | SRD 224.000,-

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

Sara'ca (P0425B3–Dammalangprojekt)

€ 45.000,- | SRD 360.000,-
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Perceel opp. 8356m²
Titel grond Grondhuur
Status Wied/bos
Grondsoort Zand/schelp

Bijzonderheden Perceel ligt rustig
 gelegen te Groningen
 nabij alle voorzieningen

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Sar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

€ 40.000,-€ 140.000,-

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

Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 32.500,-

Dit fraai en ruim eigendomsterrein ligt aan de Leiding 
16A. Het heeft een afmeting van 8.822m² met een 
frontbreedte aan de Leiding van 50 meter en een 
diepte van 178 meter. Het terrein is voorop inmiddels 
helemaal ontbost voor 1.200m² waar u gelijk aan de 
slag kunt. Achterop het terrein is het begroeid met se-
cundair bos en zal een stukje ontbost moeten worden. 
Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. In de directe 
omgeving heeft u zowel naast u als aan de overkant 
buren, u woont dus niet moederziel alleen. 

Leiding G11  (P0467B6 - Leiding 16A, Saramaccakanaal)

Perceel opp. 8822m²
Titel grond Eigendom
Status Ontbost terrein
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Prachtig gelegen terrein
 langs de Leiding

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

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

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

Wanica N11 (P0364B3 – Indira Gandhiweg)

€ 185.000,-

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

Noord T1 (P0460B6-Surivillage 2, 498)

€ 35000,-

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

Rijsdijk L14 (P0327B6 - Rijsdijkweg)

P.N.O.T.K.

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

Para V14 (P0361B6–Plantage Overbrug)

€ 2.200.000,-
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Perceel opp. 500m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Gelegen in een zandweg 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Wanica A4 (P0463B3-Chi-Chiheraweg 230)

€ 15.000,-

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

Makelaar John Noble - 7106677

Para K17 (P0378B3- Libanonweg)

€ 57.500,-

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble 7106677

Albina (P0354B3 – Verl. Wilhelminastraat)

€ 170.000,-

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

Bijzonderheden Hoekperceel Kwattaweg

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

Kwatta (P0470B3-Soekhanstraat 114)

€ 45.000,-

€ 1.150.000,-

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

Wanica Q14 (P0386B9-Vredenburg, Gobajolaan)

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

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

Kasabaholo J6 (P0417B3-Jacobkondrestraat)

€ 148.500,-

Perceel opp. 5631m²

Titel grond Eigendom

Status Opgehoogd en bouwrijp

Grondsoort  

Bijzonderheden Prachtig gelegen

 met woonhuis erop

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Noord (P0435B9-Anton Dragtenweg 236)

P.N.O.T.K.

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

€ 25.000,-
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Perceel opp. 401m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Bouwkavel in gated
 community met zwembad  
 faciliteit
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Ringweg O1 (P0391B6 - Chiragally 307)

€ 25.000,-

Perceel opp. 8 ha 

Titel grond Grondhuur

Status 

Grondsoort Klei

Bijzonderheden Toeristische en recreatie  

 doeleinden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Saramacca (P0355B3 - Saramacca)

€ 25.000,-

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

 Noord S1 (P0444B3- Tiberiusstraat 33)

€ 62.500,-

€ 28.500,-

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

Wanica (P0336B6 - Veenwortelweg)

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

Bijzonderheden Hoekperceel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 207.000,-

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

Uitvlugt L5 (P0324B6 – Awaralaan / Peace valley)

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

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

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

€ 17.500,-

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

Bijzonderheden Ligt dichtbij de Surinamerivier.  
 Altijd een lekkere wind.

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Comm.V8 (P0363B3–Sergeantweg 1763)

€ 14.950,-
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Net voorbij de Wijdenboschbrug, 
gelegen aan het eind van het idyllische 
zandweggetje ‘de weg naar Peperpot’, 
liggen een aantal afzonderlijke koloniale 
gebouwen die bij elkaar het Boutique 
Hotel Peperpot vormen.

Deze gebouwen, gelegen in het landelijke 
district Commewijne, maakten vroeger dienst 
uit als directeurs- en officierswoningen. 
Comfort en luxe bijeen, midden in de natuur. 
‘’Plantage Peperpot gaat terug naar het begin 
van de 18e eeuw,” zegt gastheer Marcel 
Wittenberg.  “Het is een van de oudste 
plantages die ligt aan de Suriname rivier’’. 
Wittenberg is samen met Marcel Hartendorp 
aan het roer van het project Peperpot dat in 
de zomer van 2018 volledig in bedrijf gaat. 

BEDRIJVIGHEID IN VOLLE GANG
Bij de directeurswoning hoort een groot 
stuk land dat vroeger heeft gediend als 
plantagegrond. Eertijds werden cacao, 
koffie en citrus verbouwd en verwerkt. 
Langs het terrein staan nog cacaobomen 
en in het Peperpot Natuurpark, dat vlakbij 
is, zijn wat koffiestruiken terug te vinden, 
vertelt Wittenberg. De bedrijvigheid op het 
terrein is in volle gang. In de achtertuin is 

duidelijk de vorm van een zwembad te zien; 
in de aangrenzende gebouwen worden de 
hotelkamers ingericht en vanuit de overkant, 
langs de oever, is een graafmachine te horen. 
“Wij zijn een dijk naast de waterlijn aan het 
bouwen, hier vandaan kunt u met de watertaxi 
in 10 minuten naar hartje Paramaribo,” 
verklaart Wittenberg.

PERFECTE COMBINATIE VAN DE 
OUDE KOLONIALE STIJL MET EEN 
MODERNE TOUCH
Begin augustus staat de officiële opening 
gepland. Er komen in totaal achttien 
hotelkamers. Vier van de achttien kamers 
zijn al volledig in bedrijf.  Deze zijn te vinden 
in het gebouw dat het hart van het Boutique 
Hotel vormt. Daarvan zijn twee kamers op 
de eerste verdieping en de andere twee 
liggen op de bovenste verdieping. De oude 
directeurswoning is zeven jaar geleden 
volledig gerenoveerd. Al op het eerste gezicht 
is het een prachtig gebouw. Wie de oude 
koloniale bouwstijl kan appreciëren, komt hier 
zeker aan zijn trekken. Op het terrein zijn 
oude roodgeverfde koffiemolens geëtaleerd. 
Binnenin blijkt het gebouw een perfecte 
combinatie van de oude koloniale stijl met 
een moderne touch. De slaapkamers, met 

ingebouwde kast, airco, Wi-Fi, bad en toilet 
zijn een ware beloning voor de vermoeide 
gast. Het interieur in de zitkamers is eveneens 
geheel in stijl ingericht. Belangrijk vinden de 
ondernemers dat er rekening gehouden wordt 
met het historische besef van deze plaats. 
Daarom zal er op de bovenste verdieping 
een klein museum worden ingericht dat 
het koloniale verleden van deze plaats 
reconstrueert.   

RESTAURANT KOME WIJNE
Op de eerste verdieping is ook het restaurant 
KomeWijne. Deze woordspeling, met een 
knipoog naar de naam van het district, nodigt 
uit tot het fijnste wat te bieden is op culinair 
gebied en wijnsoorten. Voor degenen die 
bekend zijn met de smaak van het voormalige 
restaurant Baka Foto en andere top-horeca 
bedrijven die Wittenberg heeft geleid, kunnen 
op zijn minst hetzelfde verwachten bij 
restaurant KomeWijne, al dan niet met een 
nieuwe twist.

Alles staat in Kome Wijne in het teken van de 
cultuurhistorische, gemoedelijke en natuurrijke 
omgeving. De menukaart is samengesteld uit 
kwaliteit hoogwaardige producten afkomstig 
van de plantage of lokale toeleveranciers.

Boutique Hotel Peperpot
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MAGNA POOL
Boutique Hotel Peperpot zal een ware beleving 
worden. “Wij hebben het bewust een boutique 
hotel genoemd omdat wij ook de koffie en 
cacao willen gaan verwerken tot natuurlijke 
lichaamsverzorgingsproducten zoals 
massagescrub en gezichtsmaskers.” De oude 
plantagevelden blijven dus niet onbestemd. 
Het zwembad dat wordt aangelegd, zal 
in Suriname een primeur zijn. “Het wordt 
gebouwd naar het model van een magna-pool, 
een zwembad waar magnesium in zit. Het 

aanwezige magnesium chloride verzacht en 
reinigt de huid. Er ontstaat een therapeutische 
meerwaarde doordat de mineralen door de 
huid worden opgenomen. 
Het hotel is ook voor dagtoeristen 
toegankelijk, voor bijvoorbeeld zij die op de 
fiets langskomen. Eethuis Pepre Patu op de 
begane grond biedt lokale gerechten. Denk 
maar aan pom, pindasoep, salades en andere 
dagmaaltijden. Restaurant KomeWijne, op de 
eerste verdieping, zal op vrijdag en zaterdag 
een fine dining restaurant zijn. Door de weeks 

staat het restaurant open voor de hotelgasten 
en een ieder die van het open keuken concept 
wil genieten. De veranda biedt plaats aan ruim 
35 dinerende gasten. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om een maaltijd te nuttigen, 
dat kan aan tafel of lekker relaxed op een 
zachte bank.
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Perceel opp. 1125m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp 
Grondsoort klei
Bijzonderheden De weg is betegeld
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
 Hesdy Rechards
 8510812

Oost Garnizoenspad A3 (P0451B3 – Aeneasweg perc 172)

€ 27.500,-

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

Wanica (P0465B3 – Amirengstraat 39)

€ 22.000,-

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

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

€ 23.500,-

€ 440.000,-

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

Noord (P0440B6 - Hk. Anton Dragtenweg en Kasoedjieweg)

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

Bijzonderheden Top locatie

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

€ 24.000,-

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

Wanica (P0441B6 - Genesisweg)

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

Bijzonderheden Leuk perceel rustig
 gelegen langs een klein kanaal

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Perceel opp. 400m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp 

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Gated community

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Noord V1 (P0453B3 - Chiragally project 13)

€ 38.500,-

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

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

€ 40.000,-
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WAT KAN SURGOED NEDERLAND VOOR U BETEKENEN? 

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

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

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

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

www.surgoed.com

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

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

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

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

Wij lossen ingewikkelde boedels op 
en geven juridisch advies.

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

Boedel problemen?
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Onderweg naar Nickerie en Coronie wordt het district 
Saramacca veelal voorbijgesneld en hooguit gewaardeerd voor 
de grote huizen langs de weg of de uitgestrekte stukken bos. 
Maar dat is niet geheel terecht. Behalve dat dit één van de 
schoonste districten is in Suriname, is er voor dagtoeristen een 
prachtige mogelijkheid om een dagje uit te beleven door er 
een andere ervaring op te doen: door te recreëren in een land- 
en tuinbouwgebied. 

LAND- EN TUINBOUWGEBIED
Op ruim een uurtje rijden buiten Paramaribo ligt Damboentong. Een 
land- en tuinbouwgebied in Saramacca waarlangs de Tijgerkreek loopt. 
Deze voorziet de landbouwvelden van water. De familie Ooft heeft 
er sinds eind jaren ’60, twee ha grond waar citrus wordt verbouwd. 
Hoewel landbouw de eerste liefde is van de eigenaar, ontstaat toch 
de wens om het terrein een tweede bestemming te geven. Lucas 
Ooft is vanaf zijn jeugd bekend met het terrein en heeft er vaak veel 
leuks beleefd. Tussen 2011 en 2016 was het terrein niet open voor 
het publiek, maar werd wel vaak gebruikt voor recreatie. In 2011 zijn 
er onder andere een zwembad aangelegd en een prieel gebouwd. 
Ook zijn er grote manjabomen op het erf waaronder zitgelegenheid is 
aangebracht. 

GROEPEN
Vanaf augustus 2016 bestaat de mogelijkheid om deze plaats af te 
huren voor groepen van maximaal 25 personen. “Er kunnen meer 
personen bij, maar dat moet dan in overleg, want dan komen er een 
tent, tafels en stoelen bij kijken”, zegt Ooft. Je kunt er zwemmen, 
verschillende groepsactiviteiten uitvoeren, barbequen en koken. Maar 
ook simpelweg televisie kijken. De eigenaar weet te vertellen dat de 
gasten het liefst onder de bomen vertoeven en ‘tori’ met elkaar praten. 
Verder is er ook een koelkast waarvan bezoekers gebruik kunnen 
maken. Er is wifi beschikbaar en bezoekers kunnen een wandeling 
maken tussen de ruim 400 sinaasappelbomen op het gecultiveerde 
deel van het terrein. 

‘BOITI’
Hengelaars komen ook aan hun trekken, want er zijn twee grote 
visgaten. De eigenaars hebben plannen om de kleine bungalow op het 
terrein logeerklaar te maken, dus binnen niet al te lange tijd, kan er 
ook gelogeerd worden en kunnen bezoekers gedurende de dag en de 
nacht het plattelandsgevoel, gecombineerd met comfort beleven. “Het 
is de ervaring van boiti geupgrade.” De plek wordt verhuurd voor 12 
uren en wel van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds. Het zwembad 

is 8 bij 10 meter groot met een terras. Saramacca is niet bekend als 
toeristisch gebied, maar er zijn wel particuliere vakantieplekken. Die 
liggen echter niet in Damboentong. Dus het terrein van Ooft is de 
enige in zijn soort. “

COMFORT
Je kunt ook het weidse van het platteland zien; we hebben hier geen 
schuttingen en je kunt kijken naar hoe de buren hun land verbouwen. 
“Wanneer je denkt aan boiti, denk je aan een hangmat en een 
waterput en sjouwen met een emmer, etcetera, maar wij hebben hier 
dat gevoel gecombineerd met comfort.” 
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HUUR- EN VAKANTIEWONINGEN BOUWRIJPE PERCELEN VASTGOEDONTWIKKELING

•

•	

•

•	
 

Huurwoningen met 1, 2 en 3 slaapkamers 
beschikbaar in de volgende wooncomplexen:
Sekrepatu Dyari aan de Laurastraat, achter de 
Van Idsingastraat
Sekrepatu Kontren aan de Kwattaweg, 
Sekrepatu;
Sekrepatu	Woonpark	aan	de	Kaffiludistraat/
Rodastraat en
Sekrepatu Buiten te Tout Lui Faut.

Eigendoms woonpercelen op het complex 
Sekrepatu Buiten voor €45,- m², in een volledig 
verzorgde omgeving met verharde wegen, licht en 
watervoorziening en openbare ruimten.

Financiering mogelijk, zowel via de bank als intern.
In	geval	van	interne	financiering,	looptijd	van	
maximaal 3 jaren tegen 8% rente per jaar.

Terrein aan de Wilhelminaweg te Houttuin, groot 7.5 ha, 
ontbost en opgehoogd.

Prijs n.o.t.k.

Ideaal voor een woningbouwproject.

WONINGSTICHTING SEKREPATU
DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.DE WONINGSTICHTING DIE U MÉÉR BIEDT DAN SLECHTS EEN DAK BOVEN HET HOOFD.

HUUR- EN VAKANTIEWONINGEN

BOUWRIJPE PERCELEN
VASTGOEDONTWIKKELING

Huurwoningen met 1, 2 en 3 

slaapkamers beschikbaar in de 

volgende wooncomplexen:

● Sekrepatu Dyari aan de Laurastraat,        

 achter de Van Idsingastraat

●	Sekrepat
u	Kontren	a

an	de	Kwat
taweg

● Sekrepatu Woonpark aan de

	 Kaffiludistra
at/Rodastra

at	en

● Sekrepatu Buiten te Tout Lui Faut.

In de complexen Dyari en Woonpark zijn

er ook volledig gemeubileerde en

geoutilleerde vakantiewoningen

beschikbaar.

Eigendoms woonpercelen op het 

complex Sekrepatu Buiten voor 

€45,- m², in een volledig verzorgde 

omgeving met verharde wegen, licht 

en watervoorziening en openbare 

ruimten.

Financiering mogelijk, zowel via de 

bank als intern. In geval van interne 

financiering
,	looptijd	va

n	maximaa
l	3	

jaren tegen 8% rente per jaar.

Terrein aan de Wilhelminaweg te Houttuin, 

groot 7.5 ha, ontbost en opgehoogd.

Prijs n.o.t.k.

Ideaal voor een woningbouwproject.

Woningstichting

Sekrepatu

Laurastraat no. 15F

(zijstr.	v/d	V
erl.	Keizers

tr.)

Tel. 520350|421529

sekrepatu@sekrepatu.net

www.sekrepatu.sr

Tijdelijke huurkortingen

van toepassing. Haast U!!!

advertentie

“THE SEKREPATU EXPERIENCE”
Vele Surinamers dromen en slagen er ook 
in om hun eigen woning te bezitten. Voor 
velen is het een hobbelig pad welke toch 
tot een goed eind wordt gebracht. Echter, 
niet iedereen kan op korte of langer termijn, 
zo een investering plegen. Voor deze 
huisvestingsbehoeftigen is huren een optie. 

MIDDENKLASSE 
Woningstichting Sekrepatu heeft vanaf haar 
oprichting in het jaar 2000 als Surinaamse 
NGO flink aan de weg getimmerd en 
slaagde erin om dankzij de ondersteuning 
van vier Amsterdamse woningcorporaties, 
258 woningen in vier wooncomplexen op 
te zetten. Alle complexen hebben verharde 
wegen, gesloten riolering en plantsoenen. 
Naar Surinaamse begrippen is dit een hoge 
prestatie!
De woningen worden verhuurd aan gezinnen 
en individuen van de middenklasse van de 
Surinaamse samenleving die aan de geldende 
huurcriteria voldoen. Met de huuropbrengsten 
wordt de langlopende lening met een heel 
zachte rentevoet, terugbetaald. Vandaar dat 

de huurpenningen in euro’s worden geïnd. Een 
belangrijk deel van de huuropbrengsten wordt 
besteed aan onderhoud van de woningen en 
de woonomgeving. 

ONDERHOUD
Het is de verantwoordelijkheid van de 
stichting en vooral een grote uitdaging om 
de woningen, samen met de bewoners, 
duurzaam te beheren. Dit duurzaam 
onderhoud is vastgelegd in onze brochure 
‘Wie doet Wat’ waarin wordt aangegeven wat 
zowel de bijdrage van de bewoner als van 
Sekrepatu is in het onderhoud. De bewoners 
hebben tevens de mogelijkheid om via de 
bewonerscommissie van hun complex te 
participeren in de gang van zaken daarvan. 

HUISVESTING IS MEER DAN EEN 
DAK ...
Huisvesting is veel meer dan een dak 
boven het hoofd. Daar komen de meeste 
enthousiaste woningbezitters op termijn 
achter. Hoe zit het met de weg en riolering, 
voorzieningen in de buurt, veiligheid en 
waar kan ik terecht voor buurtgerelateerde 

problemen. Sekrepatu heeft zoveel als 
mogelijk rekening gehouden met alle externe 
factoren die aan het wonen onlosmakelijk zijn 
gekoppeld.

De woningen zijn allemaal binnen een 
wooncomplex opgezet, waardoor het bijdraagt 
aan een gevoel van sociaal geborgen- en 
verbondenheid, zonder specifiek het karakter 
te krijgen van een ‘gated community’. De zorg 
voor de infrastructuur, riolering en openbare 
ruimten is zeker een pré. 

KORTINGEN
Door de stijging van de wisselkoers, is de huur 
echter voor velen onbetaalbaar geworden. 
Zich hiervan bewust, heeft Sekrepatu na 
diepgaande studies en afstemming met 
haar financiers besloten om kortingen door 
te voeren in de huidige huurtarieven. Vanaf 
01 mei 2018, worden de tarieven in de 
complexen met minimaal 10% verlaagd.

De organisatie hoopt hiermee haar huurders 
en overige woningzoekenden aardig tegemoet 
te zijn gekomen in deze moeilijke tijd.

“SEKREPATU, BIEDT U MEER DAN EEN DAK 
BOVEN UW HOOFD”
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Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 150m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1 om 1
Airco’s  3
Extra’s  Warm water
Status  Deels gemeubileerd
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Paranam (H0271B6 – Blauwmeer 252)

€ 300,-

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

Uitvlugt M5 (H0288B3-Veldhuizenlaan 38a)

$ 850,-

€ 1.500,-

Deze prachtige woning is voorzien van alle luxe en 
comfort. Het beschikt over een garage voor twee au-
to’s en de keuken is heel modern ingericht met tal van 
kasten en roestvrije keukenapparatuur. De woonkamer 
verbindt zich met het achterbalkon. De begane grond 
heeft een ruime slaapkamer met een en-suite bad-
kamer. Boven heeft ook een prachtige indeling; vier 
ruime slaapkamers, 2 bad en toiletten, een kitchenette 
en een woonkamer.

Noord, U1 ( H0289B3 - Dr. Axwijkstraat 88 )

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 320m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 4
Airco’s Fully
Extra’s Extra’s
Status Volledig gemeubileerd
Bijzonderheden Volledig gemeubileerde
 hoogbouwwoning 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
 John Noble - 7106677

€ 600,-

Dit huurobject staat in een zijstraat van de Tweede Rij-
weg en bestaat uit 3 slaapkamers, elk met een airco. 
Het betreft een simpele middenstands-woning met de 
benodigde voorzieningen en meubels. U kunt het huis 
verder naar smaak inrichten. Er is een bad en toilet 
aanwezig, een garage voor een auto en een berging. 
Dit pand is goed gelegen. De Pommeroosstraat is een 
nette rustige verharde zijweg van de Tweede Rijweg. 
Op de hoek staat de Kangoeroeschool en nog geen 3 
minuten verwijderd de druk bezochte J. Mungrastraat.

Uitvlugt (H0283B6 - Pommeroosstraat 10) 

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 540m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1 om 1
Airco’s 3
Extra’s Warm water en alarm
Status Volledig gemeubileerd
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

€ 950,-

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

Noord T3 H0274B6 – (Hk. Mozart-Bizetstraat 56)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 100m²
Slaapkamers 42
Bad en Toilet 1 om 1
Airco’s 2
Extra’s warm water, wifi, alarm
Status Volledig gemeubileerd
Bijzonderheden Goede locatie 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

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

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

€ 1.500,-
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Soort object Benedenwoning
Bebouwd opp. 150m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Half
Extra’s Warm water
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Diefijzer 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 717625

Wanica (H0235B6 - Gokoelweg 31)

SRD 2.500,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 1 om 1
Airco’s None
Extra’s warm water
Status volledig gemeubileerd
Bijzonderheden Een simpele middenstandswo-
ning met de nodige voorzieningen.
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

Kwatta (H0290B3 - Aquariusstraat 89)

€ 400,-

Soort object Hoogbouw-appartement
Bebouwd opp. 352 m2
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1 +1
Airco’s 2
Extra’s Niets
Status Volledig gemeubileerd
Bijzonderheden Diefijzer 
Contact info Surgoed Makelaardij   
 Tel:493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Uitvlugt (H0248B6 - Srikisoonweg 11)

€ 400,-

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

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

$ 550,-

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 100m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1 om 1
Airco’s 2
Extra’s warm water, wifi
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Goede locatie 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Zorg & Hoop (H0276B6-Hk Nickerie- en Maratakkastraat)

€ 1.275,-

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 475m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s Kabel-tv (schotel) / alarm  
 internet / warm & koud water
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Villa aan een meer. 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Welgelegen I2 (H0265B6 - Bredelaan Noord 10)

$ 2.500,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2 en 3
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/warm water/220V
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Nieuwbouwwoning full option,  
 modern ingericht
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

Noord (H0203B6 – Picoletstraat 9)

€ 850,-

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

Centrum B6 (H0185B6–Gemenelandsweg)

$ 1.250,-

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 90m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s Half
Extra’s Wifi/converter voor digitale tv
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Betaling in SRD mogelijk
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

 Kwatta H3 (H0195B6-Henry Fernandesweg 12)

€ 300,-
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Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 125m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1 om 1
Airco’s Geen
Extra’s Geen
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Uitvlugt (H0287B6-Laan van Chayenne)

€ 400,-

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

 Flora Q4 (H0169B3-Leo Eliazerstraat 15)

€ 450,-

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

Charlesburg (H0282B6-Nw Charlesburgweg 176a)

€ 850,-

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

Maretraite U4 (H0257B6-David Simonsstraat 115)

€ 450,-

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

Maretraite V4 (H0258B6-Poseidonstraat 10)

P.N.O.T.K.

Soort object Bovenwoning
Bebouwd opp. 150m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s  
Extra’s  
Status Ongemeubileerd

Bijzonderheden Leuke bovenwoning
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497

Munder (H0285B3–Doewatrastraat 1)

€ 250,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m2
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s None
Extra’s Internet aanvraag loopt/alarm  
 optioneel
Status Optioneel gedeeltelijk gemeu- 
 bileerd of ongemeubileerd
Bijzonderheden Dievenijzer
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497

Kasabaholo J7 (H0131B9–Titostraat 53)

€ 500,-

Soort object Loods, magazijnruimte
Bebouwd opp. 600m²
Slaapkamers
Bad en Toilet 
Airco’s  
Extra’s  
Status  
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble 7106677

Dijkveld Q11 (H0284B3-Pandit Paltan Tewarieweg)

€ 1.250,-

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 120m2
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s None
Extra’s Diefijzer
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497

Noord U2 (H0086B3 – Aluminiumstraat 6)

€ 500,-
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Professional Private Security N.V.
Burenstraat 33, Paramaribo - Suriname
(597) 475062 - 476433 optie 2
klantenservice@ppsnv.com
www.ppsnv.com

OP VAKANTIE 
MET EEN

VEILIG GEVOEL
 Internet control module for
alarm- and camerasystems.

EyezOn home

EyezOn business

Through a standard web-
browser or smart-phone
it allows you to:
●   view cameras remotely
● view the status of your  
 alarm panel
● even remote control your  
 alarm panel:
 • Arm (Away & Stay,  
  Quick Arming)
 • Disarm   
 • Zone Bypass
● monitor your alarm panel
 • Event Logging
 • Receive Alerts by  
  e-mail with an
  unlimited contact   
  list.

Compatible with most IP network cameras and hardwired DSC 

PowerSeries & Honeywell Vista alarm systems.

●   24/7 monitoring en alarmopvolging   
 vanuit 7 uitrukposten in Paramaribo:
 • Centrum: Hof-/Burenstraat
 • Noord: Morgenstondlaan
 • Noord: Kristal-/Jan Steenstraat
 • West: Kernkamp-/Kwattaweg
 • West: Sophia’s Lustweg/   
  Noordpolderdam
 • West-Zuid: Franchepanestraat/
  Lala Rookhweg
 • Zuid: Pandit Paltan Tewarieweg
●   extra surveillancediensten kunnen (op   
 afroep) worden uitgevoerd
●   vrijwel elk alarmsysteem kan worden   
 aangesloten

(Tijdelijke) aansluiting op de PPS Meldkamer.
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DE OMGEVING
Deze hoogbouw Split level staat op een terrein van 975m² te 
Elisabethshof aan de Plutostraat; het villa gedeelte van deze wijk 
met aan de achterkant de Anton dragtenweg. Het terrein is geheel 
omheind door middel van een schutting gecombineerd van stenen 
met draadgaas en schuttingen uit volledig steen.
Het terrein heeft een ideale oppervlakte met een bijna vierkante 
terrein van 30 bij 33 strekkende meter waarbij de woning centraal in 
het midden van het perceel is gebouwd.

DE WONING
Er zijn 3 slaapkamers op de 1ste verdieping die via een inpandige 
trap te bereiken is met een bad en toilet ruimte. De begane grond 
heeft een ruime woonkamer met open keuken en een masterroom 
met eigen bad en toilet. Aan de voorzijde van de woning is een 

overdekt balkon toegankelijk vanuit de woonkamer met zicht naar de 
straat. Buiten is een ruime garage semi carport volledig overdekt met 
aan de achterzijde een bergruimte.

SAMENVATTING
De woning zelf verkeert bouwkundig in een goede staat, wel is de 
woning gedateerd; bepaalde dingen zijn niet meer van de tijd en aan 
vervanging toe.

Denk aan tegelwerk uit de sanitaire groepen en de keuken, 
een frisse schilderbeurt en wat kleine reparaties, maar 
u heeft dan wel tegen een zeer faire prijs een prachtige 
woning in een erg gewilde woonomgeving.

De vraagprijs € 187.500,-

Plutostraat
te Elisabethshof

HUIS VAN DE MAAND
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SARAMACCA

WELGELEGEN

KASABAHOLO

LEIDINGLEGENDA

$ 300.000,-

 Palmvillage - Commewijne V7
(W0521B9–Palissadepalmlaan 29)

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

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

Objectcode Locatie op de kaart

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

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

PONTBUITEN

Uitgeverij
Surgoed Makelaardij N.V.

Eindredactie
Esther Zoetmulder en Martin Panday 

Vormgeving 
Ansjari Somedjo | Surgoed Makelaardij N.V.

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

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

Distributie Suriname
Surgoed Makelaardij N.V.

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk BV te Gennep

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

info@surgoed.com | www.surgoed.com

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

COLOFON
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CENTRUM

SURIVILLAGE

TOURTONNE
CHARLESBURG

MUNDER
BENI'S PARK

RENS

FLORA

COMBE
RAINVILLE

MEERZORG

COMMEWIJNE

LUST EN RUST
MARIENBURG
JAGTLUST

DIJKVELD

LELYDORP

PAD VAN WANICA

MONPLAISER

ELISABETHSHOF

MARETRAITE

MORGENSTOND

GEYERSVLIJT

UITVLUGT

PONTBUITEN

LATOUR

BEEKHUIZEN

HAVEN

ZORG EN HOOP



Wij willen ons 
huis uitbreiden

Een nieuwe keuken, een extra slaapkamer of een nieuw dak? 

Met de renovatielening van Suritrust fi nanciert u de make-over, omrastering, 

reparatie of renovatie van uw woning afgestemd op uw situatie.

Financieren kan via de op maat gesneden lening afgestemd op uw wensen. 

Voor uw renovatielening kunt u rekenen 

op Suritrust, een 100% dochteronderneming 

van De Surinaamsche Bank.

Onze BankHYPOTHEKEN



build it, fix it - think KULDIPSINGH

www.kuldipsingh.net • info@kuldipsingh.net

bouwstenen louvres cement sierbestrating

afvoergotendakplaten

betonijzerbetonmortel

glasscherpzand

kozijnenafvoerputten

Bouw uw huis met 
Kuldipsingh kwaliteitsmaterialen

bouwstenen louvres cement sierbestrating

afvoergotendakplaten

betonijzerbetonmortel

glasscherpzand

kozijnenafvoerputten

constructiematerialen
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