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Vakantietijd

Beste lezer,

Dit is het kwartaal waarin zowel Suriname als Nederland de grote vakantie 
viert. Een periode van ontspanning, bijkomen en reizen. Voor velen is musea 
en exposities bezoeken dan een geliefde bezigheid. In Paramaribo is de vier 
jaar durende expositie ‘Sranan Krakti, Hoe dichter je bij jezelf staat hoe verder 
je gaat’ van start gegaan in het kindermuseum Villa Zapakara. Deze expo wil 
alle Surinamers inspireren meer te ontdekken over de kracht in henzelf, de 
natuur en eigen cultuur. U leest hierover een interactief verslag.

In Amsterdam, die andere hoofdstad, houdt Vereniging Ons Suriname 
(Veronsur), in verband met haar eeuwfeest in het Hugo Olijfveldhuis de 
‘pop up’-fototentoonstelling ‘Onze * Tori’. Deze gaat over honderd jaar 
aanwezigheid van Surinamers in Nederland. Een eeuw overeind blijven als 
cultureel-maatschappelijke, nota bene ‘Surinaamse’ vereniging symboliseert 
de onlosmakelijke verbondenheid van beide landen. In een historisch overzicht 
leest u hoe Veronsur qua rol honderd jaar is meeveranderd met de oriëntatie 
van Surinamers in Nederland.

Wij besteden ook aandacht aan het nalatenschap van architect Arie Verkuijl 
in Suriname. Philip Dikland heeft een e-boekje uitgebracht met werken van 
zijn voormalige vakgenoot. Het boekje is onderdeel van Diklands missie 
om lokale architecten te waarderen en ze voor het voetlicht te brengen. 
Verkuijl was vooral een vormgever met diepgang. Hij had een bepaald idee 
of levensfilosofie en dat verwerkte hij in zijn ontwerpen. Shiny dingen vind 
je daardoor niet bij Verkuijl, maar wel markante openbare gebouwen en 
woningprojecten. Er is meer Verkuijl om ons heen dan wij beseffen.

Uiteraard is deze editie ook weer boordevol prachtige woningen en 
inspirerende interieur- en lifestylemogelijkheden. Een fijne en welverdiende 
vakantie toegewenst!

Thijs Mouchart
Directeur - Surgoed Makelaardij NV
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NAlAtENScHAP ARIE VERkUIjl

‘Shiny dingen vind je niet bij Verkuijl’

Architect Philip Dikland heeft een e-boekje uitgebracht 
met werken van voormalige vakgenoot Arie Verkuijl, 
die in 2010 op 69-jarige leeftijd overleed. Het boekje 

is onderdeel van Diklands missie om lokale architecten te 
waarderen en ze voor het voetlicht te brengen.

“Een vreemde, heel lange man, je zou bijna zeggen saaie vent, maar 
wel met een droog gevoel voor humor. Als ik bij hem op zijn bureau 
kwam, spraken we uren over architectuur. Dan ging het eigenlijk niet 
over architectuur maar wel over alles eromheen. We hadden een 
goede verstandhouding.”

Zo omschrijft Dikland zijn overleden vakgenoot Verkuijl, die een 
ontwerper was met een eigen visie en een klein maar ‘interessant 
oeuvre’ heeft nagelaten. Zijn bureau heette Instituut voor Tropische 
Architectuur. “Hij wilde echt onderzoek doen naar tropische 
architectuur en de resultaten wetenschappelijk verwerken in zijn 
ontwerpen. Maar in de praktijk had hij nauwelijks de tijd om dingen 
goed te onderzoeken. Dus was Arie vooral een vormgever. Wel één 
met diepgang.”

MEEDOGENLOOS
Wat Dikland vooral waardeert aan de architectuur van Verkuijl, zijn 
de ideeën die hij daarover had. “Die verwerkte hij zo consequent 
en meedogenloos in zijn gebouwen. Hij had een bepaald idee of 
levensfilosofie en dat móest erin. Dat maakte het soms onleefbaar.” 

Verkuijl luisterde goed naar zijn opdrachtgevers maar gaf altijd een 
eigen interpretatie eraan. “Zo had hij hele eigen ideeën over hoe een 
huis moet functioneren. Dat sloeg niet altijd aan zoals mensen dat 
wilden. Dan zei hij gerust: ‘U moet naar iemand anders, want dat is 
niet mijn stijl.’”

Een voorbeeld daarvan is het hoofdkantoor van Surinaamse 
Postspaarbank (SPSB). “Een speciaal en totaal gebouw. Een heleboel 

Surinaamse Postspaarbank Polikliniek van dr. Oedit Het Congresgebouw

Stichting Lobi

Arie Verkuijl

Therapeuticum Matoekoe Volkswoningbouw Geyersvlijt

©Diëgo Kartodikromo 2010
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keuzes zou ik niet maken, want ik hou van veel licht en veel kleur. 
Maar toch vind ik het speciaal; er is over nagedacht. Zo ook met de 
organische woningen, die zichzelf als een vijfcellige amoebe splitsen, 
met allemaal lagen daken erop. Ik zou er niet willen wonen maar 
wel apart.” 

Wat Dikland qua licht wel bijzonder vindt, is het therapeuticum van het 
kinderhuis Matoekoe in Wanica. “Verkuijl heeft ook gekozen voor gaten 
in de vloer waardoor het licht heel diep naar binnengaat. Je krijgt 
hierdoor een verassend verlicht gebouw zonder kunstlicht. En met een 
gevel van dakplaten en die je gewoon lokaal kunt verkrijgen.”

LOKALE VERSIE
Verkuijl betrok zoveel mogelijk materiaal in Suriname zelf. Geen 
buitenlandse aluminiumgevels importeren maar een lokale versie 
laten vervaardigen. Hout als bouwmateriaal heeft hij op alle denkbare 
manieren toegepast. “Want hij vond dat het erom gaat dat je 
werkgelegenheid creëert in Suriname. Dat zie terug tot in den treure”, 
vertelt Dikland. Voor de overspanning van het SPSB-filiaal in Nickerie 
gebruikte Verkuijl betonijzer als lokaal alternatief. “Dat het allemaal 
zou gaan roesten vond hij niet bezwaarlijk. Hij stelde zich op het 
standpunt: hier heb je niet de technologie om het allemaal zo shiny te 
maken zoals in het buitenland. Dus shiny dingen vind je niet 
bij Verkuijl.”

Er zijn daarom gebouwen van Verkuijl naderhand dermate aangepast 
omdat mensen niet meer erin konden werken. Maar er zijn ook 
gebouwen met zeer veel zorg onderhouden en precies zo gelaten, zoals 
de polikliniek van dr. Oedit te Kwatta. “Een schitterend mooi ding, een 
waar kunstwerkje. Van buiten ziet je het misschien niet zo maar als je 
er binnen bent is het zo rustgevend.” Het ontwerp moest ook de missie 

van de opdrachtgever uitstralen, vond Verkuijl. Wat dat betreft vindt 
Dikland het gebouw van Stichting Lobi (voor seksuele voorlichting) qua 
detaillering het mooiste. Het stelt een eicel voor die ‘groeit’. “Verkuijl 
zei tegen mij: ‘Ze begrijpen het gebouw niet.’ Dat kon ik me levendig 
voorstellen. Alle wanden staan schuin en met speciale vormen die 
Verkuijl lokaal heeft laten lassen zodat de mensen werk hebben. De 
gevel is een soort legodoos met gaatjes.”

VOLKOMEN TRANSPARANT 
Politiek dient niet in gesloten achterkamertjes plaats te vinden. Daarom 
heeft Verkuijl de Congreshall op het Onafhankelijkheidsplein volkomen 
transparant gemaakt. Dikland: “Normaal zou je in dit geval kiezen voor 
een aluminiumgevel met dubbelglas zodat geen warmte binnenkomt. 
Maar die kan je in Suriname niet vervaardigen. Verkuijl koos weliswaar 
voor een geïmporteerde kunststofplaat maar die werd met houten 
latjes vastgeschroefd aan de achterkant. Dat is niet duurzaam maar 
wel volgens zijn filosofie dat wij rijk moeten worden en niet 
het buitenland.”

Verkuijl heeft twee grote sociale-woningbouwprojecten uitgevoerd. 
De parapluwoningen in Geyersvlijt en de soerawoningen waarvan 
veel in Hanna’s Lust staan. Dat was rond 1975 toen werkte hij voor 
Volkshuisvesting. “Met ruimtes deed hij dingen die ik nu pas na dertig 
jaar hard werken ook een beetje kan. Verkuijl had dat al vanaf het 
begin. Die huizen en ontwerpen heeft hij al op heel jonge 
leeftijd gemaakt.” 

Desondanks heeft Verkuijl zijn stempel niet kunnen drukken op de 
Surinaamse architectuur. “Daarvoor was hij te excentriek. Verkuijl 
volgde geen trends. Maar als hij in Miami had gewerkt dan zou hij zelf 
een trend hebben gezet en beroemd zijn geworden.”

Het CLAD kantoor De ark van Noach De EBG Blijdschool

Het Soera project De hangar van Blue Wing Organische woning "MERU"

©Diëgo Kartodikromo 2010
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Woongenot is een moeilijk 
grijpbaar begrip, en niet in de 
laatste plaats omdat het zeer 

subjectief is. Wat ik als prettig ervaar, 
kan namelijk totaal anders zijn van 
wat jij als wenselijk ervaart in jouw 
woonomgeving. En vaak genoeg komt 
woongenot, of althans de behoefte 
daaraan, pas bij kijken wanneer mensen 
een bepaalde investering hebben 
gepleegd en dat willen bewaken.

Zodra u echter op zoek gaat naar een 
permanente woonplek, neemt u die 
overweging onbewust wel met u mee. 
Sommige mensen hebben bijvoorbeeld liever 
een woonkavel in de buurt van Leidingen 
omdat het daar heel rustig en landelijk wonen 
is en ze dat op prijs stellen. 

Andere mensen weer houden van een 
bruisende omgeving en zullen niet zo snel 
kiezen voor een locatie die landelijk ligt. 
Dat voelt dan gelijk aan als ‘saai’. En omdat 
het bouwen van je eigen huis een grote 
investering is, ga je niet over één nacht ijs. 
Je wilt dat je investering je een veilig en 
geborgen gevoel oplevert en niet in 
waarde daalt.

Het is dan ook te begrijpen dat je niet 
wil dat er zaken in je omgeving gebeuren 
die de waarde van je investering doen 
afnemen. Woon je in de buurt van een druk 
winkelcentrum, dan zal je last hebben van 
mensen die voor je deur willen parkeren. En 
het lijkt een klein probleem, maar bij de vierde 
keer laat zijn, de zesde keer helemaal niet uit 
huis kunnen en de zoveelste keer de sleepauto 
bellen, omdat je opgesloten in je eigen huis 
de poort niet uit kunnen, kan aardig aan je 

lever vreten. Hetzelfde geldt voor het opzetten 
van een industrieloods naast je huis waarbij je 
constant de machines van de werkers hoort. 
Een bestaan met gebrek aan slaap en gebrek 
aan rust in je hoofd, kan de meest brave 
burger moordneigingen bezorgen.

En hoewel er mechanismen bestaan  om 
ervoor te zorgden dat de buurtbewoners niet 
gehinderd worden in hun woongenot, falen 
die bijna altijd hopeloos. En dat is eigenlijk 
begrijpelijk. Er zijn weinig mensen die bij een 
buurtonderzoek akkoord zullen gaan met de 
vestiging van een luidruchtig industriebedrijf, 
dus dan slaan de districtscommissariaten niet 
zelden dit stukje onderzoek over. Zij gokken 
erop dat de buurtbewoners akkoord zullen 
gaan als zij geconfronteerd worden met een 
voldongen feit.

Maar de meest treffende  aantasting van 
woongenot in de afgelopen tijd vond 
ik de bouw van een mortuarium met 
crematiefaciliteit in een woonwijk. De dood 
is voor veel mensen – en voor een keer is 
dat niet alleen zo voor Surinamers – een 
lugubere zaak. Dat er lijken enkele meters 
van hun woonkamer opgebaard liggen en 
daarna in de oven verbrand worden, stuit de 
buurtbewoners ernstig tegen de borst.
 
Complete nachtmerries en horrorbeelden 
kleven zich vast aan hun netvlies wanneer ze 
denken aan de lijkgeur, die misschien eens in 
de blauwe maand te ruiken zal zijn. Het idee 
leeft dat de doden niet altijd ‘weg’ zijn en ook 
bovennatuurlijke gevaren op de loer liggen. 
Dat maakt dat mensen misschien toch liever 
naast het industriepark wonen of een paar 
foutparkeerders willen trotseren. Zie daar de 
relativiteit van woongenot!

Het klinkt misschien raar, maar deze 
ontwikkelingen kunnen voorkomen worden 
door een stukje ruimtelijke ordening. Voor dit 
fenomeen, waarmee we in Suriname heel erg 
onbekend schijnen te zijn, hebben we zelfs 
een ministerie opgezet; dat van Ruimtelijke 
ordening Grond- en Bosbeheer. Het zal u 
ronduit verbazen maar dat ministerie is niet 
alleen bedoeld om – al dan niet legaal – 
gronden weg te geven en houtconcessies uit 
te geven.

Paramaribo is uit haar voegen gegroeid en 
alles is dus om die ene kern heen gebouwd. 
En dat is zeer organisch gebeurd. De 
binnenstad, waar ook de meeste zakelijke 
activiteiten plaatsvinden, wordt door deze 
ontwikkeling steeds groter. Hierdoor komen de 
handel en industrie steeds dichterbij en soms 
zelfs heel diep in de woonwijken.

Met wat planning en stimuleringsmaatregelen 
zou de overheid industriesectoren kunnen 
dwingen om in bepaalde gebieden hun 
zaak op te bouwen. Er was al sprake van 
een industriepark in de buurt van Paranam. 
In zo een omgeving kunnen tarieven van 
industriestroom, water en grondhuur 
bijvoorbeeld zo laag zijn, dat het ondernemers 
vanzelf daar doet investeren. Ook ontmoedigt 
hen ernstig om te kiezen voor investeren op 
locaties waar geen speciale voorzieningen en 
voordelen zijn voor industrie.

De ene industrietak is natuurlijk makkelijker te 
reguleren en accommoderen dan de andere. 
Zo staat echt niemand in ons bijgelovige 
samenleving te wachten op de komst van 
een mortuarium met crematiefaciliteit; veel 
mensen weigeren te geloven dat dede no 
abi makti!

Regulering van relativiteit
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Soort woning Koloniaal pand
Bouw opp. 175m²
Perceel opp. 300m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie   
 8916684

Centrum (W0651B6 – Prins Hendrikstraat 10)

€127.500,-

€ 245.000,-

De woning, uit bakstenen opgetrokken, heeft niet 
alleen een zeer Europese uitstraling, maar is ook 
voorzien van alle gemakken voor comfortabel en luxe 
wonen. De woning bestaat uit 3 woonlagen met een 
serre uitbouw aan de voorzijde van de woning vanaf 
de begane grond tot aan de eerste verdieping. Aan 
de linkerzijde van de woning is eveneens een serre uit-
bouw waardoor de ruimte van de woonkamer een stuk 
vergroot kan worden. Zowel de bouw van de woning 
als de extra voorzieningen, zowel binnen als buiten 
bevestigen dat er vakkundig en met gebruik van kwali-
teitsmaterialen gewerkt is aan de woning.

Kwatta (W0648B6 – Shantaweg 28, De Schuilplaats)

Soort woning Herenhuis
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 500m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie - 8916684

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 135m²
Perceel opp. 250m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Uitvlugt (W0652B6 – Waterlandstraat 13)

€ 67.500,-

€ 500.000,-

In een gesloten gemeenschap te Paramaribo - Zuid 
hebben wij een riante villa en twee luxe gasten 
appartementen op een fantastisch gelegen terrein. 
Het bebouwde is mooi en functioneel los van elkaar 
gekoppeld. In de directe omgeving zijn er tal van 
eetgelegenheden, supermarkten en niet te vergeten 
de L ‘Hermitage Mall. Er is twee fase elektriciteit 
alsook warm en koud watervoorziening aanwezig. Het 
internet en kabeltelevisie zijn toegewijd. Verder is elk 
object voorzien van koeling welke niet alleen maar 
centraal, maar ook in de gemeenschappelijke ruimtes 
en apart in elke suite bedienbaar is.

Uitvlugt (W0650B6 – Jeffreylaan 3)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 375m²
Perceel opp. 800m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 4
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 225m²
Perceel opp. 568m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Kwatta (W0649B6 – Krisnapersad Oeditstraat 85)

€ 68.500,- P.N.O.T.K.

We hebben te Paramaibo-Zuid een uniek object met 
enorme potentie. Het pand staat op de hoek van de 
L'Hermitageweg en de Henkielaan. De bank, L'Hermi-
tage Mall, sport gelegenheden en supermarkten zijn 
allemaal op vijf minuten loopafstand. In 2013 werd 
dit gebouw volledig gerenoveerd. Zo is de begane 
grond als bar/restaurant ingericht. Het heeft daarnaast 
toileten groepen, bergruimtes in de keuken, een was-
ruimte voor de studio appartementen boven. De boven 
verdieping bestaat uit een L-vormige balkon, een 
woon- en/leefruimte van 50m² en vier aparte studio's, 
elk studio met een ander kleurenthema.

Uitvlugt, M6 (W0454B6 – L’ Hermitageweg hk Henkielaan)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 575m²
Perceel opp. 395m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 7
Bijzonderheden Zakenpand
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677
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€ 150.000,-

Deze nieuwbouwwoning is onder constructie en zal 
binnen 2 maanden worden opgeleverd conform de 
foto’s. Het betreft een prachtige ruime woning met 
een oppervlakte van maar liefst 270 m², in een lande-
lijke omgeving op een terrein van 2000 m² groot. De 
woning staat op een ruim perceel van 2000 m² groot 
en ligt centraal in het midden van het terrein, zodat 
er een oprijlaan naar de woning is vanaf de voorlangs 
lopende weg. De oprijlaan is gemaakt van gravel en 
steenslag en geeft toegang tot de dubbele garage met 
automatische garagedeur.

Leiding B9 (W0645B9 – Bomaweg hk Nieuw weergevondenweg)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 270m²
Perceel opp. 2000m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Thijs Mouchart

€ 86.500,-

Goed onderhouden woning, geheel omrasterd met een 
ruime woonkamer en gesloten garage. Deze woning 
ligt aan een geasfalteerde weg niet ver van de hoek 
aan de Kwattaweg, waardoor openbaar vervoer geen 
probleem is. Deze woning is verder geheel omrasterd, 
beschikt over een rolpoort en over de gehele woning 
is er dievenijzer geplaatst. De omgeving is goed be-
woond en aan de rechterzijde van de woning is er een 
woning, aan de linkerzijde een bloot perceel en aan de 
achterzijde zijn er ook buren.

Uitvlugt (W0644B6 – Chitoestraat 6)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 145m²
Perceel opp. 310m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

€ 299.000,-

Onder architectuur gebouwde Villa in een exclusieve 
woonwijk ter hoogte van de Tweede Rijweg. De wijk 
staat bekend om zijn veiligheid en directie woningen. 
De wijk is zeker kindvriendelijk. De woning is eind 
vorige eeuw opgetrokken uit duurzame materialen. 
Het is uitstekend op de wind en zon gebouwd, waarbij 
door de raampartijen voornamelijk het natuurlijk licht 
uitstekend wordt benut. Met zijn indeling verdeeld 
over verschillende niveaus en hoge plafonnering is er 
een perfecte harmonie bewerkstelligd tussen stijlvol, 
strak, open en landelijk gelegen tropenwoning.

Kwatta (W0642B6 – Aukestraat hk. Peterstraat)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 360m²
Perceel opp. 661m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 330m²
Perceel opp. 516m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 6
Bad en toilet 5
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie   
 8916684

Wanica (W0641B6 – Mon Plaisirweg 30)

€ 75.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 100m²
Perceel opp. 1300m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Sar’ca (W0640B6 – Chandiesawweg 331a)

€ 62.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 154m²
Perceel opp. 305.59m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Munder (W0647B6 – Kashmirstraat 70)

P.N.O.T.K.
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Het begon voor Giovanni Tjong-A-Hung, directeur 
en oprichter van Solid Security NV, ooit als een 
jongensdroom. “Als kleine jongen ben je altijd onder de 

indruk van een man in een uniform en een wapen. Daaraan 
heb ik vormgegeven door een beveiligingsbedrijf te starten”, 
vertelt hij lachend, met zichtbare trots. Toen hij in 2003 
terugkwam naar Suriname, na zijn studie in het buitenland, 
begon zijn daadwerkelijke avontuur in de beveiligingsbranche.

“Het was of in het bedrijf van mijn familie stappen of iets anders 
beginnen waarvoor ik niet alleen passie had, maar ook ermee kon 
verdienen en de samenleving helpen kon door haar veilig te houden”, 
vertelt Tjong A Hung. Wat eerst een simpele meldkamer was, is 
uitgegroeid tot een solide, door technologie gedreven 
innovatief beveiligingsbedrijf.

Solid Security was de eerste dat vijftien jaar geleden begon met 
automatische sms-alerts bij alarmmeldingen. Dit systeem is nu volledig 
online te controleren met een smartphone-applicatie. “Beveiliging 
is niet alleen een bewaker trainen, het is ook meegaan met de 
technologische ontwikkelingen om de garantie ervan te ondersteunen. 
En dat is wat Solid Security doet”, vertelt  Tjong-A-Hung.

UNIEKE DIENSTEN
Naast beveiliging voor zowel huishoudens als grote bedrijven, biedt 
Solid Security tal van unieke diensten. Deze dragen bij aan de 
veiligheid en bewaking van productieprocessen en mensen binnen 
een bedrijf. Met zijn GPS-Fleet Management Systeem en Telematics-
cloudservices maakt Solid Security maximaal gebruik van wat 
technologie te bieden heeft. Door middel van sensoren en GPS-tracking 
kan een bedrijf met een autopark vaststellen waar de voertuigen 
zich bevinden en wordt data van het voertuig en de bestuurder 
bijgehouden. Het biedt tal van mogelijkheden. “Wil je het rijgedrag 
van je chauffeurs verbeteren, wil je weten hoeveel tijd men bij een 
klant heeft besteedt en zelfs sensoren die meten of de temperaturen in 
koelwagens constant zijn”, somt Tjong-A-Hung enkele op.

‘ONZICHTBAAR’ GRONDDETECTIE-SYSTEEM
Een ander beveiligingssysteem dat Solid Security biedt, is dat met 
ondergrondse detectie-ringen, die rondom een gebouw of huis 
aangelegd worden. Zodra een voertuig of persoon zich binnen deze 
ringen op het terrein begeeft, zorgen sensoren ervoor dat hiervan 
melding wordt gemaakt. Andere innovatieve toepassing waarmee Solid 
Security werkt, zijn automatische blusapparaten speciaal bestemd voor 
industriële en gevoelige IT-omgevingen. 

Tjong-A-Hung: “Innovatief te werk gaan is een must binnen deze 
sector. Naast persoonlijke veiligheid, biedt Solid Security met de nieuwe 
diensten nu ook tijd- en kostenbesparende tools aan bedrijven om hun 
bedrijfscontinuïteit te beschermen.”

Flustraat 25
Paramaribo - Suriname
(597) 530312 
solidsecurity@sr.net

www.go4solid.com

Innovatief voor solide veiligheid

Inbraak alarmsysteem

GPS - Fleetmanagement

Ondergrondse detectie

Automatische bluscannisters
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BA R  -  R E S TAU R A N T

De Dijck

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

Prijsrange 50 - 150 SRD

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

Van Sommelsdijckstraat 8 

 +597 473 147 

PROFESSIONAL
STEAM CLEANING SERVICES

MATRAXX SERVICES NV

INFO@MATRAXX.NET          WWW.MATRAXX.NET

KWATTAWEG 352    TEL.  8846244

MATRASREINIGING

SOFA SETS EN BANKSTELREINIGING

TAPIJTEN, VLOERBEDEKKINGEN EN TEGELS

AUTO INTERIEURREINIGING

ONTSMETTINGSSPRAYS EN AUTOPARFUMS

VOOR INFO EN AFSPRAKEN MAAKT U CONTACT MET

www.surgoed.comAdvertenties
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 388m²
Perceel opp. 655.22m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
Makelaar John Noble
 7106677

Noord (W0608B6–Heliumstr. hk. Osmiumstr.)

€ 135.000,-P.N.O.T.K.

Sfeervolle woning met zwembad. Een gerenoveerde 
woning in een rustige, prettige woonomgeving en zeer 
gunstig gelegen ten opzichte van 2 belangrijke en 
drukke uitvalswegen, waardoor de dagelijkse verkeers-
drukte op de piekmomenten moeiteloos vermeden 
kunnen worden. Vanaf de straatzijde is de eerste 
indruk een keurig aangelegde en goed onderhouden 
berm met hoge palmen die de woning flankeren. 
De woning is in een L- vorm gebouwd waardoor de 
binnenhoek en de achterzijde van de woning volledig 
op de wind staan.

Welgelegen (W0637B6 – Germastraat 8)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 400m²
Perceel opp. 870m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie - 8916684

€ 287.500,-

Deze 3 slaapkamer woning staat op een ruim terrein 
van 640m² groot. De woning staat centraal op het 
terrein en heeft rondom bestrating met klinkers en een 
inrit vanaf de straat naar de garage met een auto-
matische garagedeur. Vanuit zowel de garage als het 
voorbalkon kunt u toegang krijgen tot de woonkamer 
met een apart keuken gedeelte. Via de schuifdeur 
krijgt u toegang tot het achterterras. De indeling op 
de begane grond is speels en uniek, een woonkamer 
die los staat van de keuken, maar door de praktische 
indeling toch een open karakter heeft.

Noord (W0633B6 – Bergamotstraat 10)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 215m²
Perceel opp. 640m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

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)

€ 147.500,-

€ 160.000,-

Deze vijf slaapkamer woning staat aan de Sitalweg, 
een zijstraat van de Indira Ghandiweg. Het huis staat 
op een eigendomsperceel van 1790m². De woning 
heeft beneden een oppervlakte van 72m² en bestaat 
uit een slaapkamer, een keuken, voorzaal en een bad 
en toilet. De bovenwoning heeft een oppervlakte van 
192m² en bestaat uit 4 slaapkamers, nog een keuken, 
voorzaal, bad en toilet en balkon. De woning is voor-
zien van een prachtige houtenvloer. Beneden zijn er 
totaal 3 bergingen en een prachtige tuin. De tuin heeft 
vele fruitbomen zoals manjabomen, sinaasappels, 
dragonfruit, pompelmoes en bacove.

Wanica, Leiding (W0585B9 – Sitalweg 17)

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

Soort woning 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

Saramacca  (W0524B3 - Tayerbladweg)

€ 117.500,-
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Niet alleen de frisse groene gevel van HILO Center aan 
de Verlengde Gemenelandsweg is aantrekkelijk, maar 
ook wat binnen geshowd wordt. Een verscheiden 

aanbod om elk deel van uw woning compleet in te richten. 
Strakke keukens, bankstellen, eethoeken, sanitaire meubels, 
kleerkasten, walk in closets, lampen en vloerbedekkingen. Het 
grootste deel van het sortiment is Amerikaans en Europees en 
van hoge kwaliteit.

De sfeervolle showrooms op de begane grondvloer en de 
bovenverdieping zijn smaakvol ingericht, met van alles wat denkbaar is 
aan huismeubilair. Van superzachte bankstellen tot glanzende houten 
kasten en tafels. Tot de paradepaardjes van het assortiment behoren 
de diverse Impuls-keukens van het Duitse bedrijf Alno Kitchens. 
Daarnaast biedt deze meubelkoning ook lokale keukens van 
erkende meubelmakers.

LOVABLE PRICES
HILO staat voor ‘high quality with lovable prices’, dus betaalbare hoge 
kwaliteit. HILO onderscheidt zich ook in de ontvangst en begeleiding 
van het vriendelijke personeel. “Eenmaal bij ons klant altijd klant”, zegt 
de jonge Farahnaz Bholai, manager van dit familiebedrijf, zelfverzekerd. 
“We verkopen namelijk niet alleen, maar bieden complete diensten 
en aftersaleservice aan.” Voor advies is iedereen welkom bij de 
interieurspecialisten van HILO. Farahnaz is betrokken vanaf het 
opmeten tot de levering van de keukens en aanspreekpunt gedurende 
de garantieperiode. De Duitse en de Surinaamse keukens worden 
naar wensen van de klant geassembleerd. De levering en installatie 
gebeuren binnen twee tot drie weken. 

VAKKUNDIG ADVIES
Een veel voorkomende klacht over onderdelen van keukens, zoals 
scharnieren en geleiders, is dat zij niet lang meegaan en roestgevoelig 

Smaakvol 
ingericht als tastbaar advies
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zijn. Dat probleem stopt vlak hier bij deze winkel. HILO heeft 
duurzame keukenonderdelen waaruit de klant zelf mag kiezen. De 
service houdt niet op bij het installeren van de keukens. “Wij geven 
ook altijd adviezen voor het juiste gebruik en voor het onderhoud”, 
zegt Farahnaz. Haar vakkundig advies voor woninginrichting is mede 
gebaseerd op haar studie interieur design. En dat is al te zien bij de 
aantrekkelijke inrichting van het meubelcenter. Of het nu om een 
gerieflijk bed, aantrekkelijke eethoek, stijlvol bankstel of strakke 
keukenkasten gaat; veel is uitgestald als smaakvolle sample van een 
living, slaapkamer of keuken. De uitstalling alleen al is een 
tastbaar interieuradvies.

BLIJVENDE BAND
De relatie tussen HILO en klant houdt niet op bij de verkoop. “Er blijft 
altijd een zekere band tussen de winkel en de klanten, mede vanwege 
onze aftersaleservice”, zegt Farahnaz. “En onze klanten bevelen ons 
weer aan anderen aan vanwege hun tevredenheid over onze diensten. 
Veel klanten zeggen van ons te hebben gehoord van iemand die hier 
bijvoorbeeld een keuken heeft gekocht. 

Wij geloven sterk in het doorvertellen omdat we daarvan de resultaten 
zien. Zolang we betaalbare kwaliteit leveren, weten we zeker dat 
klanten terug zullen blijven komen.”

advertentie
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€ 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

www.surgoed.comWONINGEN
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€ 260.000,-

Luxe villa in bijzondere wooncommunity, gelegen in 
het goed ontwikkelde project Tourtonne Garden. De 
woning is één van de 7 woningen in een beveiligde 
community binnen een gated project. De communi-
ty heeft enigszins een Amerikaanse uitstraling. Een 
perfecte en goed beschermde leefomgeving voor o.a. 
gezinnen met kinderen. Er is sprake van bestemmings-
verkeer en in tegenstelling tot een groot deel van Pa-
ramaribo kunnen de kinderen zich nog veilig en onder 
toezicht binnen deze fraaie omgeving bewegen.

Tourtonne (W0631B6 – Manukastraat 151)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 900m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie - 8916684

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 150
Perceel opp. 350m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng 
 7176125

Wanica (W0626B6 – Henkie Spalburgweg 62)

€ 60.000,-

€ 1.100.000,-

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

Para (W0610B9 – Indira Gandhiweg 644)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 1400m²
Perceel opp. 1600m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 7
Bad en toilet 8 om 8
Bijzonderheden Bedrijfspand annexwoning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
 Alicia Chin A Foeng - 7176125

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

Clevia U1 (W0575B6 - Mandarijnstraat 33)

€ 170.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 215m²
Perceel opp. 500m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Kasabaholo (W0627B6 – Kasabaholoweg 199)

€ 135.000,-
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€ 120.000,-

Deze laagbouwwoning is een op zichzelf staande wo-
ning in een beveiligde buurt aan de overkant van de 
Suriname rivier in het beveiligde project Palm Village. 
De woning heeft geen eigen omrastering, alhoewel 
de fundering ervoor wel is gelegd. Verder is deze 
woning gelegen langs een van de afwateringskanalen 
van Palm Village. Het perceel is ruim 1000m² groot, 
is gelijk of iets hoger dan de straat, en geeft je een 
ruimtelijk gevoel. Wij kunnen van deze woning zeggen 
dat het een hedendaagse woning is en goed onder-
houden. De woning ademt een prettige atmosfeer uit 
van zowel de buiten- als de binnenkant.

Commewijne (W0597B6 - Betelpalmlaan 39)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 210m²
Perceel opp. 1070m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden Woning met een open keuken en
 ruim achterterras
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards 
 8510812

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 120m²
Perceel opp. 1886m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Leuke laagbouwwoning,  
 landelijk gelegen met aparte  
 overloop naar vrijstaande  
 keuken. 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Sara'ca A7 (W0604B6–Hein Djojopawirostraat) 

€ 64.500,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 476m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Ruim woonhuis robuust  
 gebouwd, landelijk gelegen  
 tegen een scherpe prijs.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Tout Lui Faut R14 (W0603B6-Roggestraat 7)

€ 87.500,-

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

Commewijne (W0543B9 - Suikerpalmlaan 25)

€ 99.000,-€ 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

€ 399.000,-

Riante en degelijk gebouwde woning in zeer goede 
staat van onderhoud. De woning is ruim van opzet en 
bijna volledig omsloten door een mooi aangelegde tuin 
met verschillende fruitbomen. Het perceel is aan de 
straatzijden omheind met solide materialen, waarlangs 
functionele beplanting aangelegd is om niet alleen 
de privacy te waarborgen, maar ook de aangename 
rustgevende sfeer van een groene omgeving te bena-
drukken. De indeling van de ruimten in de woning is 
eveneens weldoordacht, aangezien alle slaapkamers 
grenzen aan de tuinzijde.

Uitvlugt (W0625B6 – Ramalaan 28)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 450m²
Perceel opp. 1400m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684
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€ 125.000,-

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

Boxel S14 (W0606B6 - Sir Winston Churchillweg 691)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 1104m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Een woning met liefde gerenoveerd  
 met tal van bijzondere accenten.
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)

€ 105.000,-

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

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

€ 130.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 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)

€ 68.500,-

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

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

Bijzonderheden Een miljonairsvilla  
 met alles erop en  
 eraan

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 625.000,-

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



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

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

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

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

Kernkampweg 13
Paramaribo - Suriname

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

exclusieve kavels te koop

in Paramaribo - noord!
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€ 175.000,-

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

Kwatta (W0598B9 - Callistostraat 9)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 294m²
Perceel opp. 1243m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden 5 slaapkamers
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

P.N.O.T.K.

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

Leiding, Wanica (W0613B6 – Marga Werkhovenweg 72, Noord Polderdam)

Soort woning Landhuis
Bouw opp. 375m²
Perceel opp. 3000m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Leiding, Noord polderdam
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 213m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Noord (W0628B6 – Kristalstraat 87)

€ 127.500,-

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

Schimmelpennick Q4 (W0586B6-Jacobstraat 4)

€ 44.000,-

€ 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 

Bouw opp. 260m²
Perceel opp. 1.47ha²
Titel grond Grondhuur tot 2025
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Ruim woonhuis gelegen op  
 een riant terrein
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 

Leiding 9 B8  (W0596B6 - Leiding 9 #157)

P.N.O.T.K.
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$ 300.000,-

Deze droomwoning staat gelegen te Palm Village. 
Een prachtige luxe woning langs het water voorzien 
van alle gemakken. Bent u op zoek naar een ruime 
woning en houdt u van rust? Dan is dit uw droomhuis! 
Als u de woning binnenkomt, stapt u meteen in de 
woonruimte. Aan een kant heeft u vervolgens twee 
slaapkamers met een gemeenschappelijke bad en 
toilet en aan de andere kant de masterbedroom. Ook 
is er een gastentoilet aanwezig. De masterbedroom 
heeft een eigen ruime bad en toilet en een closet waar 
de meeste vrouwen van dromen.

Commewijne (W0521B9 – Palm Village)

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

WONINGEN
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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

Sar'ca A4 (W0474B9–Damboentong 24)

€ 73.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 90m²
Perceel opp. 540m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Noord (W0653B6– Napoleonstraat 17+18)

€ 74.000,- € 325.000,-

Een woning als deze kom je niet vaak tegen. De 
woning is gebouwd zoals er vroeger gebouwd werd, 
waar er geen plafond is aangebracht maar tegen de 
dakplaten is afgewerkt. De houten accenten tegen 
het plafond maken het geheel helemaal af en met het 
gigantisch voordeel; geen vleermuizen en een koele 
woning. Een zeer warme uitstraling heeft de houten 
vloer op het geheel; in de woonkamer heb je een 
fijn uitzicht op de rivier dat wordt versterkt door de 
houten schuifdeuren. Als beide deuren open zijn heb 
je een open ruimte van wel 3 meter in de breedte.

Houttuin (W0622B6 – Sir Winston Churchillweg 481b)

Soort woning Villa
Bouw opp. 219m²
Perceel opp. 1899m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 3/2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 344m²
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 38)

€ 145.000,- € 109.000,-

Een comfortabele woning voor een uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding. Efficiënt gebouwd in twee 
woonlagen, op een perceel van 306 m², waardoor er 
ruim voldoende woonoppervlakte(234 m²) gecreëerd 
is. Er rest alsnog een redelijk aantal vierkante meters 
tuin die onderhoudsvrij is aangelegd. De woning valt 
op door het modern ontwerp waarin eigenlijk alle 
mogelijke woonwensen verwerkt zijn. Een prettig 
balkon c.q. terras, zowel aan de voor- als achterzijde 
(windzijde) van de woning. De onderste woonlaag be-
staat aan de voorzijde uit een garage voor twee auto’s 
en een extra kamer.

Charlesburg (W0629B6 – Kartaramstraat 6A)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 234m²
Perceel opp. 307m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

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

Saramacca (W0582B3 - Baliweg 169)

€ 39.500,-

WONINGEN
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€ 210.000,-

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

Uitvlugt (W0589B9 - Wonglaan 26)

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

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,-€ 135.000,-

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

Morgenstond (W0616B6 – Krakoenstraat)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 481m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

HONG YUAN TRADING     |           Lalla Rookhweg 3     |           +597 463288 / 8718588

Uitverkoop op lampen!
EN NOG VEEL MEER
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€ 312.500,-

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

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

Beekhuizen P8 (Z0034B6 - Groenhartstraat)

€ 127.500,-

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

Saramacca (W0592B3-Catharina Sophia 130)

€ 45.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 215m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Uitvlugt (W0619B6 – L' Hermitageweg 135)

€ 125.000,-

P.N.O.T.K.

Strakke moderne statige hoogbouwwoning, voorzien 
van alle gemakken, goed gelegen te Uitvlugt. Dit 
hoekterrein lijkt met zijn 410 m² erg klein om een 
woonhuis met zwembad te accommoderen. Komt 
u kijken hoe fraai deze ontworpen is en voorzien is 
van alle woongemakken. Deze onder architectuur 
ontworpen woning is uniek in zijn soort. De woning is 
ontworpen aan het stadsleven, ideaal voor een klein 
druk gezin dat op een toplocatie te Uitvlugt wil wonen, 
voorzien van moderne gemakken en voorzieningen. Er 
is een dubbele garage vanwaar u direct toegang krijgt 
tot de tussenhal die uitkomt in de keuken.

Uitvlugt (W0618B6 - Edmundstraat hoek Willem Anthonielaan)

Soort woning Villa
Bouw opp. 265m²
Perceel opp. 401m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3 (1 master)
Bad en toilet 3 om 3
Bijzonderheden Dubbele garage, zwembad, alarm 
 camera bewaking, warm en koud  
 water 110v/220v
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 165.000,-

Twee woningen op één perceel. Gerenoveerde hoog-
bouw en moderne nieuwe laagbouw. De hoofdwoning 
is verdeeld in 3 woonlagen, waarbij de onderste 
woonlaag alle voorzieningen heeft om eventueel kan-
toor aan huis te houden. Grenzend aan het kantoor of 
de multifunctionele ruimte bevindt zich de moderne 
inbouwkeuken met apparatuur. De moderne laagbouw 
groot 95 m², die achter op het terrein ligt is volledig 
op de windrichting gebouwd en is goed afgeschermd 
waardoor de privacy is gewaarborgd. Naast de ingang 
is er een ruime berging waar ook de hydrofoor en 
boiler geïnstalleerd zijn.

Blauwgrond (W0621B6 – J.B.S. Rebostraat 1)

Soort woning Hoogbouw: Split level / Laag  
 bouw
Bouw opp. 177m²/95m²
Perceel opp. 800m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 3/2
Bad en toilet 2/1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684



Surgoed House, Home & Lifestyle

www.surgoed.comWONINGEN

25

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 132a)

€ 65.000,- € 142.500,-

Dit terrein ligt aan de hoofdweg en heeft genoeg 
ruimte met een kantoor c.q. woon pand in aanbouw, 
dat ook gebruikt kan worden om zakelijke doeleinden 
te ontwikkelen. Deze woning staat op een ruim terrein 
in een L-vorm met een in aanbouw zijnde woning c.q. 
kantoorpand. Er was op dit terrein een begin gemaakt 
om hout te verkopen, en vanwege het ruime terrein 
leent dit zich er goed voor. Het terrein is gelijk met de 
straat; dat komt doordat er behoorlijk is geïnvesteerd 
in het ophogen van het terrein en dat is het verschil 
met de omliggende terreinen die zo een 50 cm lager 
liggen dan dit terrein.

Commewijne (Z0618B6 – Pronkweg)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 112m²
Perceel opp. 1950m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Belwaarde, Commewijne
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

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,-

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

Charlesburg (W0590B6 - Khadiweg 45)

€ 67.000,-

W

€ 339.000,-

Deze moderne hoogbouwwoning is een type woning 
die je niet snel tegenkomt in de tropen, meestal van-
wege de traditionele stijl van bouwen en het gebruik 
van de materialen; te warm en niet geschikt. Maar let 
op! Dit huis heeft enkele unieke eigenschappen en 
kenmerken waarbij optimaal woongenot, duurzaam-
heid in energieverbruik en veiligheid in een pakket 
wordt aangeboden als een absolute woontopper voor 
een leuk gezin. Deze 6 slaapkamer woning staat op 
een ruim terrein van 640m² groot. De woning staat 
centraal op het terrein en heeft rondom bestrating met 
klinkers en een inrit vanaf de straat naar de garage.

Noord (W0632B6 – Bergamotstraat 8)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 320m²
Perceel opp. 640m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 6
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

W

€ 165.000,-

In het district Wanica te Vredenburg serie A hebben 
wij een uitstekend gelegen object. Het is gesitueerd 
op de hoek van de Abarcostraat (voorheen Nokialaan) 
en de Vredenburg serie A. Het staat op een perceel 
met een oppervlakte van 1.272m². Door de jaren heen 
is de omgeving gaan transformeren van boerenplat-
teland en bos naar een combinatie van rust, natuur 
en verkavelingsplannen. Alles is binnen handbereik 
en de infrastructuur is optimaal. Het terrein is goed 
opgehoogd en de eigenaar meende met zo natuurlijk 
mogelijke producten een pracht van een woongenot te 
behalen hetgeen hem ruimschoots is gelukt.

Wanica (W0447B6 – Abarcostraat hk Vredenburg Serie A)

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
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Honderd jaar overeind blijven als 
cultureel-maatschappelijke, nota 
bene ‘Surinaamse’ vereniging in 

Nederland. Dat heeft alles te maken 
met het meeveranderen van Vereniging 
Ons Suriname (Veronsur) met de 
veranderende oriëntatie van Surinamers 
in Nederland. ‘Dat is wat ons hier al een 
eeuw verenigt.’

Met als doel lekker gezellig en warmpjes bij 
elkaar te zijn in het koude kikkerland, werd 
hartje winter – op 18 januari 1919 – de Bond 
van Surinamers in Nederland opgericht door 
Julius Gemmel. Hij was een Surinaamse 
onderwijzer die in 1916 naar Nederland 
was vertrokken voor verdere studie, en in 
Amsterdam gemeenteambtenaar werd. 
Gemmel ontpopte zich tot een maatschappelijk 
actieve en sociaal bewogen persoon.

De Bond werd opgericht om sociale contacten 
tussen Surinamers te bevorderen en deed veel 
sociaal werk onder Surinaamse nieuwkomers 
en verstekelingen (‘stow aways’). Ook werd 
gewerkt aan verbeteren van het imago van 
Suriname en Surinamers in Nederland. In 
1924 werd de naam Vereeniging Suriname. In 
1946 volgde een fusie met Vereeniging Nieuw 
Suriname onder leiding van Frits (Beca) Blijd 
en werd het Vereniging Ons Suriname.

BROEDPLAATS 
ONAFHANKELIJKHEID
Na de Tweede Wereldoorlog werd Veronsur, 
onder voorzitter Otto Huiswoud, een 
‘broedplaats voor onafhankelijkheid’. De 
communist Huiswoud was in Suriname 
tijdens WO II geïnterneerd door de koloniale 
machthebbers. In Nederland kwam hij 
terecht bij de vereniging, toen van gegoeden 

die dropen van de nostalgie en het Huis 
van Oranje. Het toeval wilde dat toen ook 
progressieve, ‘antikoloniale’ figuren in 
Nederland waren voor studie. Zoals Eddy 
Bruma, Hein Eersel, Jules Sedney en Eugene 
Gessel. Die richtten in de boezem van 
Veronsur de beweging ‘Wie Eegie Sanie’ op. 
Onder het motto van ‘geef mensen hun eigen 
waardigheid’, begon deze in de jaren vijftig  
een cultureel offensief. Hiermee begon ook de 
politieke betrokkenheid van Veronsur.

MASSAAL VLUCHTEN
In de jaren zeventig vluchtten Surinamers 
massaal voor de staatskundige 
onafhankelijkheid. “Als jonge studenten waren 
we politiek actief en in de vereniging vonden 
allerlei discussies plaats over de toekomst 
van Suriname”, verhaalt Delano Veira. Hij 
komt er sinds 1976 en nam in 1992 zitting in 
het bestuur. In 2008 werd hij waarnemend 
voorzitter, na het overlijden van Hugo Kooks 
die ruim vijftig jaar bij de organisatie zat.

Enerzijds was er de ‘Bonanzastemming van: 
we zijn vrij!’. Anderzijds de grote stroom 
nieuwe Surinamers die door politieke 
partijen ‘bang’ waren gemaakt over de 
onafhankelijkheid. “Mensen kwamen aan 
op badslippers en een plastic tas, verder 
niets”, weet Veira nog. “Zij werden, zoals 
tegenwoordig vluchtelingen, verspreid 
over het gehele land in opvangcentra, 
woonwagenparken en pensions. Wie familie 
had, kwam daar terecht.”

Samen met andere organisaties voor 
Surinamers heeft Veronsur toen 
‘crashprogramma’s’ uitgevoerd. “De mensen 
werden door ons begeleid in het proces van 
wat je tegenwoordig integratie of inburgering 

noemt. Wij gingen allianties aan met andere 
instanties om Surinamers te helpen op het 
gebied van werk, scholing en opleiding. Dat 
kreeg de overhand.”

CULTURELE SHIFT
Veronsur had vroeger afdelingen in het gehele 
land: Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den 
Haag. In jaren vijftig ontstonden landelijk 
ook verenigingen van Surinaamse studenten 
(SSV’s), die contact onderhielden met de 
vereniging. De collectieve ‘terugkeerdroom’ 
spatte uiteen na de staatsgreep van 1980 en 
de Decembermoorden twee jaar later. “In de 
jaren negentig beseften velen dat zij voorgoed 
in Nederland zouden blijven”, vertelt Veira. 
“Men begon huizen te kopen, betere buurten 
op te zoeken en te kijken naar de toekomst 
van hun eigen kinderen in Nederland.”

Toen kwam binnen Veronsur de ‘culturele 
shift’: kunst en cultuur werden belangrijk. 
Dat uitte zich in tal van culturele festivals, 
boekpresentaties en de opzet van galerie ‘Nola 
Hatterman’ voor Surinaamse beeldende kunst 
onder de bezielende leiding van Henry Strijk 
en Myra Winter. Sinds Wie Eegie Sanie had 
Veronsur ongewild een stempel van ‘Afro-
Surinaams’. “Maar elke bevolkingsgroep, met 
name Hindoestanen en Javanen, is aanwezig 
geweest. De vereniging komt op voor de 
totale Surinaamse cultuur”, benadrukt Veira.

ALTIJD DYNAMISCH
Door meeveranderen met de oriëntatie van 
doelgroep, is Veronsur ‘altijd dynamisch’ 
geweest. Desondanks sloeg een ‘enorme 
vergrijzing’ toe. Sinds 2016 nam Vincent 
Soekra (51) het voorzitterschap over, met 
als missie: zorgen voor jong elan en nieuw 
bloed. “Maar ik was al jaren betrokken als 

100 jaar meeveranderen 
met Surinamers in Nederland
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vrijwilliger”, vertelt Soekra. “De vereniging 
was een soort van opvang toen ik hier in 
Nederland aankwam. Een plek waar je terecht 
kon en voorzitter Hugo Kooks was nog 
in leven.”

De New Urban Collective (NUC), netwerk van 
Surinaamse studenten en young professionals, 
had het nalatenschap van de Surinaamse 
socioloog Waldo Heilbron. Zo’n drieduizend 
boeken over onder meer zwarte geschiedenis, 
antropologie, cultuur en kunst. NUC klopte 
aan bij Veronsur voor kantoorruimte en benut 
sindsdien ook de verenigingsarchieven. Zo 
ontstond ‘The Black Archives’. “Met NUC 
voegen we volop jong bloed toe aan de 
vereniging. Ze zijn dagelijks actief binnen 
het pand met rondleidingen van scholieren 

en studenten.” The Black Archives ontving 
in 2018, in de categorie ‘stimulering’, de 
‘Amsterdamprijs voor de Kunst’.

FOTOTENTOONSTELLING
Sinds juni is in het Hugo Olijfveldhuis de 
‘pop up’-fototentoonstelling ‘Onze * Tori’, 
over 100 jaar aanwezigheid van Surinamers 
in Nederland. Het gaat om foto’s van 
emigratie, (bekende) Surinamers aan het 
werk of sporten, artiesten, actiemomenten en 
protesten maar ook van gezellig samen zijn.
 
Veronsur is sinds 1972 gevestigd aan de 
Amsterdamse Zeeburgerdijk. Het Hugo 
Olijfveldhuis – vernoemd naar de oud-
secretaris die in 1967 omkwam bij een 
verkeersongeval – is sinds 1994 eigendom. 

Dat maakt zelfbedruiping mogelijk door middel 
van verhuur van zaalruimten voor activiteiten 
zoals lezingen, presentaties en salsalessen. 
Behalve aan The Black Archives wordt ook 
verhuurd aan bedrijven zoals 529 Media 
Productions & Events. 

Soekra: “Er is nog veel werk aan de winkel 
met betrekking tot de positie van Surinamers; 
maatschappelijk, politiek en economisch. 
Surinamers vinden op zich goed hun weg, 
maar als collectief moeten we nog behoorlijke 
stappen maken.” Desondanks poneert Veira 
trots over het 100-jarige bestaan: “Het zegt 
dat Surinamers één volk zijn. Of je nu in 
Suriname, Nederland of Amerika leeft; we 
komen allemaal van hetzelfde grondgebied en 
dat is wat ons hier al een eeuw verenigt.”

Julius Gemmel Hugo Olijfveld
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 1425m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Tropisch karakter nabij de  
 Golfbaan
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Wanica M11 (W0549B6 - Jozefweg)

€ 135.000,-P.N.O.T.K.

Zeer complete hoogbouwwoning gelegen op een 
mooie locatie te Paramaribo–Noord, voorzien van alle 
gemakken. Deze woning is een must see, voor de ge-
vorderde bewoner, de ambassadeur of zakenman die 
zich meer dan een standaard woning kan veroorloven. 
Dit is een moderne klassieke stijl woning die compleet 
tot in de puntjes in detail is uitgewerkt en is afge-
stemd op alle bouwkundige en esthetische elementen. 
Compleet en modern is deze gezinswoning tot in alle 
aspecten, vanaf de straat gezien maakt de keurig 
verzorgde voortuin met statig hekwerk al duidelijk dat 
het niet om een alledaagse woning gaat.

Noord (W0654B9 – Nachtegaalstraat 971)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 500m²
Perceel opp. 1204m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Thijs Mouchart

€ 267.500,-

Deze moderne hoogbouwwoning is een type woning 
die je niet snel tegenkomt in de tropen, meestal van-
wege de traditionele stijl van bouwen en het gebruik 
van materialen; te warm en niet geschikt. Maar let op! 
Dit huis heeft enkele unieke eigenschappen en ken-
merken waarbij optimaal woongenot, duurzaamheid in 
energieverbruik en veiligheid in een pakket wordt aan-
geboden als een absolute woontopper voor een leuk 
gezin. Deze 4 slaapkamer woning staat op een ruim 
terrein van 640m² groot. De woning staat centraal op 
het terrein en heeft rondom bestrating met klinkers en 
een inrit vanaf de straat naar de garage.

Noord (W0634B6 – Bergamotstraat 12)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 210m²
Perceel opp. 640m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 1000.000,-

Prachtig en mooi zakenobject met vele mogelijkheden 
voor de zakelijk ingestelde persoon. Dit is een goedlo-
pende uitdeuk- en spuitinrichting die gespecialiseerd 
is in het opknappen van auto’s met schade en/of her-
stellen van schade, met de offerte die is aangevraagd 
door de verzekering. Dit bedrijf staat goed bekend bij 
alle gerenommeerde verzekeringsbedrijven. U stapt 
hier in een rijdende trein, een bedrijf die zijn sporen al 
langer dan tien jaren in Suriname heeft verdiend met 
een goede naamsbekendheid. 

Latour (Z0620B6 – Livornoweg 93)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 2650m²
Perceel opp. 6500m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards – 8510812

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 10000m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1/2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Creola (W0653B6 – Tawajariepolderweg 40a)

€ 99.000,-

Soort woning Winkel, appartementen
Bouw opp. 725m²
Perceel opp. 2007m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 9
Bad en toilet 10
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Para (Z0619B6 – Damstraat 25)

€ 85.000,-
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Een gevoel van rust verwelkomt je op het moment 
dat je de poort opendoet van Oso Josich aan de Van 
Roosmalenstraat. “Het is een vrij rustige buurt en 

niet in het centrum, maar ook niet ver van het centrum 
en het uitgangsleven. Dat maakt het interessant voor 
vakantiegangers”, vertelt eigenaresse Lucille Wijnstein-
Lionarons over de gunstige ligging.

Het huis is in 1970 gebouwd en een nalatenschap van haar moeder 
Jos en vader Erich, naar wie het ook is vernoemd. “Als herinnering aan 
mijn ouders hebben we de naam Oso Josich bedacht. Mijn vader heeft 
het huis met heel veel liefde gebouwd. Deze liefde en warmte willen 
wij meegeven aan vakantiegangers die Suriname bezoeken.”

KARAKTERISTIEK
Het huis is ooit ingericht door haar vader. Alhoewel hiervan niet 
veel meer te merken is, zijn er toch wat elementen aanwezig die 
karakteristiek zijn voor die tijd. “De stenen muur in de woonkamer 
is heel typisch voor de jaren zeventig en dat hebben we eigenlijk 
behouden na de grote renovatiebeurt. Het geeft het huis zeker 
karakter”, vertelt Lucille lachend. Het huis dat sinds 1974 niet meer 
bewoond werd door de familie, omdat zij verhuisden naar Nederland, 
werd toen al verhuurd aan diplomaten en grote bedrijven. “Toen 
had mijn moeder de zorg ervan in handen.” Sinds 2004 is dat nu een 
aangelegenheid van Lucille en haar echtgenoot Milton.

RUIME TUIN
Met een beneden- en bovenverdieping die maximaal twaalf personen 
kunnen accommoderen, biedt Oso Josich toch nog de nodige privacy. 
“Het is ruim en dat krijgen we vaak genoeg te horen van gasten. Je 
zit niet op elkaars lip, want soms wil je gewoon niet de hele dag bij 
elkaar zijn.” Met een ruime tuin rondom blijkt dat meer dan waar te 
zijn. Het is niet alleen ideaal voor wie aan de drukte binnenshuis wil 
ontsnappen, het biedt ook vertier voor gezinnen met kinderen die op 
vakantie zijn. De tuin is ook plek waaraan de eigenaresse haar beste 
jeugdherinneringen over het huis heeft. “Die ontspanning of zelfs 
ontsnapping wil ik ook meegeven aan onze gasten.”

WARME GASTVRIJHEID
Er is een volledig nieuwe pergola aangebouwd waaronder de gasten 
straks lekker weg kunnen luieren of verzonken zijn in een boek. 

Oso Josich Appartementen
gelegen aan de

Van Roosmalenstraat 5 te Paramaribo.

Voor Informatie en reserveringen:
www.osojosich.com

osojosich@gmail.com
+597 7797321 of +31 653801003

OSO JOSICH

Appartement A

Appartement B

Uw vakantiehuis
in Suriname!

‘De kleine dingen maken het een belevenis’
Oso Josich

Voor Lucille en haar familie is de warme gastvrijheid het unieke van 
Oso Josich. “Je krijgt niet slechts de sleutels in handen en dan zij we 
klaar. Nee, het zijn de kleine dingen die het een belevenis maken voor 
onze gasten. Je moet het gevoel hebben dat je bij vrienden thuis op 
visite bent en ook kan genieten van je privacy en rust.” En dat is ook 
wat Lucille proeft uit de reacties van haar gasten. “Wij streven ernaar 
om een zo aangenaam mogelijk verblijf in Suriname te bieden aan 
onze gasten. Oso Josich moet een thuis ver weg van je huis zijn en dat 
ervaren onze gasten zeker ook.”
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NewTech NV is voor ondernemend Suriname 
het meest bekend als het gaat om het leveren, 
installeren en onderhouden van airconditioning- en 

ventilatiesystemen. Op het cv prijken klinkende namen van 
organisaties en instellingen in onder andere de horeca-, fast 
food-, geneeskundige- en dienstverleningsbranches. Maar 
NewTech is meer dan dat.

Het bedrijf met hoofdvestiging aan de Hofstede Crulllaan importeert 
en levert ook garagedeuren, poortmotoren, walk-in diepvriezers, 
koelcellen, stroomgeneratoren en elektrisch gereedschap. Daarnaast 
worden ook licht- en krachtinstallaties geleverd. “Maar ook het 
technische achter onze producten en diensten is erg belangrijk”, 
zegt Zahira Dorder, marketingspecialist. NewTech verkoopt de klant 
bijvoorbeeld niet slechts een poortmotor. Minstens zo belangrijk is 

de toegevoegde ‘added value’; de benodigde ondersteuning, het 
professioneel advies, de garantie en zekerheid van onderdelen.

BEST PRACTICE
“De best practice of wat de norm in de branche voorschrijft te 
volgen, staat bij ons voorop”, zegt Zafar Alladien, manager business 
development, over de diensten, producten en merken. Algemeen 
oordelend wat zich binnen de branche afspeelt: “Het wordt tijd dat de 
klant waar krijgt voor zijn geld. Alle nodige informatie en service bieden 
wij aan onze klanten.”

In het assortiment van onder andere energiezuinige en 
milieuvriendelijke airco’s en koelcellen, zijn er kwaliteitsmerken terug te 
vinden, zoals Carrier, Danfoss, Toshiba, Kohler-SDMO en Nice. 
NewTech onderscheidt zich door samenwerkingen met merken die 

‘De best practice staat bij ons voorop’
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wereldwijd een goede reputatie hebben. Producten die kwalitatief 
langer meegaan en tegen een stootje kunnen. Het beleid is ook om 
onderdelen van alle producten van het assortiment in voorraad te 
hebben. Wat niet in voorraad is, wordt binnen afzienbare tijd geleverd. 
“We denken altijd in termen van oplossingen en doen ons best geen 
‘nee’ te verkopen ”, zegt Zahira met klem. 

RETAIL & ENGINEERING
NewTech, in 1996 opgericht door elektrotechnisch ingenieur Jamil 
Mekdessi, begon met vijf personen. Het bedrijf is uitgegroeid naar 
meer dan 60 gemotiveerde teamleden en heeft ook een vestiging op 
Curaçao onder de naam SimplAire. NewTech is verdeeld in een Retail- 
en Engineering-afdeling. De Retail focust op verkoop van producten en 
de installaties verricht door contractors. En de Engineering richt zich op 
complexe berekeningen en installaties met eigen teamleden. 

Daarnaast wordt samengewerkt met ervaren contractors die de 
installatie van apparatuur en systemen kunnen uitvoeren. Er is ook de 
optie voor een installateur die bij de klant vertrouwd is.

TRANSPARANTIE
“Met transparantie als kernwaarde willen we dit bedrijf verder laten 
uitgroeien en meer bekendheid geven aan de Surinaamse bevolking, 
in het bijzonder het bedrijfsleven”, zegt Zafar. “Vanuit een
communicatief, informatief en marketing perspectief zullen we naar 
buiten treden.” 

Maar performances zeggen meer dan woorden. Dat mogen publiek 
en het bedrijfsleven al ervaren. Het is immers aangenaam vertoeven 
in de grote openbare ruimten zoals winkels, malls, hotels en 
kantoorgebouwen die NewTech voorzien heeft van een koelinstallatie.
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Vortex Aviation Suriname
Internationaal fit bevonden voor commerciële vliegdienstenBegonnen als eenmansvliegschooltje is Vortex 

Aviation in vijf jaar uitgegroeid tot een gecertificeerd 
luchtvaartbedrijf voor commerciële diensten. Met 

‘Vortex Heli Services’ zullen binnenkort, met een state-of-
the-art toestel, eveneens helikopterdiensten 
worden aangeboden.

Al in de wachtruimte van Vortex Air Services, aan de Doekhieweg 
Oost te Zorg en Hoop Airport, komt de bezoeker in de juiste sfeer. 
Gerieflijke grijsleren stoelen met verstelbare armleuningen uit 
een passagiersvliegtuig. Aan het plafond een radiografisch model 
van een Cessna-toestel. Aan de muren posters van een Boeing 
777-cockpit en alle typen gevechtsvliegtuigen van de Tweede 
Wereldoorlog. Een glanzend model van de vroegere SLM-Boeing 747 
en meer. Door de glazen wand kijk je uit op de hangar. Er staat een 
oogstrelende, witte helikopter met meterslange grijze rotorbladen en 
het uitnodigende logo van ‘Vortex Heli Services’.

“Dit toestel is state-of-the-art”, zegt oprichter en directeur Gilbert 
Samuels over het stijlvolle interieur en de betoverende cockpit. De 
helikopter is op dit moment de modernste in Suriname en kan negen 
passagiers comfortabel vervoeren. Hiermee is Vortex de eerste in 
Suriname die inspeelt op de verwachte Surinaamse offshore olie-
industrie. “Er zijn genoeg signalen om te geloven dat die gaat 
komen”, klinkt het vol vertrouwen. “Er zullen helikopters nodig 
zijn voor transport van en naar de boorplatforms. Maar ook om 
evacuaties uit te voeren.”

COMMERCIËLE VLUCHTEN
Vortex Aviation bestaat vijf jaar en is sinds mei 2019 AOC-
gecertificeerd (Air Operator Certificate). Dat betekent dat ‘Vortex Air 
Services’ naar internationale standaarden “fit en verantwoordelijk” 
bevonden is voor commerciële operaties. “Met goede begeleiding 
van de CASAS is het ons gelukt om een verantwoorde operatie op te 
zetten en de certificering succesvol te doorlopen, in amper een 
jaar tijd.”

De vraag naar commerciële vluchten is groot, ook vanwege 
maatschappelijk verantwoorde bezigheden van Vortex. “Ik heb 
aardig wat vrienden in de inheemse dorpen en help er projecten 
realiseren”, vertelt Samuels. “Vooral buitenlandse ngo’s mogen van 
hun hoofdkwartier niet vliegen met niet-gecertificeerde bedrijven.” 
Er is een ‘broederlijke relatie’ met Stichting Kuluwayak uit het 
dorp Apetina. Kuluwayak werkt aan lokale ontwikkelingsprojecten 
zoals een succesvol kippenteeltbedrijf en een vakantielodge, in 
samenwerking met andere organisaties. Ook stichting Mulokot van 
het dorp Kawemhakan aan de Lawa is een partner. “Reden waarom 
wij ook haast hebben gemaakt met ons AOC.” 



De Vortex-vloot bestaat uit vliegtuigen en helikopters. Het begon 
als eenmansvliegschool Vortex Aviation Academy. Samuels als 
vlieginstructeur, grondinstructeur én gediplomeerd vliegtuigmonteur. 
Hij sleutelde zelf aan zijn vliegtuig en gaf vlieg- en theorielessen. 
“Op een gegeven moment kwamen nog een monteur en instructeur 
erbij. Zo zijn we langzaam gegroeid naar zeventien man.”

OVERAL ERKEND 
Samuels was jarenlang de enige fulltime vlieginstructeur bij 
Aero Club Suriname. “Met hulp van vrienden en anderen die van 
luchtvaart houden, heb ik de vliegschool kunnen opzetten. 
Tot op heden is er flinke steun van familie van een overleden vriend 
die de eerste handreiking had gedaan om mijn droom te 
helpen realiseren.”

Jaarlijks levert Vortex Academy gemiddeld vijf piloten voor 
eenmotorige vliegtuigen. Dat is noemenswaardig voor Surinaamse 
maatstaven. Na zo’n vijftig vlieguren wordt het examen afgelegd 
voor een ‘private pilot’-brevet. “Wij mogen met trots zeggen dat 
nog nooit een student van ons is afgewezen in al die jaren.” De 
vliegbrevetten die door de CASAS worden afgegeven, zijn erkend 
door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). “Dus 
overal geldig en erkend”, garandeert Samuels.
 
Zelf heeft hij een indrukwekkende loopbaan. In 1997 elders 
begonnen als assistent-monteur, behaalde in 2001 zijn 
helikopterbrevet, in 2005 zijn vleugelbrevet bij de Aero Club, in 2007 
zijn monteursbrevet, in 2008 in de VS zijn instructeurslicentie. In 
2010 eveneens in de VS zijn brevet voor multi-engine-instrument 
(ook voor instructeur) en voor instrument-instructeur.

BIJNA 9.000 VLIEGUREN
Samuels vloog parttime bij Gum Air, de zendingsvliegdienst MAF, 
was monteur en piloot in training bij Blue Wing, monteur bij Caricom 
Airways en instructeur bij Aero Club Suriname. De opgedane 
ervaringen bij deze maatschappijen – waarmee nog steeds een 
gezonde verstandhouding en samenwerking is – hebben bijgedragen 
aan de opgebouwde, nodige kennis voor het runnen van een 
vliegorganisatie. “Maar zonder de inzet van mijn team zou het geen 
AOC-bedrijf zijn geworden”, benadrukt Samuels. “Met dank ook aan 
hun thuisfronten die eveneens offers moesten maken, zodat wij 
soms lange uren konden maken.”

Hij heeft ongeveer 8.500 tot 9.000 vlieguren erop zitten. Lachend: 
“Geloof me: een duizendurenpiloot is een heel ervaren piloot.” De 
luchtvaartondernemer borrelt van de ambities. “We investeren nu 
in piloten en monteurs. Binnen vijf jaar willen wij een complete 
Surinaamse crew die een professionele helikopteroperatie kan 
draaien voor de olie- en gasindustrie. We blijven natuurlijk ook de 
binnenlandse inwoners van dienst.”

Vortex Aviation Suriname
Internationaal fit bevonden voor commerciële vliegdiensten
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Het huis is mooi gelegen op een hoekperceel. 
De bovenetage wordt bewoond door 
Bijlhout en op de begane grond zijn 
twee units. De kleur aan de buitenkant is 
enigszins kil. Geheel niet in lijn met haar 
persoonlijkheid. Binnengekomen klinkt het 
bevestigend. “Ik hou niet van witte muren. 
Het is geen ziekenhuis. Daarom heb ik binnen 
verschillende tinten die lichtjes afwijken van 
wit. Dat geeft ongemerkt een warm 
gevoel”, zegt ze terwijl ze de 
kleurschakeringen aantoont.

Van binnen lijkt het huis plotseling wat groter. 
We schieten in de lach wanneer we het 
doorhebben: de spiegel in de woonkamer, net 
naast de zitbank, staat precies tegenover de 
spiegel in de slaapkamer, een aantal meters 
verder. Het ruimtelijk gevoel is daardoor 
overweldigend en mooi. 

SCHEIDINGSMUUR
Fraai is ook een scheidingsmuur die ‘colonial 
green’ is geverfd. Het geeft de woonkamer 
een eigen karakter. “In Nederland had ik al 
zo’n muur waaraan veel foto’s van familie en 
vrienden hingen”, streelt ze liefkozend over de 
muur. Het stekkie van Bijlhout ‘ademt’ en voelt 
knus en warmpjes aan door het creatieve 
gebruik van hout. De grote deur 

in de keuken lijkt zwaar, maar is verrassend 
licht. Als Bijlhout die opendoet, waait het 
zo hard dat het een sterk verlangen opwekt 
naar een hangmat. De woning is ontworpen 
in harmonie met de wind. Bijlhout legt het 
dilemma uit van wonen op een verdieping. “Ik 
heb veel te weinig opbergruimte,” merkt ze op 
terwijl de wind heftig met haar krullen speelt.

Op de glazen voordeur na, zijn alle deuren 
gemaakt met ruime lijsten van basralocushout. 
De panelen verdwijnen in de muur waardoor 
er ruimte is bespaard. “Het hout moet goed 
droog zijn anders komen er grote kieren in 
de panelen. Ik heb gewerkt met verschillende 
leveranciers. Een van hen heeft door de 
natuur gedroogd hout gebruikt en plotseling 
waren er grote kieren”, wijst Bijlhout aan met 
haar duim. “Ik heb de timmerman persoonlijk 
en boos opgehaald uit Commewijne om het te 
herstellen”, schatert ze.

PRETTIGE PERIODE
Aan de keukentafel, die eikenfineerbruin is 
geglazuurd, vertelt zij wat haar connectie is 
met hout. “De geur voert mij terug naar mijn 
jeugd, een heel prettige periode in mijn leven. 
Mijn opa werkte bij Bruynzeel en als ik er was, 
rook ik altijd die doordringende geur van het 
verse hout. Dat waren heerlijke tijden.” In de 

slaapkamer staat een prachtige houten kast 
van natuur gedroogd cederhout. Door flink te 
zoeken en met de ‘hulp van het universum’ 
kwam Bijlhout een timmerman tegen die het 
prachtstuk wilde maken tegen een redelijke 
prijs. Er staat ook een hoog bed, van het soort 
dat je in films ziet. En terwijl de wind de beige 
vitrage doet opwaaien, vertelt Bijlhout dat 
het bed haar doet denken aan dat van haar 
grootouders. “Als ik er lag, waaide de wind 
precies zo heerlijk naar binnen.”

TWEEDE KAMER
Philomena Bijlhout werd in een keer vrij 
beroemd toen zij in mei 2002 voor de Lijst 
Pim Fortuyn werd gekozen tot lid van de 
Tweede Kamer, het Nederlandse parlement. 
Enkele maanden later werd zij beëdigd 
als staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende I. 
Maar enkele uren na haar beëdiging besloot zij 
zelf af te treden toen foto’s van haar in militie-
uniform opdoken. Ze had deelgenomen aan 
de burgermilitie tijdens het militaire regime 
van Bouterse in 1982. Hoewel zij dit altijd in 
openheid heeft verteld, ook bij de gesprekken 
voorafgaand aan de beëdiging, besloot zij toch 
af te treden vanwege de grote commotie die 
was ontstaan.

MEVR. JOB
De schrijfster en columniste, die in het boek 
‘Meer dan een dag’ de moeilijke periode 
daarna beschrijft, ziet haar huis niet voor 
niets als bijzonder. “Mijn zoon noemde me 
na het aftreden mevrouw Job. Hij had op 

Philomena 
bijlhout

‘Op mijn huis
moet staan 
Mevr. job’

Soms kom je iemand tegen van wie je vermoedt wiens stekkie de eigen 
persoonlijkheid zal benadrukken. De interesse voor het stekkie van Philomena 
Bijlhout kwam door haar bruisende, warme en spirituele uitstraling. “Dit 

huis is een bijzonder huis”, zegt zij vaker tijdens het verhaal achter haar stekkie. 
Helemaal gerenoveerd, net als de dame zelf.
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school in de kinderbijbel gelezen hoe God 
alles afnam van Job en hem daarna alles weer 
teruggaf. Hij was ervan overtuigd dat ik uit die 
donkere periode van mijn leven zou komen 
en mijn oude goede leventje weer op de rails 
zou zetten. Daarom wil ik, als mijn zonen in 
december er zijn, dat op dit huis staat ‘Mevr. 
Job’”, zegt zij, gevolgd door een voor haar 
ongebruikelijke stilte. Enkele jaren geleden 
besloot ze weer in Suriname te komen wonen. 

Na een intensieve periode van huizenjacht 
kocht zij dit stekkie, gesteund door lieve 
mensen. “Het was bouwvallig en er sliepen 
zwervers maar de constructie was goed. Het 
is een bijzonder huis en het is mij gegund. Het 
is van een lelijk eendje een zwaan geworden”, 
zegt Bijlhout terwijl ze om zich heen kijkt.

KUNST EN INTERIEUR
Ze heeft tijdens de renovatie en inrichting alles 
afgestemd met haar zonen, die in Nederland 
en Amerika wonen, zodat het huis ook echt 
van hen is. “Ik appte ze, vroeg hun mening 
en wat ze mooi vonden. Zo heb ik deze tegels 
gekocht, de materialen uitgezocht en de 
kleuren bepaald, want dit huis moet echt ook 
hun thuis zijn.” Bijlhout houdt van kunst in het 
interieur en is echt een familiemens. Aan de 
wand in de woonkamer hangt een zwartwit 
foto van haar moeder als tiener en op de vloer 
is een bronzen kop van een oom.
 
Ze is nog niet klaar met de inrichting en zoekt 
nog een plekje – het liefste in de tuin – waar 
ze kan mediteren en zich verbinden met de 
natuur. Want naast de steun van familie en 

vrienden is het de meditatie geweest, die haar 
uit het donkere dal heeft geholpen waarin zij 
verkeerde na de kortstondige politieke episode 
in Nederland. 

Terwijl ze een ideale plek in de tuin aanwijst, 
vallen de tegels op, die zij heeft gebruikt 
voor de trappen en balkons voor en achter. 
“Restpartijen die in weer en wind lagen 
op de binnenplaats van een bedrijf,” lacht 
zij. “Ook voor bad en toilet. Eén voor één, 
met handschoenen aan, heb ik ze schoon 
gewassen van de rattenpis. Kijk nu hoe mooi 
ze overal bij passen!”, straalt Bijlhout. 

Het woonhuis van Mevr. Job is waarlijk een 
weerspiegeling van een bruisende, spirituele 
en ruimtelijke persoonlijkheid.
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Perceel opp. 549 m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Wanica (P0529B3 – Eureka 487)

€ 12.500,-

Perceel opp. 883.26m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Klei mix zand
Intro tekst Prachtig hoekterrein met  
 schutting gelegen te 
 Surivillage2. 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Thijs Mouchart

Noord (P0528B6 – Surivillage 658)

€ 46.500,- 

Perceel opp. 8822m²

Titel grond Eigendom

Status  

Grondsoort Klei mix zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV 

 Tel.: 493497

Makelaar Thijs Mouchart

Leiding (P0525B6 – Leiding 16A)

€ 36.500,-

Perceel opp. 1183 m²

Titel grond Grondhuur

Status  

Grondsoort Klei mix zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV 

 Tel.: 493497

Makelaar Thijs Mouchart

Wanica (P0524B6 - Verlengde Welgedacht A weg, hk Bomaweg)

€ 75.000,-

Perceel opp. 1213 m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Klei mix
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Commewijne (P0522B3 - Stralende Palmlaan  200)

€ 51.500,-

Perceel opp. 1468m²

Titel grond Erfpacht

Status  

Grondsoort mix 

Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Wanica (P0519B6 – La Recontre 1e straat nr. 1)

€ 189.500,-

Perceel opp. ±400m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Klei mix zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Wanica (P0526B9 - Zijstraat Richard Van Geenenweg)

€ 35,- p/m²

Perceel opp. 500m²

Titel grond Eigendom

Status Opgehoogd

Grondsoort Zand

Bijzonderheden Goede zakenlocatie

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

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

€ 55.000

Perceel opp. 750m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Commewijne (Palm Village perc. 324 – Fishtailstraat)

€ 37.000,-
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€ 72.600,-

Deze prachtige extra gated high end woonwijk ligt te 
Paramaribo-Noord in het project Tourtonne Exclusive!
Tourtonne Exclusive is een gesloten project met bevei-
liging en een ondergronds stroomnetwerk. De wegen 
zijn betegeld en stroom, water en een gesloten riole-
ring zijn aanwezig. In dit project liggen privé kavels 
variërende tussen de 915 - 2.610m² langs het water 
met een prachtig uitzicht. Bent u op zoek naar rust en 
exclusiviteit voor wat betreft uw woonwijk? Dan is een 
kavel in dit project iets voor u!

Noord, (P0448B9 - Tourtonne Exclusive)

Perceel opp. 936.31m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp 
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Ondergronds stroomnetwerk,   
 beveiliging, wonen aan het water

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

WATERFRONT PROPERTIES

€ 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. 1120m²

Titel grond Grondhuur

Status  

Grondsoort Klei mix zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV 

 Tel.: 493497

Makelaar Thijs Mouchart 

Noord (P0517B6 - Eusieweg 4)

€ 89.500,-

Perceel opp. 544m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Commewijne (P0515B3 - Masoemanweg)

€ 13.750,-
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Eproliving
"Where Beauty Lives"

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

• Burglary and Fire Alarm Monitoring
• Guard Services
• GPS Tracking and Fleet Management

FLUSTRAAT 25 | +597 530-312 | SOLIDSECURITY@SR.NET | WWW.GO4SOLID.COM
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Perceel opp. 1280m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Kwatta (P0492B6 – Kwattaweg)

€ 250.000,- € 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. 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,-

Perceel opp. 800m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Kwatta (P0527B3 - Bredelaan)

€ 65.000,- € 350.000,-

507 ha grondhuur terrein bestemd voor landbouw en 
veeteelt. Dit terrein met een enorme grootte van 507 
ha. heeft een frontbreedte van liefst 1 km en loopt 
5 km diep naar achteren. Het terrein is niet aan de 
hoofdweg van de Wayamboweg, maar staat achter 
een ander terrein van ongeveer 1 km diep, dat ook 
nog niet tot ontwikkeling gebracht is. Het terrein van 
507 ha bestaat uit maagdelijk bos. Met deze enorme 
grootte kan de investeerder vele kanten op.

Saramacca (P0508B3 - Wayamboweg 126-135 - Zesde Rijweg)

Perceel opp. 507 ha
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng 
 7176125

Perceel opp. 800m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Klei mix
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Noord (P0505B3 – Johannes Kingstraat)

€ 112.500,-

Perceel opp. 800m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Noord (P0504B3 – Condorstraat 63)

€ 27.500,-
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Het interactieve museum Villa 
Zapakara richtte zich voorheen 
vooral op kinderen. Met de vier 

jaar durende expositie ‘Sranan Krakti 
– Hoe dichter je bij jezelf staat hoe 
verder je gaat’, wil het alle Surinamers 
inspireren meer te ontdekken over de 
kracht in henzelf, de natuur en 
eigen cultuur.

Al bij het betreden van het terrein van Villa 
Zapakara, gelegen op het terrein van Ons Erf, 
word je vrolijk verwelkomd door een kleurrijke 
rups gemaakt van gerecyclede banden. De 
rondleiding begint met het ‘Naipal Waterpark’, 
waar bezoekers meer te weten komen over 
de kracht van water. Wat men allemaal ermee 
kan doen, maar ook hoe belangrijk het is 
voor planten, dieren en de mens. Dat wordt 
gedemonstreerd in een grote waterbak, die 
een rivier voorstelt met daarin verschillende 
waterwerken. Professor Sieuwnath Naipal is 
een van de ‘Sranan Krakti’, die bezoekers in 
de tentoonstelling tegenkomen. Zijn kennis 
en kunde over water zet hij in voor het milieu, 

door de kust bij Weg naar Zee te beplanten 
met mangrove. “Het inzichtelijk maken van 
een mangrovebos als natuurlijke dijk, hebben 
we ook in het waterpark opgenomen”, vertelt 
Dakaya Lenz, inhoudelijk directeur 
van Villa Zapakara.

EIGEN KRACHT
De expositie moet de bezoekers vooral 
inspireren met de kracht van Suriname, 
gepresenteerd in een levendig decor en op 
interactieve manier. “Als we alleen kijken 
naar de verschillende culturen, onze mooie 
natuur en de mensen die allemaal een 
bijdrage leveren aan ons land, mogen we daar 
zeker dankbaar voor zijn”, stelt Lenz. “Naast 
stimuleren van waardering voor het eigene, 
hopen we dat bezoekers weggaan met een 
trots gevoel dat zij wonen in een land als 
Suriname, met tal van schatten waarvan wij 
zorgvuldig gebruik kunnen maken.”

Dit is de eerste tentoonstelling die Villa 
Zapakara op eigen krachten heeft bedacht 
en ontwikkeld. “Hiervoor hebben we altijd 
tentoonstellingen overgenomen van het 
Tropenmuseum in Amsterdam, dat al veertig 
jaar ervaring heeft in het bedenken en maken 
van interactieve kindertentoonstellingen ”, 
vertelt Lenz. De voorgaande exposities van 
Villa Zapakara belichtten andere culturen 
en landen. Het ‘Ashanti-rijk in Ghana’, ‘Ster 
in de Stad’, over de Indiase miljoenenstad 
Mumbai, ‘De Qi van China’ en ‘Mix Max Brasil’. 
“De kinderen leefden zich voor vijfenzeventig 
minuten helemaal in een rol in. Even waren zij 
inwoners van een ander land met een 
andere cultuur.”

De voorbereiding van ‘Sranan Krakti’ heeft 
ongeveer tweeënhalf jaar geduurd. Het harde 
werken is zeker terug te zien in de acht 
tentoonstellingsonderdelen. “De bezoekers 
kunnen aan verschillende activiteiten doen, die 
te maken hebben met de kracht in jezelf, onze 
natuur en cultuur.”

TECHNOLOGIE EN NATUUR
Een ander indrukwekkend onderdeel is 
de virtuele werkelijkheid, die bezoekers 
kunnen ondergaan, van de rijke Surinaamse 
bossen in Sipaliwini. Deel uitmakend van het 
Guyanaschild dat grenst aan Amazonegebied. 
Met ‘virtual reality’-brillen op, wanen 
bezoekers zich in het leven van de inheemse 
Trio-stam van het dorp Kwamalasamutu en 
worden ze door Kamanya rondgeleid. In de 
ruimte staat een tweemeter lange krokodil, 
gemaakt van kokosbasten door kunstenaar 
Carlos Wielzen uit Coronie. Zittend in een 
korjaal maken bezoekers, met hun VR-bril op, 
deze reis naar dit inheemse dorp, gelegen in 
het uiterste zuiden van het diepe binnenland.
“We hebben bezoekers gehad die in het wilde 

‘Sranan krakti’
  expo op en over eigen kracht
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weg om zich grepen. Omdat de beleving 
zo echt leek, vergaten ze dat zij naar een 
film keken”, vertelt Lenz lachend. Het ene 
moment zweef je over een hoge, machtige 
kankantrieboom en een ander moment 
zit je op de rivier in een korjaal en zie je 
een anaconda naast je. De VR-brillen zijn 
gesponsord door Conservation International, 
een ngo die zich beijvert voor duurzaam 
beheer van bossen. De boodschap is het 
belang van het behoud van de bossen, 
schone rivieren, dieren, niet alleen voor de 
mensen die er leven maar voor ons allemaal. 
Lenz: “Niet een ieder krijgt de kans om ons 
machtige bos in het echt te ervaren, door 
middel van technologie brengen wij 
het dichterbij.”

CULTUUR EN RELIGIE
Met de verschillende etniciteiten van Suriname 
komen ook tal van feesten en religiën aan 
bod. In het ‘Alakondre-huis’ (Allestreken), 
een ander tentoonstellingsonderdeel, worden 
zeven nationale feestdagen belicht. “Gekozen 
is voor die van de grootste bevolkings- en 
religieuzengroepen ”, vertelt Lenz, die 
van de virtuele wereld overstapt naar een 
tastbaardere met universele thema’s zoals 
‘vrijheid’, ‘geluk’, de ‘overwinning van het 
goede op het kwade’ en ‘respect’. In de 
hemelsblauwe, met wolken beschilderde 
kamer vertelt zij wat er – en in de overige 
kamers – te ontdekken valt. “Deze kamers 
zijn allemaal bekleed in de sfeer van de 
betreffende feesten. Daar komen bezoekers 

door verhalen en activiteiten erachter wat wij 
tijdens deze feestdagen vieren of gedenken.” 
Van Dag der Inheemsen tot de Chinees 
Nieuwjaar, Phagwa, Dag der Vrijheden, Dag 
der Marrons, Kerstmis en Bodo.
Op het terrein zijn een mini-forest en 
kruidentuin aangelegd, met verschillende 
bomen, planten en kruiden waarvan veel 
met een geneeskrachtige werking. Allemaal 
rijkdommen waarover de bezoeker tijdens de 
Surinametour meer kennis kan opdoen. Lenz: 
“We kunnen in de vijfenzeventig minuten die 
zijn ingepland voor de tour, onmogelijk alles 
belichten. Belangrijk is dat bezoekers door de 
tour meer hebben ontdekt over de kracht in 
henzelf, onze natuur en cultuur zodat ze vol 
trots en waardering ons terrein afstappen.”

HONG YUAN tRADING

advertentie

8 Channel 
CCTV kit

Conventional Camera Hikvision ColorVu Camera

VIEW IN EVEN IN DARKNESS
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Hoe groot of klein u ook droomt. Een eenkamerwoning, 
driekamerwoning of een appartementencomplex. 
Een make-over, renovatie, uitbreiding of bouw van 

uw woning. Een extra kamer erbij, een nieuwe keuken, 
vervanging van dakgoten, een poort, schutting, of dievenijzer 
plaatsen, het erf betegelen of reparaties. Met een hypotheek 
van Suritrust leent u overeenkomstig uw (droom)wensen.

Voor een op maat gesneden hypotheek, die voldoet aan uw eisen en 
van de huidige tijdgeest, is Suritrust uw financieel bemiddelaar bij 
uitstek. Stap gerust binnen voor het bespreken van financiering van 
uw bouw- of verbouwingsbehoefte. Dat geldt ook voor de aankoop van 
uw bouwperceel. “Hierbij staat centraal dat wij de klant een leensom 
verstrekken die past binnen zijn of haar inkomen”, zegt manager 
Patrick Bhagwandin.

ZELF KIEZEN
Bij Suritrust gaat het ook om de langdurige relatie. Vanaf het 
afsluiten van een lening tot de oplevering van uw droomhuis. De 
klant is vrij in het maken van een keus voor het aanschaffen van een 
woning of perceel. Suritrust werkt daarom samen met vrijwel alle 
gerenommeerde verkavelaars, architectenbureaus en of aannemers. 
Financieel is het niet altijd mogelijk qua oppervlak in één keer uw 
droomhuis te realiseren. De mogelijkheid bestaat bij Suritrust om te 
starten met een ‘groeiwoning’. Ook hier staat Suritrust garant voor 
advies en begeleiding, zodat er bij de bouw rekening wordt gehouden 
met uitbreidingen in de toekomst.

VEILIGHEIDSKLEP
Mochten werkzaamheden van een bepaalde bouwfase niet binnen 

de afgesproken termijn worden opgeleverd, zal Suritrust in overleg 
met de klant nagaan wat de knelpunten zijn. Er wordt ingekomen 
met ondersteuning om de betreffende werkzaamheden alsnog op te 
leveren. “Dit dient ook als veiligheidsklep om te voorkomen dat 
klanten het geleende geld voor andere doeleinden aanwenden”, 
verduidelijkt Bhagwandin. 

Vanwege de zorgplicht die rust bij Suritrust, mag de klant niet meer 
dan 35% van het maandloon besteden aan aflossen van schulden. 
“Mocht het ooit gebeuren dat vanwege omstandigheden niet tijdig kan 
worden afgelost, dan zoeken wij samen met de klant naar een 
gepaste oplossing.”

LEENVERRUIMING
Gaandeweg het bouw- of verbouwingsproces bestaat de mogelijkheid 
om lopende lening te verruimen, indien de klant extra financiering 
nodig heeft. Ook als door omstandigheden niet tijdig kan worden 
afgelost, is dit bespreekbaar. Bhagwandin: “Suritrust wil hiermee 
voorkomen dat je als klant je huis kwijtraakt of ondoordacht gaat lenen 
bij derden. Daarom nemen we jou bij de hand en begeleiden je het 
gehele proces door.” 

Bij het willen (ver)bouwen van uw huis, kan de noodzaak groot zijn. 
U verwacht daarom een vlotte afhandeling van de leningaanvraag. 
Eveneens voor Suritrust is het van eminent belang dat u uw 
bouwdoelen zo spoedig mogelijk kunt realiseren. Desondanks 
kan vanwege zorgvuldige screening ter bescherming van de klant 
als langdurig worden ervaren. “Ons is alles aangelegen dat de 
droomwoning wordt opgeleverd en dat de klant optimaal en duurzaam 
ervan kan genieten.”

Suritrust, 
voor groot en klein
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DSB maakt het 
je makkelijk!

Bezoek DSB/Suritrust op de Bouw-, Woon- en Huishoudbeurs 
en geniet van een voordelige hypotheekrente!

• Stand 18 / 19 / 22 in de KKF beurshallen
• 2 augustus t/m 6 augustus 2019

Suritrust N.V. is een 100% dochteronderneming 
van De Surinaamsche Bank N.V.

Volg ons:  
    

GEPASTE VERZEKERING
Een onverwachte gebeurtenis kan soms voor vervelende kosten 
zorgen. Sluit daarom via Suritrust of de Surinaamsche Bank uw 
gewenste verzekering af, passend bij uw leefsituatie. Met een goede 
en de juiste  verzekering woont u met een fijn en gerustgesteld 
gevoel in uw droomhuis. Tegenwoordig is het ook mogelijk om 
een bouwverzekering af te sluiten vanaf het moment dat u start 
met de bouw. Bij Suritrust kunt u onder andere terecht voor uw 
woonverzekering, brandverzekering en  inboedelverzekering. Suritrust 
is agent van alle erkende verzekeringsmaatschappijen in Suriname. De 
polis kunt u afsluiten in de valutasoort naar keus.

7% HYPOTHECAIRE LENING
Suritrust biedt ook de verruimde 7% woningbouwfinanciering, 
waarbij klanten maximaal SRD 250.000 kunnen lenen. De 
nieuwbouwoppervlakte mag variëren tussen 60 en 150 m2. 
Bij uitbreiding is een maximale bouwoppervlakte van 275 m2 
toegestaan. 

Het bruto maandinkomen van de klant dient minimaal SRD 2.000 
en maximaal SRD 8.000 te zijn. Bij de aankoop van een nieuwe 
woning is een eigen inbreng vereist van minimaal 25% van de 
koopsom. Bij het opzetten van een nieuwe woning dient 75% van 
de koopsom van het bouwperceel reeds afgelost te zijn.
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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,-

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)

€ 27.500,-

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,-

WATERFRONT PROPERTIES

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

Bijzonderheden Terrein geschikt voor 
 industrie, opslag en landbouw

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Para Q14  (P0479B6 - Afobakaweg 56)

P.N.O.T.K.

ZAKELIJK / INDUSTRIE

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

Para (P0436B6 – Rijsdijkweg 73)

€ 32.500,-

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

Saramacca (P0426B6 – Zesde Rijweg)

€ 90.000,-

Perceel opp. 1130m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Klei mix zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Commewijne (P0514B3 - Palm Village 16)

€ 42.500,-

Perceel opp. 406/429m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort mix
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Kwatta (P0512B6 - Devikastraat Oost/Tieneweg perc. 238 en 237)

€ 34.000,-

Perceel opp. 1753m²

Titel grond Eigendom

Status  

Grondsoort Klei mix zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV 

 Tel.: 493497

Makelaar Thijs Mouchart

Commewijne (P0511B6 – Palm Island 162)

€ 79.000,-

WATERFRONT PROPERTIES
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€ 140.000,-

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

Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 97.000,-

Dit perceel is  strategisch gelegen aan de Sir Winston 

Churchillweg tussen de Mahadjan Adhinweg en Boxel-

paraweg, tegen over onze Militair Marinebasis.

Het perceel wordt elk jaar schoon gemaakt. Het is iets 

lager dan het straatniveau maar toch hoger dan an-

dere percelen in de omgeving. Met een front breedte 

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

voor verschillende zakelijke doeleinden.

Domburg T15 ( P0478B3  -  Sir Winston Churchillweg )

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

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

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

Rijsdijk L14 (P0327B6 - Rijsdijkweg)

P.N.O.T.K.

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

Para V14 (P0361B6–Plantage Overbrug)

€ 2.200.000,-

ZAKELIJKLANDBOUW

WATERFRONT PROPERTIES

WATERFRONT PROPERTIES

RIVERVIEW

Perceel opp. 400m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Klei
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Noord (P0513B3 – Korhoenstraat)

€ 13.500,-

Perceel opp. 489m²

Titel grond Eigendom

Status  

Grondsoort Klei mix zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV 

 Tel.: 493497

Makelaar Thijs Mouchart

Latour (P0510B6 – Nieuw Saronweg 215)

€ 19.500,-

Perceel opp. 1116m²

Titel grond Eigendom

Status  

Grondsoort Klei mix zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV 

 Tel.: 493497

Makelaar Thijs Mouchart

Noord (P0509B6 – Surivillage 2, 641)

€ 59.000,-



www.surgoed.com

Surgoed House, Home & Lifestyle

PERcElEN

46

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
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Kwatta (P0470B3-Soekhanstraat 114)

€ 45.000,-

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,-

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. 639m²

Titel grond Eigendom

Status  

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Corantijnpolder

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Nickerie, (P0491B6 – Awad Hoesseinweg 47)

€ 18.000,-

Perceel opp. 294.52m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort klei mix zand
Bijzonderheden Terrein is helemaal omrasterd
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Wanica, Dijkveld (P0490B6 – Kanhaiweg perc 85)

€ 17.500,-

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

Para(P0471B3-Bolletjesvarensweg, Waterland)

€ 23.000,-

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

Domburg (PO477B3 - Kokosdam)

€ 13.500,-

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

Bijzonderheden Langs het water 

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Saramacca (P0417B6 - Misgunstweg 112)

€ 25.000,-

WATERFRONT PROPERTIES

Perceel opp. 1962.50m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden De weg is een zandweg
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Saramacca, Calcutta(P0489B3–Nishaanweg 372)

€ 22.500,-

Perceel opp. 600m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Gated Community
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Noord (P0488B3 – Michiganstraat 17)

€ 62.000,-

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)

€ 55.000,-

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

Noord, U1 (P0437B6 - Jozef Chehinstrtaat 6837)

€ 52.500,-

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

Uitvlugt L6  (P0469B6 -  Hendrykus Loorweg 3)

€ 318.000,-

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

Noord V1 (P0339B6 – Condorstraat kavel 85)

€ 42.500,-
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Met 30 jaar lang ervaring in de landbouwsector met zijn 
bedrijf Agrofix, was het voor eigenaar en directeur 
Raymill Manichand een logische stap om in 2002 van 

start te gaan met dochteronderneming Alpha Control; een pest 
controle-bedrijf. “Voor elk budget hebben wij een oplossing.”

“Met de opgedane kennis die wij al die jaren hebben gedaan met 
het bestrijden van insecten op de grote en kleine landbouwarealen, 
leek het voor ons een makkelijke overstap te kunnen maken naar 
het bestrijden van ongedierte”, zegt Manichand, die ook pest control-
manager is. Alpha Control is inmiddels evenredig gegroeid met de 
toenemende vraag naar ongediertebestrijding.

DEGELIJKE ANALYSE
Alpha Control is weliswaar niet een van de grootste spelers op 
de markt zijn, maar wel een van de beste. Het unieke aan de 
dienstverlening is de bestrijding op maat. “We komen niet zoals 

de doorsnee bestrijdingsdiensten zomaar wat rondspuiten. Onze 
medewerkers zijn getraind om een degelijke analyse te maken van de 
situatie en een op maat gesneden bestrijdingsplan aan te bieden aan 
onze klanten.”

SUKRU MIRA
Bij Alpha Control is het inzicht dat met de juiste toepassing van 
bestrijdingsmiddelen, ongedierte, zoals de ‘sukru mira’ die voorkomen 
in de meeste huishouden, effectief aangepakt kunnen worden. 
Er zijn tal van varianten binnen de sukru mira-familie en elke variant 
heeft een eigen aanpak of bestrijding nodig. “We zijn niet alleen 
getraind om de juiste varianten te onderscheiden, maar ook het juiste 
middel en de gerichte aanpak voor te houden”, vertelt Manichand 
over het maatwerk van Alpha Control. “Elke variant toont bepaalde 
gedragingen. Waar de ene door een niet afgemeten aanpak juist 
een nog agressievere aanwezigheid vertoont, kan de andere sneller 
bestreden worden.”

Geurloos 
ongediertebestrijding op maat



ALTERNATIEVE MIDDELEN
Alpha Control bedient ook de industriële sector, bouwsector en 
voedselsector met alternatieve bestrijdingsmiddelen. Deze kunnen 
variëren van een gel als lokaas, bespuiten, foamen, roken tot zelfs gas. 
Afhankelijk van de situatie wordt met de klant een plan samengesteld, 
dat niet alleen veilig is voor huisdieren, maar ook zonder risico’s is voor 
de babykamer of het keukenaanrecht.

GECERTIFICEEERD
“Onze producten zijn geurloos en kunnen veilig toegepast worden 
binnen de horeca en voedselsector”, benadrukt Manichand. 

Alpha Control heeft tal van internationaal gecertificeerde producenten 
binnen de voedselindustrie en is zelf ISO 9001-gecertificeerd via Kiwa 
en NPMA-gecertificeerd. De NPMA is de Amerikaanse vakorganisatie 
voor pest control. “Wij opereren dus op een ander niveau en in een 
andere markt dan onze concullega’s.” Dezelfde gedegen aanpak geldt 
voor het bestrijden van ongedierte zoals houtluizen, kakkerlaken en 
zelfs muskieten. 

“Voor elk budget hebben wij een oplossing: van ‘moesje’ haar keuken 
tot de kleine warunghouders en grote voedselverwerkingsbedrijven 
komen bij Alpha Control aan hun trekken.”

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

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

€ 40.000,-

Perceel opp. 4000m²
Titel grond Grondhuur
Status Open terrein met stal
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig gelegen terrein op  
 een helling met hoge zand 
 grond

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Lelydorp (P0466B6 - Zwampweg, Djojoastroweg)

€ 37.500,-

Perceel opp. 1000m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/schelp
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng 
 7176125

Garnizoenspad (P0494B3 – Eureka 79)

€ 20.000,-

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

Wanica (P0441B6 - Genesisweg)

€ 24.000,-

WATERFRONT PROPERTIES

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,-

Perceel opp. 204m²

Titel grond Eigendom

Status  

Grondsoort Klei mix Zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV 

 Tel.: 493497

Makelaar Thijs Mouchart

Kwatta (P0518B6 – Justinestraat 51)

€ 21.500,-

Perceel opp. 400m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Charlesburg (P0507B3 – St. Barthelemystraat perc 320)

€ 25.000,-

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 perc. 206)

€ 33.500,-
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UW SPECIALIST IN LIFE TIME ALUMINIUM DAKGOTEN
U wilt zeker geen last hebben

van roestende en/of

lekkende dakgoten.

Kiest u daarom voor onze 

naadloze aluminium dakgoten

met de volgende voordelen:

● Roestvrij
● Lange levensduur

(20 jaar garantie)

● Verkrijgbaar in volle lengte

● Verkrijgbaar in diverse kleuren

AFTERSALE GEGARANDEERD

Wij kunnen ook een

onderhoudsafspraak maken voor

het onderhouden van uw dakgoten!

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

Ro Carsterstraat 2a
(zijstraat v/d Anniestraat)
Paramaribo - Suriname
(597) 422735 | 7695045 (m)
pro_gutter@yahoo.com

www.proguttersuriname.com

20JAAR

Perceel opp. 80000 m²

Titel grond Grondhuur

Status Natuurrijk

Grondsoort Klei

Bijzonderheden Toeristische plek

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Saramacca (P0355B3 - Saramaccarivier)

€ 25.000,-

Perceel opp. 2050m²
Titel grond Erfpacht
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/Schelp
Bijzonderheden Goede prijs
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Para (P0485B3–Indira Ghandiweg–Rijsdijkweg 1)

€ 60.000,-

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

Wanica (P0447B6 - Agstantilaan, Houttuin)

€ 22.500,-

Perceel opp. 752 m²
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 Alicia Chin A Foeng
 7176125

Wanica Q10, (P0411B6 - Waterbies Putcherweg perc. 197)

€ 23.500,-

Perceel opp. 563.60 m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Klei mix schelp 
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Commewijne (P0521B3 – Bananapalmlaan 68)

€ 23.000,-

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

Bijzonderheden Hoekperceel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Wanica (P0336B6 - Veenwortelweg)

€ 28.500,-

RIVERVIEW
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Met passie en inzicht brengt Hyres NV duurzame en 
innovatieve toepassingen op de bouwmarkt. Met de 
hitte reflecterende dakverf van Nutech Paint en de 

rubberen coating BullyLiner, mikt directeur Marlon Sabajo op 
een sterke positionering van zijn eind vorig jaar opgerichte 
bedrijf. “De klanten die onze producten al hebben afgenomen 
zijn dik tevreden, mag ik zelf zeggen.”

Beide producten worden afgenomen van het internationaal 
gerenommeerde Australische bedrijf Nutech Paint. Dit bedrijf 
is al langer dan 40 jaar gespecialiseerd in een breed scala aan 
dakbedekkingen en betoncoatings, 
voor zowel decoratieve als 
beschermende doeleinden. 
Deze producten zullen officieel 
worden geïntroduceerd bij de 
jaarlijkse Bouw en Woonbeurs. 
De Nutech metal primer en hitte 
reflecterende NXT Cool Coat-
dakverf van Nutech Paint zijn op 
waterbasis, dus niet schadelijk voor 
mens en milieu. 
“De anticorrosie Nutech metal 
primer zorgt voor perfecte 
aanhechting op de oude laag en 
voorkomt verdere roestvorming op 
het dak”, garandeert Sabajo.

NUTECH PAINT-KLEUREN
De NXT Cool Coat is te verkrijgen 
in 36 kleuren, vervaardigd van 
duurzame, chemische en uv-
lichtbestendige pigmenten. Zij 
weerstaan hiermee extreme 
Australische weeromstandigheden 
en zijn daarom ook goed 
toepasbaar in Suriname. Ze 
verfraaien niet alleen kleurig 

fraai en beschermd wonen 
onder koeler dak



de woning maar zorgen ook voor aangenaam woongenot. De NXT 
Cool Coat is een innovatieve, met nanotechnologie gemodificeerde 
acrylpolymeer coating, met uitwendige ultravioletbestendige 
kwaliteiten. “Hierdoor worden hittestralen gereflecteerd, wat zorgt 
voor een koeler gebouw”, licht Sabajo toe. “Dankzij de toepassing 
van nanotechnologie zorgt deze innovatieve verf voor een verbeterde 
waterafvoer en een schoner dak.”

MINDER ENERGIEKOSTEN
De lichtere kleuren van NXT Cool Coat reflecteren meer warmte 
dan de donkere kleuren. Dat zorgt voor een koelere, aangenamere 
woning en een wezenlijke vermindering van het energieverbruik van 
uw aircosysteem. “Afhankelijk van de kleurkeuze kan de gemeten 
temperatuur onder het dak tot wel 10 graden koeler zijn dan aan 
de buitenkant van het dak”, vertelt Sabajo. De dakverf wordt in een 
pakket aangeboden en vakkundig aangebracht door medewerkers van 
Hyres, die speciaal daarvoor zijn getraind. “Voor meer informatie en 
offerte kunt u gerust contact opnemen met ons.” 

BULLYLINER COATING
Met de BullyLiner rubberen coating worden oppervlakten van 

voertuigen voorzien van een duurzame bescherming, die waterdicht, 
geluiddempend, deuk- en krasbestendig is. Maar de toepassingen van 
deze doe-het-zelf-coating zijn legio: woningbouw, industrie, zwaar 
materieel, zeevaart enzovoort. Het hecht nagenoeg op alle materialen 
zoals metaal, beton, hout en plastic. “Je kunt het ook gerust toepassen 
op zwembadterrassen 
en het kan bijvoorbeeld 
dienen als antisliplaag 
op loop- of rijpaden”, 
vult Sabajo aan. 
Met als bijkomend 
milieuvoordeel dat 
BullyLiner is gemaakt 
van gerecycled 
autobanden en 
biologisch afbreekbaar.

Kortom, Hyres NV maakt  duurzaam en aangenaam wonen mogelijk. 
“Wij zorgen ervoor dat het ook van ongekende kwaliteit is. Wij maken 
het mogelijkheid uw dure investering te voorzien van een rubberen 
coating waarvan u jaren mag genieten in kleur en stijl.”

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

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

$ 550,-

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

Centrum B6 (H0185B6–Gemenelandsweg)

P.N.O.T.K.

www.surgoed.comHUURObjEctEN

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 165m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s 
Extra’s Warm water, internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Rustige omgeving
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497 

Tourtonne (V0003 – Bazaltstraat 143)

€ 850,-

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)

€ 650,-

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 Laagbouw
Bebouwd opp. 65m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s 
Extra’s 
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Nieuwbouw woning te huur 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V. 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Beni's Park (H0273B3-Recifestraat 42)

€ 425,-

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,-

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 175m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s None
Extra’s Geen
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Bedrijfspand aan de overkant  
 van de openbare school
Contact info Surgoed Makelaardij N.V. 
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Welgelegen, J4  (H0225B6 – Welgelegenstraat 36)

$ 350,-

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 N.V.
 Tel.: 493497

Flora Q4 (H0169B3 - Leo Eliazerstraat 15)

$ 400,-
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Soort object Loods met kantoor
Bebouwd opp. 712m²
Slaapkamers 
Bad en Toilet 1
Airco’s  
Extra’s  
Status ongemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497

Beekhuizen (HZ0308B6–Industrieweg Noord 31)

$ 3.000,-

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

Centrum (H0292B6-Kleine Waterstr. 1)

$ 550,-

HUURObjEctEN
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€ 2.000,-

De woning ligt in een gated community met als enige 
ingang naast de Republic Bank aan de Kernkampweg. 
De woning beschikt over een garage voor twee auto’s 
en via de garage komen we gelijk in de woonkamer 
met aansluitend de keuken. De woonkamer daaren-
tegen heeft uitzicht op de straat en de keuken heeft 
uitzicht op de achtertuin waar je ook via de keuken op 
het achterterras kunt verpozen. De woning beschikt 
verder over drie slaapkamers waarvan de master 
bedroom uitzicht heeft op de straat met zijn eigen bad 
en toilet.

Uitvlugt (H0313B6 – Fresolaan 26)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 300m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s  
Extra’s Alarm /internet/airco/telefoon
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V. 
 Tel.: 493497 
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

€ 2.500,-

Uitvlugt (H0317B6 – Jeffreylaan 3)

In een gesloten gemeenschap te Paramaribo - Zuid 
hebben wij een riante villa en twee luxe gasten 
appartementen op een fantastisch gelegen terrein. 
Het bebouwde is mooi en functioneel los van elkaar 
gekoppeld. In de directe omgeving zijn er tal van eet-
gelegenheden, supermarkten en niet te vergeten de
L ‘Hermitage Mall. De hoofdwoning is 375 m² en is 
te betreden via een gesloten inpandige garage of de 
hoofd entree; er kunnen twee luxe voertuigen in de 
garage. Op hetzelfde terrein los van het hoofdgebouw 
bevond zich een boven- en benedenbouw, waarvan 
elke verdieping ruim 50m² omtrekt.

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 375m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 4
Airco’s Fully
Extra’s 2 fase stroom/warm en koud 
 water/ internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Een woning om u in thuis te voelen.
Contact info Surgoed Makelaardij N.V. 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 140m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 2
Airco’s  
Extra’s Alarm/warm water/internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V. 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

Noord (H0316B6 – Houtbijstraat 28)

$ 1.000,- € 1.500,-

Langs de Sir Winston Churchillweg ligt een kleine 
gated community. Slechts 4 woningen en een beheer-
derswoning maken deel uit van dit leuk project langs 
de Para kreek die luistert naar de naam Para Residen-
ce. Op dit project is er nog een woning te huur voor 
lang verblijf vanaf minimaal 1 jaar. De woning bestaat 
uit twee slaapkamers met een Jack en Jill gedeelde 
badkamer, een grote open keuken met eiland die 
overloopt in de ruime woning met voorbalkon. Aan de 
zijkant van de woning is er ook een groot balkon dat 
ook dienst zou kunnen doen als een carport ruimte.

Ornamibo, Q14 (H0305B3 – Para Residence)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 180m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1 om 1
Airco’s Fully
Extra’s Telefoonaansluiting, internet,   
bewaking
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Volledig gemeubileerd
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
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In deze rubriek worden door 
mr. R. Zweevel mr. F. Blokland 
van Advocatenkantoor Zweevel 

juridische onderwerpen besproken die 
over boedels en gronden in Suriname 
gaan. In deze aflevering worden de 
beschermingsmiddelen voor de koper 
bij de aankoop van een stuk 
grond beschreven.

Steven is dringend op zoek naar een 
perceel. Hij komt Helen tegen die graag een 
perceel aan de Kwattaweg voor hem wil 
verkopen. Helen doet een aanbod, Steven 
gaat akkoord en geeft haar op 15 juni 2019 
alvast een voorschot van de koopsom. 
Het restantbedrag zal op 2 juli 2019 bij de 
overdracht van het perceel worden voldaan, 
met als voorwaarde dat het perceel vrij 
moet zijn van hypotheken en beslagen. Ze 
bereiken een overeenstemming en leggen 
dit vast op papier. Op 2 juli 2019 stappen ze 
naar een notaris om aan hun wederzijdse 
verplichtingen te voldoen. Het blijkt dat 
Helen het perceel op 18 juni 2019 toch 
bezwaard heeft met een hypotheek. 
Steven is hopeloos en stapt naar de 
advocaat voor juridisch advies. 

EEN AANTEKENING
In een eerdere aflevering werd al gesteld dat 
de koper een onderzoeksplicht heeft. Naast 
de onderzoeksplicht is het belangrijk dat 
de koper bij de betaling van de koopsom of 
een gedeelte daarvan, een aantekening laat 
maken bij het MI-GLIS instituut. Hiervoor 

moet de bewaarder in de koopovereenkomst 
gemachtigd worden om een aantekening 
van de koopovereenkomst te plaatsen in 
de registers. De aantekening verschaft de 
koper rechtsbescherming, omdat derden 
op de hoogte zullen zijn van de status 
van het perceel. Tevens verkrijgt de koper 
bescherming tegen latere hypothecaire 
inschrijvingen of beslagen. Stel dat Steven 
in de koopovereenkomst de bewaarder 
gemachtigd had om een aantekening 
van de koopovereenkomst te maken in 
het openbaar register, dan zou Steven 
beschermd worden tegen de hypothecaire 
inschrijving.

AANHOUDING BETALING 
Het aanhouden van de betaling van het 
restantgedeelte van de koopsom kan ook 
leiden tot bescherming van de koper. 
Steven kan bij Helen bedingen om het 
restantgedeelte pas te voldoen wanneer 
er voldaan is aan de voorwaarde die hij 
gesteld heeft. Helen zal ervoor moeten 
zorgen dat het perceel vrij en onbezwaard 
overgedragen moet worden aan Steven, 
wil zij het restantgedeelte van de koopsom 
ontvangen. Indien zij dat niet doet, kan 
Steven een rechtsvordering van restitutie 
tegen Helen aanhangig maken.

VESTIGEN 
ZEKERHEIDSHYPOTHEEK 
Helen gaat toch akkoord met de eis van 
Steven om het perceel onbezwaard over te 
dragen. Steven geeft haar een ultimatum 

van vier weken om ervoor te zorgen dat 
de hypothecaire inschrijving doorgehaald 
wordt. In de tussentijd gaat hij over tot het 
vestigen van een zekerheidshypotheek op 
het perceel, waarvoor hij al een voorschot 
heeft betaald. Dit had hij al kunnen doen 
vanaf het begin van de overeenkomst en 
de betaling van het voorschot. Door de 
inschrijving van de zekerheidshypotheek op 
het onroerend goed, wordt hij beschermd. 
Zodoende zal het moeilijk zijn voor Helen om 
het perceel aan iemand anders te verkopen, 
aangezien het bezwaard is door Steven.

ONHERROEPELIJKE 
VOLMACHT
Het is Helen eindelijk gelukt om het perceel 
onbezwaard te maken, maar zij geeft te 
kennen dat zij vanwege omstandigheden zo 
snel als mogelijk naar het buitenland moet. 
Steven wordt onzeker en vraagt Helen of zij 
bereid is om over te gaan tot het opmaken 
van een onherroepelijke volmacht bij de 
volledige betaling van de koopsom. Een 
onherroepelijke volmacht wordt opgemaakt 
door de notaris, zodat de koper bescherming 
verkrijgt. Met de onherroepelijke volmacht 
kan de koper in de openbare registers 
de inschrijving laten verrichten zonder 
tussenkomst van de verkoper, ingeval die 
bijvoorbeeld niet te vinden is of komt te 
overlijden.

Tijdens het koop-verkoopproces zijn al deze 
bovengenoemde beschermingsmiddelen voor 
de koper mogelijk.

Beschermingsmiddelen koper bij aankoop grond



Voor meer informatie:Aan de Noordpolderdam hebben 
wij binnen onze portefeuille een 
nieuw verkavelingsplan!

Morada Village ligt centraal tussen 
verschillende uitvalswegen, waardoor je 
zonder moeite naar het centrum kunt rijden. 

Supermarkten liggen op loopafstand van 
de verkaveling.

Deze 12 kavels liggen allemaal aan een 
betegelde weg waarvan er al 25% 
verkocht is. 

De percelen verschillen van 350 m² tot 428 
m² in grootte. 

De wegen zijn betegeld en EBS en SWM-
aansluitingen zijn reeds aangesloten. Ook is 
er open riolering.

Kernkampweg 13
info@surgoed.com | +597 493497
Makelaar | John Noble - 7106677

www.surgoed.com

12 Kavels 
tegen een vriendelijke prijs!

MORADA 
VILLAGE

Zijstraat Richard Van Geenenweg

Vanaf € 12.250,-

Kavel 9
970m²Kavel 8

962m²

Kavel 1
408m²

Kavel 2
402m²

Kavel 3
428m²

Kavel 4
350m²

Kavel 5
350m²

Kavel 6
350m²

Kavel 11
350m²

Kavel 12
350m²

Kavel 13
350m²

Kavel 14
428m²
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Prins Hendrikstraat 10
Uniek koloniaal pand in het centrum

OMSCHRIJVING
In de nabijheid van vele advocatenkantoren en notariaten.

DE WONING
Het is een schitterend koloniaal pand maar zonder monumentenstatus, 
waardoor er geen beperkingen zijn voor aanpassingen of 
verbouwingen. De onderste woonlaag heeft een ruime living met 
een grote raampartij aan de voorzijde. Achter is een relatief royale 
stadstuin met vruchtbomen en een hoge omheining voor 
voldoende privacy. 

De doorgang naar de tuinzijde kan eventueel gebruikt worden als 
garage. Daarnaast bevindt zich een ruime opbergruimte met hydrofoor 
en durotank. Aangezien reeds ook bad- en toiletvoorziening aanwezig 
is, kan deze ruimte eenvoudig omgebouwd worden tot extra kamer.

Beneden bevindt zich eveneens de keuken met schitterend hardhouten 
aanrecht en shutterramen met prachtig uitzicht op de tuin. De zeer 
aangename constante bries vanuit de achterzijde van de woning maakt 
gebruik van airco’s volledig overbodig.

De authentieke houten trap leidt naar de bovenverdieping met twee 
slaapkamers, één badkamer en een ruimte die voorheen gebruikt werd 
als provisiekast. Heel bijzonder is het brede balkon aan de straatzijde 

met goed zicht op het sportveld waar regelmatig een voetbalwedstrijd 
gespeeld wordt. Het pand biedt een bijzondere woonervaring maar 
ook voor commerciële doeleinden is het een gewilde locatie. Met 
enkele aanpassingen kan het worden getransformeerd tot kantoor of 
bijzondere horecagelegenheid met binnentuin.

HET PERCEEL
Het perceel is slechts 300 m² groot maar door de meerlaagse bouw 
relatief veel tuinruimte.

VOORZIENINGEN
Het pand heeft alle voorzieningen waaronder een alarmsysteem met 
doormelding. Aan de voorzijde is parkeermogelijkheid voor 2 à 3 
auto’s. De straathoek staat onder permanent cameratoezicht van het 
Safe City Project van de politie. 

SAMENVATTING
Een bijzondere plek om te wonen. Maar ook voor een representatief 
kantoor of unieke horecalocatie. Kortom; multifunctioneel voor een 
aantrekkelijke prijs!

De vraagprijs is € 127,500,-
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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
Iwan Brave

Met bijdragen van
Edwien Bodjie, Iwan Brave, Amanda Palis, 

Euritha Tjan A Way, mr. Rosita Zweevel, mr. F. Blokland

Vormgeving 
Anfernee Blijd | 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

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
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Green View Lake fase 2 is sinds 
kort opgeleverd en de verkoop 
gaat nu van start!

Prachtige kavels variërende 
in grootte tussen de 
400m² – 1000m².

Het project beschikt over 
24uurs beveiliging, geasfalteerde 
wegen, stroomnetwerk en 
watervoorziening.

U woont in alle veiligheid centraal 
in het Noorden van Paramaribo.
Het project is gelegen pal naast 

de Wolframstraat en bij de 
aanleg is rekening gehouden met 
de waterhuishouding, waarbij 
wateroverlast tot het 
verleden behoort.

De tarieven beginnen 
vanaf € 60,- per m².

Neem vandaag nog contact 
met ons op door te mailen naar 
greenviewlake@surgoed.com en 
vraag uw digitale brochure aan.

Onze makelaars staan klaar om u 
verder te helpen!

Voor meer informatie:

Kernkampweg 13
Paramaribo - Suriname

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

363
362

361
360

359
358

357
356

355
354

353
352

350
349

320

319

318

317

316

315

314

313

312

311

310
309
308
307
306
305
304
303
302

301

300

299
298

297

296
295

294
293

292

291

289

287

286

284
283

282

281
280

279

288

276
275

274
273
272

271
270
269

268
267

265
264

263

262

261
260
259

258
257

266

256

255

254

253

252

251

250

249

248

247

246

245

244

243

242

241

240 237

236

235

234

233

232

231

230

229

228

227

226

225

224

223

222

221

220

219

218

217

216

215

214

Dit is uw kans!
Investeer nu in uw
eigen droomkavel.
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Financiering 
mogelijk via



kuldipsingh.net • info@kuldipsingh.net
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