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Beste lezer,
Als u deze Surgoed House, Home & Lifestyle-krant onder ogen krijgt, 
zijn we alweer een tijdje in 2017. Op het moment dat ik dit voorwoord 
schrijf, zitten we volop in de reuring van eind december. Vanwege de lange 
voorbereidingstijd van deze krant, vindt u in dit nummer geen typische eind-
van-het-jaar-verhalen, maar wel weer een keur aan andere interessante en 
informatieve artikelen.
We laten u kennismaken met een nieuw visrestaurant aan de Hoogestraat 48: 
Hook & Catch. Ideaal voor als je gezond, lekker en eens wat anders wilt eten. 
Een ander nieuw restaurant dat zijn deuren gaat openen is E Tembe Terras 
van binnenland-ondernemer Leo Sampai, te vinden op de SMS-pier. Als u van 
kunst houdt en van het eten van wild vlees, bent u hier op het goede adres. 
In deze krant ook een verhaal over wellness en wat dat voor Suriname kan 
betekenen. Hesdy ‘Moor’ Mertowirjo was eerst bouwkundig tekenaar en 
maakt nu als zelfstandig ondernemer decoraties voor zwembaden. Een hele 
verandering, maar een stap waarvan hij tot op de dag van vandaag geen spijt 
heeft. 
Een ander bedrijf waaraan we aandacht besteden is Grassalco, het 
staatsbedrijf dat bekend is als mijnbouwbedrijf, maar van veel meer markten 
thuis is. Zo produceert het bedrijf diverse soorten steenslag waarmee u uw 
tuin kunt inrichten. Heel bijzonder is het verhaal met Roline Carla del Castilho 
gehuwd Morroy, inmiddels 91 jaar. Zij bracht een deel van haar jeugd door 
op plantage Frederiksdorp in Commewijne, tegenwoordig een populaire 
toeristenbestemming waar de sfeer van vroeger nog duidelijk te proeven is. In 
het interview met Soenil Kalloe, eigenaar van Building Depot Suriname, leest u 
over zijn ideeën van het bedrijf en de toekomst.
Voor de rubriek Cribs brachten we een bezoek aan het huis van schutter en 
taartenbakster Angelique Tjon A Kon en haar man. Een ruim en veilig huis, 
waarin ze alles kan doen wat ze wil. Huis en verhaal gaat deze keer over 
twee nieuwe panden aan de Anton Dragtenweg, gebouwd onder tropische 
architectuur met een moderne twist en bijzonder veel aandacht voor 
inventieve details. In de productvergelijking hebben we deze keer epoxy- en 
tegelvloeren vergeleken. Doe er uw voordeel mee.  In Misstanden een verhaal 
met als motto ‘Goedkoop is Duurkoop’; ook daar zijn wijze lessen uit te 
leren. Columnist Von Zeggen laat zijn licht schijnen over het probleem van de 
dievenijzers als er brand uitbreekt. En verder ontbreken natuurlijk ook deze 
keer de bekende rubrieken niet: Huis en Perceel van de maand en de tips van 
de notaris. Kortom, opnieuw volop informatie over vastgoed en lifestyle in 
deze Surgoed House, Home & Lifestyle-krant.

Hartelijke groet,

Thijs Mouchart
Directeur - Surgoed Makelaardij N.V.
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Verlengde Hoogestraat 48
Paramaribo - Suriname
tel.nrs.: 521759 | 08294727

Openingstijden:
ma-za: 08:00u-23:00u

hookandcatch@gmail.com

The best fresh & fried fish in town!

Er is in de Surinaamse horeca maar weinig variatie als het om voeding gaat. Als je iets lekkers wilt eten 
dat gezond maar niet alledaags is, is Hook & Catch een uitkomst. De zaak, die sinds november 2016 aan de 
Hoogestraat 48 gevestigd is, serveert uitsluitend visgerechten. Maar bij Hook & Catch bepaal je verder zelf wat 
je eet, waarmee je het eet en hoe je het eet. Hoe dat werkt? Je stapt de zaak binnen en stelt ter plekke jouw eigen 
menu samen! 

Het eerste dat je ziet als je de kleine ruimte binnenstapt, is de enorme uitstalkast. Die zegt: ‘deze zaak moet niet 
onderschat worden’. Veel variatie is er zeker; het wordt nog lastig een keuze te maken. Om te beginnen moet je 
kiezen welke vis je wilt gaan eten. Heb je de keuze gemaakt, wil je die vis dan gegrild, gebakken of gestoomd? En 
wat wil je erbij eten? Kies je voor gebakken cassave, banaan of aardappelwedges, of toch liever voor brood? 

Je kunt natuurlijk ook gaan voor een krab-, garnalen- of inktvisgerecht. En vergeet de vissoepen en pasta’s met 
zalm of garnalen niet. Heel bekend is ook de kibbeling, en de Hook & Catch-burgers - gemaakt van vis 
uiteraard. Hook & Catch heeft ook dagspecials. De mogelijkheid bestaat dan bijvoorbeeld om een 
moksi alesi met gerookte bangbang te bestellen. 

Ondanks de kleine ruimte waarin Hook & Catch gevestigd is, heeft eigenaar Raymond Alder nog 
een terras weten op te zetten. Daar kun je het eten nuttigen onder het genot van een wijntje of 
Surinaams sap. Vergeet niet een referentie op hun Facebookpagina te schrijven. Dankzij de 
gratis wifi kan dat ter plekke gedaan worden. Post dan ook even snel een selfie erbij. 

Hook & Catch zorgt ervoor elke dag, van maandag tot zaterdag vanaf acht uur ’s morgens 
tot elf uur ‘s avonds, verse vis aan te bieden. Volgens Alder komt het zelden voor dat er 
bij sluiting vis overblijft. Is dat een keer toch het geval, dan wordt het gesneden voor 
de kibbeling. “Want voor dit gerecht is goed ingetrokken vis het beste.” Alder ziet 
zijn zaak nog lang voortleven. “Dit is waar mensen lang op hebben 

gewacht en ook voor kiezen. Omdat het 
lekker en gezond is.”

Hook & Catch: Je eigen vismenu
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Tropische architectuur

HUIS EN ZIJN VERHAAL

In deze editie van Huis en Zijn Verhaal aandacht voor twee nieuwe panden aan de Anton 
Dragtenweg 196. Tropische architectuur, met een moderne twist en bijzonder veel aandacht 
voor inventieve details. Ontwerper, uitvoerder en bewoner van één van de panden is ingenieur 
Armand Lee Sack Fong. 
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Op een steenworp afstand van de 
Surinamerivier ontpopten zich in de afgelopen 
twee jaar twee unieke panden. Gebouwd 
in een kleurrijke Caribische stijl, bezorgen 
de zonnestralen de gele wanden nog een 
extra warme uitstraling. Door gebruik van 
cementboard gevelstroken die zijn voorzien 
van een houtstructuur patroon, doen de 
huizen wat koloniaal aan, maar de stijl is 
volgens Armand het beste te omschrijven als 
fusion: “Tropische architectuur met daarin veel 
moderne elementen verwerkt. Zo is er veel 
aandacht besteed aan de deuren, ramen en 
verlichting.” Door indirect licht toe te passen 
ontstaat er na zonsondergang een prachtige 
sfeer in het huis. In totaal zijn er zo’n 120 
lichtpunten in het huis aangebracht. 

Voor Armand is innovatie een belangrijk 
uitgangspunt. Nieuwe materialen, 
technieken en stijlen worden samengebracht 
in zijn ontwerpen. De van huis uit 
werktuigbouwkundige heeft door de jaren 
heen een speciaal oog ontwikkeld voor 
esthetische composities. Dit kwam ook al 
tot uiting in zijn keukenzaak Artline, een 
voorloper in de Surinaamse keukenindustrie. 
Wat begon als een bescheiden fabriek groeide 
in een aantal jaren uit tot een toonaangevend 
interieurbedrijf op het gebied van bouw- en 
keukeninrichting, waarbij kunst en kwaliteit 
de boventoon voerden. Armands inspiratie 
komt niet uit boeken of van het internet, 
maar is het resultaat van eigen ervaringen 
en inzichten. “Wat mij interesseert zijn 
schoonheid, vormgeving en de toepassing van 
diverse materialen, vooral de combinatie van 
staal, hout en beton.” 

Duurzaamheid
Een perfectionist is Armand ook. Gedurende 
de bouw werd er on the job nog volop 
ontworpen en aangepast, alleen maar om het 
volmaakte resultaat te kunnen krijgen. En 
nog steeds is hij bezig met de puntjes op de 
i te zetten. Daarbij speelt duurzaamheid een 
belangrijke rol. Zo bestaat het binnenwerk 
deels uit gips- en cementvezelplaten in 
combinatie met diverse tropische Surinaamse 
houtsoorten. Opvallend zijn de groenhart 
houten vloeren, de Ingipipa plafonds en 
de massief houten deuren, gemaakt van 
Kaw Udu of Pikin Misiki. Verf aflak is op 
de houten delen, zowel binnen als buiten, 
amper gebruikt om de uitstraling zo natuurlijk 
mogelijk te houden. “We waarderen het 
hout dat we hier hebben niet genoeg”, vindt 
Armand. “Wanneer je hout goed toepast, is 
het duurzaam en gaat het dus lang mee.” 
Voor de bouw van de huizen is er zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van materialen 
uit eigen land. Het is volgens de ingenieur 
een misvatting dat Suriname op dat gebied 
niet genoeg te bieden heeft. “Met een beetje 
creativiteit kan je de mooiste ontwerpen 
maken uit lokale producten.” 

Opvallend is het verkoelende briesje op de 
eerste verdieping. De houten schuifdeuren en 

van kopie gemaakte schuiframen verdwijnen 
in de kozijnen. Dit zorgt niet alleen voor 
een optimale isolatie, maar geeft de ruimte 
ook een open karakter. Ook op de begane 
grond is er een slim systeem ontwikkeld, 
waarbij binnenkort de shutters met een 
afstandsbediening geopend kunnen worden. 
Ook zijn deze ramen voorzien van een 
meescharnierend dievenijzer, wat de veiligheid 
garandeert. En Armand zou zijn naam van 
ontwerper niet waarmaken, als hij niet met de 
opties had gespeeld deze shutterramen uit te 
voeren in de combinatie hout-hout of hout-
glas. Ook het glas in lood, ontworpen door 
kunstenaar Jules Brand-Flu en verwerkt in de 
nok, geeft de woningen een unieke uitstraling. 

Exportmarkt
Niet alleen het door het uiterlijk, maar ook 
door de bouwmethodiek onderscheiden 
de huizen zich van veel andere panden in 
Suriname. Vanaf de fundering is Armand 
betrokken bij het ontwerpproces. “De 
locatie bracht door de slappe grond de 
nodige uitdagingen met zich mee. Voor de 
fundering is in plaats van beton gekozen voor 
houten skeletbouw, verwerkt in een stalen 
buizenframe. Dit maakt de huizen nu ook 
hurricane proof.” Nu is dat voor Suriname nog 

niet zo noodzakelijk, maar hieruit blijkt wel 
dat Armand altijd een stapje verder denkt. 
“Deze huizen zullen in productie worden 
genomen waarbij het Caribisch gebied tot 
de toekomstige exportmarkt moet worden 
gerekend.”

Voor productie in binnen- en buitenland is het 
van belang om de kwaliteit continu te kunnen 
garanderen. Armand wil de materialen hierbij 
op een vaste locatie in Suriname laten maken. 
“Het woord prefab gebruik ik niet graag, want 
het gaat hierbij echt om high end woningen, 
maar het gaat er in essentie om dat bepaalde 
onderdelen worden voorgefabriceerd in een 
omgeving waar je de kwaliteit en efficiëntie in 
de gaten kunt houden.

De vooraf gemaakte woningonderdelen, zoals 
de gevels, binnenwanden inclusief elektra en 
waterleiding en ramen en deuren, kunnen 
dan met een kraan op de locatie geplaatst 
worden. Dit geldt ook voor de geïsoleerde 
plafond- en dakconstructie panelen.” Hierbij 
moet overigens niet gedacht worden aan 
kant en klare bouwpakketten, want overleg 
met de klant staat nog altijd bovenaan. “We 
maken in samenspraak een ontwerp. Ieder 
huis zal uniek zijn, maar tegelijkertijd ook 
gemeenschappelijke kenmerken hebben.”
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Wellness-toerisme
Grote kans voor Suriname

Als je googelt op het woord ‘wellness’, krijg je 
binnen enkele seconden 435 miljoen resultaten. 
Dat is ook de Surinaamse toerismesector niet 
ontgaan; steeds meer wellness-faciliteiten 
schieten als paddenstoelen uit de grond. Een 
verhaal over wellness en de potentie ervan. 
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WELLNESS

Wellness is een groeiende business, ook in Suriname. Denk maar 
aan het Jacana Amazon Wellness Resort, Surinat in Domburg, het 
dit jaar geopende Houttuyn Wellness River Resort en initiatieven 
zoals de ‘Wellness days’ bij hotel de Plantage op Commewijne en 
in Fort Zeelandia en de zogenoemde ‘soul retreats’. 
Maar wat is wellness nu eigenlijk? Well being en fitness, dat is 
waar wellness voor stond. “Wellness is vooral het zoeken naar 
een balans, zowel geestelijk als lichamelijk, in een hectische 
maatschappij’’, aldus de Amerikaanse arts Halbert L. Dunn (1896–
1975), die bekend staat als de vader van de wellnessbeweging.
Inmiddels is wellness een zeer breed begrip dat voor iedereen 
iets anders betekent. In grote lijnen kan het beschreven 
worden als een brede maatschappelijke verandering of 
beweging die er wereldwijd voor zorgt dat steeds meer mensen 
zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid en 
welbevinden.

Vraag in Suriname of elders op de wereld aan verschillende 
mensen wat wellness voor hem of haar betekent en je zal 
verschillende antwoorden krijgen. De een zal zeggen dat het om 
een gezonde levensstijl gaat, de ander zal het aan ontspanning 
of inspanning linken. Het mooie van wellness is eigenlijk dat het 
allesomvattend kan zijn maar ook iets specifieks en dat iedereen 
dat op zijn of haar eigen manier kan interpreteren.
Wellness is meer dan een massage of relaxen in een 
bubbelbad. Onder wellness wordt alles verstaan wat gericht is 
op het ontspannen van lichaam en geest. Enkele voorbeelden 
zijn: schoonheidsbehandelingen, gezonde voeding en 
gewichtmanagement, meditatie, yoga en gezondheid-gerelateerd 
onderwijs. 
In de Romeinse tijd waren badhuizen geliefd, omdat de baden 
een geneeskrachtige werking zouden hebben. Later ontdekte 
men dat minerale bronnen een genezende werking hebben. 
Tegenwoordig worden er veel producten verkocht waarin Dode 
Zeezout of Keltisch zeezout is verwerkt. In Suriname hebben 
we lokale behandelingen en baden overgenomen van onze 
voorouders: de marrons en inheemsen. Maar ook hier wordt 
tegenwoordig een toeristisch aspect aan toegevoegd. Officieel 
valt ‘wellnesstoerisme’ onder gezondheidstoerisme. En het is niet 
meer weg te denken in de vrijetijds- en toerismesector. 

Wellness-toerisme
Hoewel wellnesstoerisme merkbaar in opkomst, is, is er behoefte 
aan onderzoek om aan te kunnen tonen hoeveel ons land 

verdient aan de toeristen, meldt Stichting Suriname Toerisme 
(STS). De samenwerking tussen STS met het Algemeen Statistiek 
Bureau die op 19 december vorig jaar van start is gegaan, moet 
hier duidelijkheid in brengen. De onderzoeksresultaten zullen 
in maart bekendgemaakt worden. Dat deze vorm van toerisme 
heel veel kansen biedt, blijkt wel uit cijfers vanuit de Verenigde 
Staten van Amerika. De uitgaven in de spa- en wellness-economie 
worden daar geschat op 494 miljard US-dollar per jaar. In 2013 
was dat 14,6 procent van de totale uitgaven voor toerisme. De 
verwachting is dat, gedreven door groei in Azië, het Midden-
Oosten, Noord-Afrika, Sub-Sahara Afrika en ontwikkelingslanden, 
het wellness toerisme in de komende vijf jaar naar verwachting 
tot 50 procent sneller zal stijgen dan andere vormen van 
toerisme. Een extra reden om als toerismesector te focussen 
op wellnesstoerisme is het gegeven dat deze toeristen over het 
algemeen veel geld in het laatje brengen. Ze besteden gemiddeld 
130 procent meer dan de gemiddelde toerist. 

Wellness en meditatie
Hoewel meditatie en yoga heel oude vormen van ontspanning 
en reflectie zijn, die er al waren voor het fenomeen wellness 
überhaupt was ontstaan, bieden veel wellnesslocaties deze 
vormen van ontspanning. Gail Kersout is meditatiecoach in 
Suriname en kan daar vanuit haar ervaring veel over vertellen. 
‘’Meditatie is een energie healing-methode, die voortkomt uit de 
wellness-gedachte. Het is effectief tegen stress en helpt spanning 
beter te managen. Compassie hebben we vaak voor anderen, 
maar minder voor onszelf.” Juist die bewustwording wil Gail op 
gang brengen. 
Gail wil ook stimuleren dat mensen zich meer bewust worden 
over wat ze consumeren. ‘’We moeten ons ook bewuster 
worden van wat we in onze mond stoppen.” Ze doelt zowel op 
de letterlijke als figuurlijke betekenis. Niet alleen voeding heeft 
immers invloed op ons welzijn maar ook onze mindset. Dat 
behoort volgens haar tot het grotere geheel. “De holistische 
benadering gaat uit van verbinding op verschillende niveaus: 
spiritueel, fysiek en emotioneel. In Europa zijn mensen veel meer 
disconnected dan in Suriname.” 

Toch kiest zij ervoor om lokaal retreats te organiseren. “Het gaat 
om de reis naar binnen. Met andere woorden: in contact komen 
te staan met jouw eigen intuïtie. En dagelijkse meditatie draagt 
bij aan groter zelfbewustzijn en een gezonde leefstijl. Aan je 
‘wellness’ dus.”
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Plantage Frederiksdorp
Succesvolle herbestemming van erfgoed

Wie kent het verleden van plantage 
Frederiksdorp nog uit eerste hand? 
Roline Carla del Castilho gehuwd 
Morroy werd in 1925 geboren in het 
doktershuis van de voormalige koffie- 
en cacaoplantage. Een plantage met 
een rijke geschiedenis. Gelukkig 
kunnen bezoekers nog steeds de sfeer 
van het verleden proeven.

Plantage Frederiksdorp heeft een 
bewogen geschiedenis. Na de afschaffing 
van de slavernij in 1863, kwamen 
contractarbeiders uit Indië en Indonesië 
om het land te bewerken. Tot 1905 
werkten er op de plantage nog meer dan 
100 contractarbeiders. Roline del Castilho 
kan zich van de periode kort daarna 
nog veel herinneren. Dat Roline op de 
plantage werd geboren, is eigenlijk toeval. 
Haar moeder stond op de oever van de 
Commewijnerivier te wachten op de boot 
die haar naar de stad zou brengen, toen 
Roline zich plotseling aandiende. 

Vader del Castilho kwam in het begin van 
de twintigste eeuw als arts terecht op 
Frederiksdorp.
Alle grote plantages kregen in het begin 
van de 20e eeuw een dokter die, evenals 
zijn assistent of ‘oppasser’, in dienst was 
van het gouvernement. Roline herinnert 
zich nog dat haar vader op de fiets of 
met de boot naar het werk ging, want 
hij bezocht ook de omliggende plantages 
Kronenburg en Rust en Werk. 
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Stille getuigen
Hoewel ze er alleen haar kinderjaren 
doorbracht, herinnert del Castilho zich die tijd 
nog goed. Zo was daar mijnheer Waggelmans, 
de telefonist die de noodzakelijke verbinding 
met de stad tot stand bracht. En de heer 
Vink, de oppasser die haar vader hielp met 
zijn patiënten, iemand die we vandaag de 
dag een broeder zouden noemen. Zelfs de 
kleur van de kleding van de gevangenen, die 
opgesloten zaten in het voormalige cellenhuis, 
weet ze zich nog goed te herinneren: bruin 
en donkerblauw. Del Castilho heeft warme 
herinneringen aan haar jeugd op de plantage 
waar ze tot haar zevende jaar heeft gewoond. 
Haar vader bracht veel tijd met hen door en 
het gezin deed vaak spelletjes. Toch zal het 
geen makkelijke tijd geweest zijn. Er was nog 
geen stromend water of elektra. Regenwater 
werd opgevangen, gekookt op houtskool en 
in kruiken gegoten. De stenen waterputten 
op het landgoed zijn de stille getuigen van 
deze tijd. Een koelkast was er niet en veel 
boodschappen moesten uit de stad worden 
gehaald. 

Roline del Castilho, inmiddels 91 jaar oud, 
vertelt alsof het om de dag van gisteren 
gaat. Als je haar iets vraagt, blijft het even 
stil want haar gehoor laat haar steeds vaker 
in de steek. Ze oogt broos en tenger maar 
haar antwoorden zijn helder. In haar ogen 

verschijnt een twinkeling als ze praat over 
haar jonge jaren op Plantage Frederiksdorp en 
soms verschijnt een zachte glimlach op haar 
gezicht. Het moet een fijne tijd geweest zijn. 

Sfeer van plantage 
Wie de sfeer van de plantage wil proeven, 
kan dat nu nog steeds doen. Het statige 
doktershuis waar de familie del Castilho 
woonde en het indrukwekkende plantagehuis 
met daarachter de droogvloer voor koffie- en 
cacao verkeren anno 2017 nog in goede staat. 
“Het ziet er nog net zo uit als bijna honderd 
jaar geleden”, aldus del Castilho. Met dank 
aan fondsen voor het behoud van Cultureel 
Erfgoed heeft de plantage in de jaren 90 een 
financiële impuls gekregen. Het Nederlandse 
Cultuurfonds investeerde in de renovatie van 
de plantagehuizen. De monumentale panden 
werden vanaf de laatste eeuwwisseling in 
gebruik genomen als hotel. De toenmalige 
eigenaar heeft de plantage in april vorig jaar 
verkocht aan Sirano Zalman, directeur van 
Access Suriname Travel.  Zalman heeft de 
plantage in een half jaar tijd omgetoverd 
tot de parel van Commewijne.  Gasten van 
Plantage Frederiksdorp worden getrakteerd 
op een ‘beleving’, en dat begint al bij de 
oversteek met het bootje vanaf Mariënburg 
naar Frederiksdorp. Bij aankomst valt 
meteen het ruime rivierterras op, bedoeld 
voor mensen die met hun eigen bootje 

naar Frederiksdorp varen. Eenmaal op het 
landgoed word je in beslag genomen door de 
landelijke rust, de ruimte en de karakteristieke 
plantagehuizen. Elk met eigentijdse inrichting 
en inmiddels van alle gemakken voorzien. 
Achter de monumentale panden zijn nog eens 
veertien nieuwe, houten woningen bijgebouwd 
een zwembad en een poolbar. Want wat is 
er nu mooier dan slapen op een historische 
plantage? Wie Frederiksdorp bezoekt heeft 
aan één dag namelijk niet genoeg.

Erfgoed
Verhalen zoals die van Roline del Castilho 
zorgen ervoor dat deze bijzondere plantage, 
waar eeuwenlang mensen hebben geleefd, 
gewoond en gewerkt, tot leven komt. Door 
verhalen te vertellen van vroeger, houden 
we onze geschiedenis levend en brengen we 
elkaar onder andere de waarde van vrede en 
vrijheid bij. Frederiksdorp is het eerste project 
buiten Paramaribo dat op de monumentenlijst 
geplaatst is in 2004. Een succesverhaal over 
hoe de herbestemming van ons erfgoed 
leegstand en verval tegengaat en onze 
geschiedenis verrijkt. 
Wie zelf een bezoek wil brengen aan de 
plantage rijdt simpelweg naar Nieuw-
Amsterdam en volgt de rivier in oostelijke 
richting tot aan Mariënburg, waar de hele dag 
bootjes klaarliggen om u over te zetten naar 
Frederiksdorp, zeven dagen in de week. 
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In de wereld van het onroerend goed gaat veel geld om. Dat betekent ook dat de kans op misbruik groot 

is. Daar zijn in de dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden.

De Surgoed House, Home & Lifestyle-krant besteedt hier aandacht aan, met als doel kopers en verkopers 

alert te maken op mogelijke misstanden. De gebruikte namen zijn in verband met de privacy gefingeerd.

Is goedkoop
uiteindelijk duurkoop?

Wie een huis of perceel gaat kopen, 
heeft daar meestal een maximumbudget 
voor in zijn hoofd. Maar ben je werkelijk 
voordelig uit als je een stuk grond vindt 
voor een spotprijsje, of is goedkoop ook 
hier duurkoop? En wat bepaalt eigenlijk 
de waarde van een terrein? Surgoed 
volgde drie gezinnen die een perceel 
kochten.

De familie Sardjoe had een erfenisje gekregen 
en had 4.000,- euro ter beschikking voor een 
perceel. Alex Pinas en zijn vrouw hadden iets 
meer te besteden: 8.000,- euro. Daisy Sabiran 
en haar man hadden 18.500,- over voor een 
stukje grond van ongeveer 450 m2.

De familie Sardjoe vond voor 4.000,- euro 
inderdaad een leuk grondhuurperceeltje. Echt 
een koopje, al was het een flink eind buiten 
de stad. Natuurlijk kan je voor die prijs geen 
voorzieningen verwachten. Er was dan ook 
niets aangelegd aan nutsvoorzieningen, en 
ook de toegangsweg was nog niet aangelegd. 
Maar ze hadden nu wel wat geld over om een 
eenvoudig huisje te bouwen.

Het perceel dat Alex Pinas en zijn vrouw 
uiteindelijk vonden voor hun 8.000 euro, lag 
in Commewijne. Daar was wel stroom, maar 
nog geen water. De toegangsweg was een 
hobbelige zandweg, maar die zou verhard 
worden, was hen beloofd. Ook zij begonnen te 
bouwen.

Daisy Sabiran en haar man hadden flink 
gespaard en konden 18.500 euro missen voor 
de grond. Dat betekende wel dat ze niet direct 
geld hadden om te bouwen. Ze kozen voor 

een leuk project aan de rand van de stad. 
Er was al water, stroom en telefoon, en ook 
de wegen waren allemaal verhard. Volgens 
de bank was dit perceel redelijk courant 
en kon het als onderpand dienen voor een 
bouwkrediet.

We gingen na een jaartje kijken wie 
uiteindelijk de beste keuze had gemaakt.

De familie Sardjoe was niet erg gelukkig. 
De nutsvoorzieningen waren nog steeds 
niet aangelegd, wat betekende dat het 
er aardedonker was ’s avonds. Een vaste 
telefoonaansluiting was niet mogelijk, en voor 
water waren ze afhankelijk van regenwater. 
De tankwagens van de SWM konden namelijk 
niet over de zeer slechte weg naar het 
huisje komen. Een offerte die ze hadden 
opgevraagd om zelf de nodige voorzieningen 
aan te brengen, kwam op ruim 10.000 euro. 
Een post waar ze niet meer op gerekend 
hadden. Een gesprek met de bank was ook 
op een teleurstelling uitgelopen. De bank zag 
het namelijk niet zitten om het perceel als 
onderpand voor een lening te nemen. Het 
perceel was ‘niet courant’.
Ondertussen rezen de kosten voor het reizen 
naar de stad, noodzakelijk voor werk en 
school, de pan uit. Bovendien voelden ze zich 
er niet erg veilig, omdat er maar zo weinig 
mensen woonden. En bezoek kregen ze 
eigenlijk ook niet meer, daarvoor waren ze te 
slecht bereikbaar. 

Alex Pinas en zijn gezin zat er beter bij. Er 
was licht, maar helaas ook nog steeds geen 
water. En wat ze bij de bezichtiging overdag 
niet hadden opgemerkt, was dat de plaats ’s 

avonds was vergeven van de muskieten. Vanaf 
6 uur moesten alle ramen en deuren potdicht, 
of ze moesten overal muskietengaas laten 
aanbrengen. Dat was geen overbodige luxe. 
In de droge tijd was de weg naar het huis 
redelijk begaanbaar, maar in de regentijd was 
het een drama. Bij veel verkavelingsprojecten 
worden er gouden bergen beloofd, 
maar wanneer er is betaald vergeten de 
verkavelaars hun gemaakte beloften. Zo ook 
op dit project.

Bij Daisy Sabiran en haar man was het een 
heel ander verhaal. Ze kochten aan de rand 
van de stad, en last van muskieten hadden 
ze daar niet. Alle nutsvoorzieningen waren 
er al in orde, en ze konden het perceel 
goed bereiken via de verharde wegen. Het 
financieringsgesprek met de bank ging soepel. 
Ze zijn enkele weken geleden begonnen met 
bouwen en alles verloopt voorspoedig.

Als we de drie gezinnen bekijken, lijkt 
de familie Sabiran ondanks de hogere 
aanschafprijs toch de meest verstandige 
keuze te hebben gemaakt. Een iets duurder 
perceel, maar alles was wel in orde. Een 
koopje is natuurlijk mogelijk, maar meestal 
geldt: hoe verder van de stad en hoe minder 
voorzieningen, hoe goedkoper je in eerste 
instantie uit bent. Maar soms ben je met 
een koopje uiteindelijk duurder uit, omdat 
je zelf voor allerlei kosten opdraait die eruit 
voortvloeien: reiskosten als je ver van de 
stad zit, nutsvoorzieningen en maatregelen 
om jezelf te beschermen tegen ongedierte of 
criminelen. Soms is het verstandiger even te 
wachten met een aanschaf tot er meer geld is 
gespaard.
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Gum Air N.V. | Doekhieweg 03, Zorg en Hoop Airport | Paramaribo / Suriname 
E: info@gumair.com | P: (597) 49 87 60 or (597) 43 20 57 | F: (597) 49 17 40 

For reservations to Guyana: (597) 43 38 30
Office hours: Monday - Friday: 07.30 - 16.00 | Saturday: 07.30 - 12.00 | Sunday: closed

Fly to Guyana with Gum Air
We operate daily flights between

Paramaribo and Georgetown – Guyana
in partnership with Trans Guyana Airways
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WONING VAN DE MAAND

Deze prachtige woning in het rustieke 
district Commewijne is gelegen in een 
van de betere woonwijken van Suriname: 
Palm Village. Het hoekterrein heeft een 
oppervlakte van 1465m² en is rondom 
de woning begroeid met sierheesters 
en vruchtbomen. Het terrein heeft lage 
belendingen van metaal met gaashekwerk 
en twee stalen poorten die toegang geven 
tot de garage. 

Dit perceel is verhard met scherpzand 
en heeft her en der looppaden, 
parkeerplekken en inritten. Wat gelijk 
opvalt bij deze woning is dat er rekening 
is gehouden met het 'vrij-wonen-
gevoel’. Er zijn innovatieve oplossingen 
gevonden, zoals een beveiligde open 
garage en balkons met rolluiken die ‘s 
avonds gesloten kunnen worden. Overdag 
behoudt u vanaf de terrassen een open 
gevoel, waarbij uw zicht niet belemmerd 
wordt door dievenijzers. 

De woning zelf heeft een zeer ruime 
woonkamer, die middels grote 
toegangsdeuren gedeeltelijk overloopt 
in een ruim balkon waar het heerlijk 
vertoeven is. De ruime, halfopen keuken 
is voorzien van alle gemakken zoals 
inbouwapparatuur en heeft een granieten 
aanrechtblad. Op de begane grond is nog 

een speciale kamer voor een inwonende 
dienst, met eigen sanitaire voorzieningen. 
Toegang tot de eerste verdieping krijgt u 
vanaf de ruime studeerkamer die tevens 
als doorloop fungeert naar de garage en 
bergruimten aan de achterzijde van de 
woning. De houten trap accentueert de 
prachtige stijl van deze woning, waarin 
veel houten kenmerken terugkomen zoals 
de houten vloeren en de louvredeuren 
en -ramen. Er zijn op de 1ste verdieping 
in totaal 3 ruime masterrooms, allemaal 
voorzien van een walk-in closet en eigen 
sanitaire voorzieningen. 
Wat vooral opvalt is de ruimtelijke 
uitstraling van deze woning, zoals de 
brede gangen die toegang geven tot de 
slaapvertrekken op de 1ste verdieping. 
Deze geweldige gezinswoning is groots 
van opzet en biedt het ideale leefklimaat 
aan de toekomstige bewoners. De 
onderhoudsstaat van deze woning is 
optimaal en de vraagprijs is zeer scherp.

Bent u op zoek naar een ruime 
gezinswoning waarin u gelijk kunt gaan 
wonen, een woning die goed onderhouden 
en prachtig gelegen is? Aarzel dan niet en 
maak vandaag nog een afspraak voor de 
bezichtiging.

Vraagprijs € 245.000,00

Palm Village 229
Commewijne
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E Tembe terras:
het binnenland naar 

de stad gebracht

Wilt u er op een middag even uit, maar 
niet te ver weg? Dan is het “E Tembe
Terras” de plek waar u moet zijn. 
Op het water, bij het SMS-pier 
complex, zal begin 2017 een nieuwe 
uitgaansgelegenheid staan, het
“E Tembe” terras, een marronrestaurant, 
aangekleed met functionele Marron-
kunst, waar de geur van heerlijke 
Surinaamse gerechten met een ‘twist’
de bezoekers zullen doen watertanden. 

‘E Tembe’ staat voor ‘kunst in actie’ ; dat 
is wat het restaurant representeert. Tembe 
Kunst hebben onze voorouders al gedaan. 
“Wij blijven innoveren/creëren om zodoende 
TEMBE relevant te houden”, zegt oprichter 
Leo Sampai. Vele Surinamers hebben nog 
nooit een trip naar het binnenland gemaakt, 
waardoor deel van het land voor velen 
onbekend is. Om dat enigszins te veranderen, 

brengen Sampai en Partners aspecten van het 
binnenland naar Paramaribo. 
Niet alleen het meubilair komt uit het 
binnenland, maar ook de ingrediënten 
waarmee de gerechten in het restaurant 
worden bereid, worden daar geteeld en 
vervolgens naar de stad gebracht.
Volgens de ondernemer is Suriname het 
groenste land ter wereld, maar tot nog toe 
maken wij te weinig gebruik van deze status 
van ons land.   
‘E Tembe’ zal samen met andere Partners o.a. 
Totomboti uit Pikin Slee en nog vele anderen 
daar verandering in brengen.

Trots
Sampai is geboren aan de Lawarivier en 
opgegroeid aan de Tapanahonyrivier.Hij is blij 
met zijn geboorteplaats. Als Surinamer kiest 
hij ervoor vooral het mooie van het land en in 

bijzonder in zijn woongebied te zien, in plaats 
van te blijven klagen. “Elke keer als ik erheen 
ga, zie ik iets nieuws dat me fascineert.” 
Hij gelooft in de potentie van Suriname als 
toeristische bestemming. “De keus is aan ons 
er iets moois van te maken. Het restaureren 
van het pand heeft best wel wat tijd in beslag 
genomen omdat die zwaar door termieten was 
aangetast. Gelukkig hebben wij een kundig 
team van bouwvakkers bij elkaar kunnen 
brengen die het ontwerp van Architect Derick 
Kasandikromo heeft uitgevoerd. Hierdoor 
hebben wij een restaurant kunnen opzetten  
van een zeker niveau is. Het feit dat zijn 
restaurant aan de rivier ligt, roept nostalgie op 
bij Sampai die een groot deel van zijn leven 
aan rivieren heeft doorgebracht. Wat het moet 
afmaken is de aankleding en de sfeer. Sampai 
en Partners o.a. Totomboti kiezen er bewust 
voor alles daarvoor zelf te maken. Zie daar 
weer kunst in aktie !
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Gezond eten
Met dit restaurant wil Sampai niet alleen 
kunst, maar ook gezond eten stimuleren. 
Daarom worden de knolgewassen die op het 
terras verwerkt worden, biologisch geteeld. 
Door te blijven planten en het creëren van 
kunstwerken wordt er duurzaam gebruik 
gemaakt van wat het binnenland heeft. 
“We willen laten zien dat het binnenland 
niet meer gewoon een overlevingsoord is, 
maar dat wij het groen en karakter dat we 
hebben gekregen duurzaam behouden en 
accentueren”, zegt Sampai. 
Niet alleen het eten, maar ook de drank 
wordt gezond gehouden. Zo staat er bij ‘E 
Tembe terras’ smoothies en sappen van o.a. 
podosiri, kumbu en awarra op de kaart en 
bestaat er ook de mogelijkheid om van een 
glas puur suikerrietsap of kokoswater te 
genieten. Het eten is een doorsnee van de 

typisch Surinaamse gerechten, echter met 
een twist. Voorbeelden van de gerechten die 
te verkrijgen zijn: afingi met wild vlees, gron 
nyan (zoals cassave, bananen, zoete patat) 
met powisi of pingo meti, napi salade, wilde 
bruine bonen met wild vlees of een awara 
moksi alesi. 

Dit grote aanbod van wild vlees is zeer 
bijzonder. Waar anders kan je in Paramaribo 
een restaurant binnenstappen dat 
voornamelijk wild vlees serveert? Sampai 
benadrukt dat het jagen op de wilde dieren 
allemaal volgens de regels van de wet 
plaatsvindt. “We hebben de Dienst 's Lands 
Bosbeheer (LBB) die erop toeziet dat we 
binnen de regels blijven en het alleen doen 
in het jachtseizoen. Dus mensen hoeven niet 
bang te zijn dat de dieren zullen uitsterven”, 
legt Sampai uit. Hij ziet deze mogelijkheid als 

een avontuur voor de toerist. Het is volgens 
hem zeker iets dat de buitenlanders gaan 
willen proberen. 

Mondelinge reclame
Sampai rekent erop dat de bezoekers van zijn 
restaurant zodanig onder de indruk zullen zijn 
dat ze er enthousiast over gaan vertellen aan 
hun vrienden en kennissen en hen daarmee 
zo nieuwsgierig maken dat ze er ook heen 
gaan. De focus ligt voor Sampai voornamelijk 
op Surinamers en buitenlanders van vooral het 
Caraïbisch gebied. 

Bent u ook al nieuwsgierig geworden naar dit 
bijzondere restaurant? Ga er dan eens langs, 
het zal geopend zijn van maandag tot en met 
vrijdag tussen zeven uur ‘s morgens en twee 
uur ‘s middags en tussen zes uur ‘s middags 
en halfelf ‘s avonds. Eet smakelijk!
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Wat gaat de tijd toch snel. We zitten inmiddels 
in 2017. Over de financieel-economische 
blubber waarin we vorig jaar terechtgekomen 
zijn, is al genoeg gezegd en geschreven. 
Maar 2016 heeft ons ook met de neus 
op een ander feit gedrukt. Terwijl we ons 
proberen te beveiligen tegen de oprukkende 
criminaliteit, brengen we onszelf in gevaar. 
Het aantal personen dat om het leven komt 
bij een woningbrand omdat een vlucht 
onmogelijk wordt gemaakt door dievenijzer, 
is zorgwekkend.  Alle voorlichting van zo veel 
instanties ten spijt: het komt steeds vaker 
voor. Het lijkt me de meest verschrikkelijke 
dood. Proberen te ontkomen aan een 
vlammenzee, maar langzaam maar zeker de 
strijd verliezen. Net zo verschrikkelijk als een 
verdrinkingsdood moet zijn. 
Toen we net in Suriname woonden, hadden 
we ook geen dievenijzer. We waren het niet 
gewend en het ontsiert je huis. Maar nadat 
we op een ochtend opeens vier fietsen lichter 
waren gemaakt, moesten er maatregelen 
worden genomen. Mijn inventieve moeder 
stapelde lege flessen op elkaar tegen de 
shutters. Bij de minste of geringste beweging 
donderde de hele boel naar beneden en kon 
je letterlijk de scherven opruimen. Dat zorgde 
af en toe voor ergernis, als weer eens iemand 
per ongeluk tegen een flesje aankwam, 
maar het werkte ook tegen de dieven. Of 
het onkruid vertrok als de eerste fles op de 
vloer uiteenspatte, of iemand werd wakker 
waardoor het gajes de benen nam.

Dat was vroeger. Toen dieven vooral 
probeerden om ongezien en ongestoord hun 
slag te slaan. Vergane glorie. Tegenwoordig 
wachten ze je juist op of wekken je uit je 
slaap. Zodat je ze regelrecht naar de buit 
kunt leiden. En bij weigering eindigt het niet 
zelden met een paar stevige klappen en 
trappen, of erger nog, met de dood. Net zoals 
bij een brand. Dus ik snap al die woningen 
met dievenijzer wel. Zelf woon ik in een soort 
fort. Met extra buitenverlichting, alarm op de 
ramen, bewegingssensoren, dievenijzer aan de 
buitenkant en dievenijzer aan de binnenkant. 
Ik moet er niet aan denken dat er ooit brand 
ontstaat terwijl ik slaap. Afgezien van het feit 
dat ik moeilijk wakker word, zou ik niet weten 
hoe ik buiten moet komen in een dergelijke 
situatie. 
Ik vertrouw erop dat mijn moeder dan met 
haar auto een gat in de muur rijdt en nog 
meer reken ik op mijn trouwe herdershond. 
Dat hij bij de minste of geringste onraad 
onophoudelijk begint te blaffen. Zoals die ene 
keer, toen ik op de bank in slaap was gevallen 
en hij op mij sprong en in mijn gezicht begon 
te likken tot ik wakker werd. Het kan natuurlijk 
gewoon zijn dat hij wilde spelen en nog niet 
doorhad dat hij niet ongevraagd binnen mag 
komen. Voor de romantiek ga ik er echter van 
uit dat hij zich zorgen maakte over het welzijn 
van zijn baasje. Gewoon voor mijn eigen 
gemoedsrust. Overigens, mijn hond valt niet 
onder de noemer ‘huis’ of ‘perceel’ en is dus 
niet te koop.

Als eerste redmiddel bij zo een brand, lijkt 
het me handig als iedereen wordt verplicht 
rookmelders aan te brengen in zijn of haar 
woning. Nu wordt het moeilijk om dat bij 
al bestaande huizen af te dwingen, maar 
zeker bij nieuwbouw moet dat mogelijk zijn. 
Bij bestaande woningen kan dat overigens 
simpel worden opgelost door iedere burger bij 
het betalen van de stroomrekening een jaar 
lang gratis rookmelders aan te bieden. Het 
kost een paar centen, maar je bespaart een 
heleboel mensenlevens. En die zijn niet in geld 
uit te drukken. 

Een andere oplossing is natuurlijk het 
terugdringen van de criminaliteit. Preventief 
en repressief.  Dat kan door allerlei 
maatregelen te nemen op het politionele en 
justitiële vlak. Verhoogde surveillances, betere 
opsporingsmethoden, zwaardere straffen 
en betere en/of meer resocialisatieplannen. 
Aan de andere kant zal de criminaliteit ook 
dalen indien mensen een behoorlijke baan 
hebben met dito salaris, waarmee je een 
redelijk bestaan kunt opbouwen. Afgezien 
van de beroepscriminelen, zijn er namelijk 
ook mensen die door omstandigheden min of 
meer worden ‘gedwongen’ het verkeerde pad 
te kiezen. We kunnen dat voorkomen. Alleen 
vereist dat goed financieel-economisch beleid. 
En daar is al zo veel over gezegd. Gelukkig 
Nieuwjaar en een brandvrij 2017!

giwani@hotmail.com

Brandend vraagstuk
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Soort woning Laagbouw (NIEUWBOUW)
Bouw opp. 270m²
Perceel opp. 371m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Laagbouw
 met zwembad 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord R1 (W0394B9–Khadiweg 26)

€ 229.000,- | SRD 1.832.000,-€ 144.000,- | 1.152.000,-

Deze moderne nieuwbouwwoning is op dit moment
in aanbouw op een kavel van 331m² aan de Colom-
biastraat te Beni’s Park. Het betreft een moderne 
starterswoning die volledig onder architectuur wordt 
gebouwd en sleutelklaar wordt opgeleverd. Het bestaat 
uit 3 slaapkamers waarvan 1 masterroom met eigen 
douche en toilet, twee slaapkamers met een gedeelde 
bad en toilet, een woonkamer met open keuken en 
prachtige openslaande deuren naar het terras. Unieke 
kenmerken van deze woning zijn onder andere de hoge 
plafonds en de ruimtelijkheid door de grote ramen en 
lichtinvallen.

Beni’s park N3 (W0435B9–Colombiastraat 544)

Soort woning Moderne laagbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 331m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3, waarvan 1 masterroom   
 met eigen douche en toilet
Bad en toilet 2
Bijzonderheden MODERNE NIEUWBOUW
 gebouwd onder architectuur
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 234m²
Perceel opp. 499m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 6
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Een perceel met twee stenen  
 woningen erop
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble 7106677

Kwatta O3 (W0480B6 – De Boerbuitenweg 91)

€ 84.500,- | SRD 676.000,-

Soort woning Bungalow
Bouw opp. 185m²
Perceel opp. 440m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Duurzame huizen

Contact info Surgoed Makelaardij   
 Tel.: 493497

Kasabaholo I7 ( W0332B9–Etmedoraweg 27)

€ 89.000,- | SRD 712.000,-

Uitvlugt M6 (W0455B9 – Emielaan 100)

Soort woning Luxe villa
Bouw opp. 350m²
Perceel opp. 842m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Goed onderhouden  
 villa op gewilde  
 locatie

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

P.N.O.T.K.

Gelegen aan de Emielaan vlakbij de Hermitage Mall en andere 
voorzieningen, ligt deze prachtige onder architectuur ge-
bouwde villawoning. Deze imposante en robuust gebouwde 
woning heeft een vloeroppervlakte van 350m² en is voorzien 
van alle gemakken. U krijgt toegang tot de woning via de 
eigen betegelde inrit met automatische schuifpoort tot de 
garage die geschikt is voor twee ruime voertuigen. Vanuit de 
garage betreedt u gelijk de woning of gaat u via de zijdeur 
naar de achtertuin en de bergruimte. De woonkamer heeft 
een speelse indeling door onder andere een kleine verhoging 
met een zitgelegenheid die uitzicht bied op de voortuin aan de 
straatzijde. Opvallend is dat bij dit zitje de brede glazen schuif-
puien open gezet kunnen worden en het een geheel vormt 
met het buitenterras en de tuin. In de woonkamer is tussen 
het zitgedeelte waar de bankstel en de televisie staan, en de 
open keuken met eetgelegenheid, een gang die toegang geeft 
tot de slaapvertrekken. De keuken is voorzien van diverse 
inbouw apparatuur en ziet er fraai uit. Wat gelijk opvalt is de 
vele raampartijen die voor veel lichtinval zorgen en daardoor 
ruimtelijkheid creëren.
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 2x 65m²
Perceel opp. 744.58m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 2 onafgebouwde
 laagbouwwoningen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Pont Buiten M13 (W0443B3–Gadjerieweg)

€ 38.500,- | SRD 308.000,-

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

Uitvlugt M6 (W0454B6–L’ Hermitageweg hk Henkielaan)

P.N.O.T.K.

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 400.07m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woning in een gated
 community
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Ringweg Noord (W0448B6-Chiragallyproject 311)

€ 90.000,- | SRD 720.000,-

€ 197.000,- | SRD 1.576.000,-

Deze hoogbouwwoning staat in een centrale omgeving 
te Paramaribo Noord, waar zich veel bedrijvigheid 
plaatsvindt.  De woning staat op een ruim terrein dat 
omrasterd is met een stenen schutting met sierhek-
werk. De entree naar het terrein en de garage gaat via 
een stalen schuifpoort met een automatische opener. 
De imposante woning is van formaat en zeer solide 
gebouwd. De woning is ideaal voor grote gezinnen of 
voor een investeerder die het zou kunnen verhuren 
voor “expats”. De woonkamer is te betreden vanuit 
de voordeur, of vanuit de ruime garage. Hett balkon is 
volledig beveiligd met dievenijzer.

Noord U2   (W0412B9 – Bellinistraat 2)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 265m²
Perceel opp. 403m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Prachtige moderne    
 hoogbouw
Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 130m²
Perceel opp. 385m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden In aanbouw

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

Commewijne (W0415B6 - Confidentieel)

P.N.O.T.K.
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€ 113.500,- | SRD 908.000,-

Aan de Leonardo da Vincistraat hebben wij een pracht 
van een object. Deze villa is geen nieuwbouw; hij is 
een aantal jaren terug onder architectuur gebouwd. 
De bebouwde oppervlakte is maar liefst 375m². Het 
bevindt zich in de omgeving van Republic Bank te Para-
maribo noord. Het perceel is goed opgehoogd en er is 
geen hinder van wateroverlast bij regenval en de afvoer 
werkt uitstekend. Het terrein is aardig beplant en heel 
goed onderhouden. Deze woning heeft een gesloten 
garage met ruimte voor twee auto's.

Noord U1  (W0433B3 - Leonardo da vincistraat 85)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 375m²
Perceel opp. 638m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Solide woning op
 Paramaribo-noord
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

€ 219.500,- | SRD 1.756.000,-

Op Paramaribo Noord aan de George Hindoristraat 
hebben wij in ons aanbod een prachtige nieuwbouw-
woning. Deze woning met een bouwoppervlakte van 
280m² is gebouwd met A kwaliteit materialen en is  
voorzien van alle gemakken. Het huis staat op een 
eigendomsperceel van 614m² met een frontbreedte 
van 25 meter. Het is praktisch ingedeeld speciaal  voor 
het moderne gezin dat een home office nodig heeft. 
Deze woning heeft een garage voor twee auto’s, een 
kantoorruimte van 10m² en vanuit de garage kunt u 
komen in de keuken. De keuken is modern en profes-
sioneel geplaatst en er is een kookeiland aanwezig.

Noord V1 (W0460B6 – George Hindoristraat)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 280m²
Perceel opp. 615.80m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Soort woning Laagbouw met hoog zadeldak
Bouw opp. 255m²
Perceel opp. 2525.80m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 70% afgebouwd woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Lelydorp M14 (W0402B6–Tawangsarieweg 87)

€ 82.500,- | SRD 660.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 180m²
Perceel opp. 476m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Stenen hoogbouw met
 prachtig balkon
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Wanica O14  (W0392B6 - Tout Lui Faut linkerkanaalweg 

€ 105.000,- | SRD 840.000,-
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€ 265.000,- | SRD 2.120.000,-

Wonen langs het water op een groot kavel in een 
ruime woning met een steiger en een prieel langs 
het water? En dit wilt u tegen een faire prijs op een 
uitzinnige locatie op een beveiligd en gesloten project? 
Welkom op Lake Land; wonen op een project van 
formaat met betegelde wegen en voorzien van alle 
nutsvoorzieningen langs een doodlopende weg omge-
ven door flora en fauna. Dit huis is gebouwd op een 
eigendomskavel van 892m² met een prachtig uitzicht 
langs het water.

Tout Lui Faut M12  (W0386B9 – Lake Land 17)

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

€ 127.500,- | SRD 1.020.000,-

Deze prachtige woning staat aan de Quatrostraat, een 
zijstraat van Doebestraat te Kwatta. Deze woning is in 
2012 gebouwd en staat op een eigendomsperceel van 
±600m² en heeft een stenen omrastering met razor 
wire. Het terrein is beplant met beschuit gras en wordt 
goed onderhouden. De electrische poort verschaft 
toegang tot het terrein. De woning is fully air-condi-
tioned, heeft 3 slaapkamers, ruime woonkamer met 
voorbalkon, keuken, wasruimte, berghok, bad en toilet 
en garage met electrische oproldeur.

Kwatta K4 (W0356B3 - Quatrostraat 89)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 170m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Fully airco, diefijzer, alarm,
 warm water, 110/220V 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Soort woning Karakteristieke laagbouw-
 woning
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 1000m²
Titel grond Erfpacht lopende tot
 9 juli 2043
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woning opgetrokken
 uit baksteen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Blauwgrond V3 (W0452B9–Samson Greenstraat)

€ 155.000,- | SRD 1.240.000,-

Soort woning Bungalow vakantiewoning
Bouw opp. 210m²
Perceel opp. 868m²
Titel grond Grondhuur, opstalrecht
 contract
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Vakantiewoning 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497 

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

€ 49.000,- | SRD 392.000,-
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€ 450.000,- | SRD 3.600.000,-

Een absolute top villa in een van de betere wijken te 
Uitvlugt. Deze woning aan de Wonglaan is compleet 
gerenoveerd met het behoud van authentieke elemen-
ten.

Een prachtig zwembad met duikplank en een ruime 
tuin van 1000m². Momenteel is de woning "under 
construction".

Uitvlugt N5  (W0451B9 – Wonglaan 43)

Soort woning Hoogbouw met zwembad
 (Moderne nieuwbouw)
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 923m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Prachtig gerenoveerde woning   
 voorzien van alle luxe
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

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

Wanica (W0447B6–Abarcostraat hk Vredenburg Serie A)

P.N.O.T.K.

P.N.O.T.K.

Op Morgenstond aan de Pakanistraat 7 ligt deze onder archi-
tectuur gebouwde woning. De woning ziet er bijzonder uit en 
heeft diverse elementen die de woning een futoristische aan-
blik geven. Zodra u naar binnen loopt door de woning valt op 
dat de woning zeer ruimtelijk oogt. Op de 1ste verdieping die 
bereikbaar is door zowel een inwendige als uitpandige trap 
is er een mooie luxe keuken voorzien van alle gemakken. De 
keuken gaat over in de ruime woonkamer met hoog plafond 
en mooi houten vloer. Vanuit de overloop krijgt u toegang 
tot de masterroom met eigen bad en toilet en twee andere 
slaapkamers die samen een gedeelde bad en toilet hebben.

Noord V2 (W0224B6 – Pakanistraat 7)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 954m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 4
Bijzonderheden Gebouwd onder
 Architect Klinger & Dikland
Contact info Surgoed Makelaardij N.V
 Tel. : 493497
Makelaar John Pisters - 7164040

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 268m²
Perceel opp. 500m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 2 identieke woningen
 gekoppeld met 2 gesloten  
 garages

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Mottonshoop G5 (W0441B6–Rode Palmstraat 22)

€ 82.500,- | SRD 660.000,-
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€ 164.500,- | SRD 1.316.000,-

In Uitvlugt bieden wij deze goed onderhouden stenen 
hoogbouwwoning aan. De Ronaldlaan is een zijstraat 
van de Franchepanestraat en ligt op een steenworp van 
de Hermitage Mall. De kavel heeft een oppervlakte van 
596m² (20m x 30m) en is geheel omheind. De gesloten 
garage biedt plaats aan twee voertuigen en toegang tot 
de benedenverdieping. Deze verdieping bestaat uit een 
slaapkamer, douche, toilet en een woonkamer die voor-
zien is van een keukenblok. De bovenverdieping is te 
betreden via de stenen buitentrap die naar het voorbal-
kon leidt of via de binnentrap. en een ruim balkon. De 
mooie houten vloer geeft de bovenverdieping karakter.

Uitvlugt L7 (W0458B6 – Ronaldlaan 32)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 596m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden In 2016 gerenoveerd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 700m²
Titel grond  
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Opknapper
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Noord V1 (W0431B3–Pisangrodjoweg 77)

€ 75.000,- | SRD 600.000,-

€ 213.000,- | SRD 1.704.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? 
Wonen in een gesloten project tussen twee prachtige 
meren in de omgeving van Tout Lui Faut. In dit project 
staat op kavel 14 een prachtige nieuwbouwwoning 
gebouwd onder Surinaamse architectuur, een fusion 
van een moderne stijl gecombineerd met tropische 
accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 master-
room met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 
wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een 
gedeelde badkamer met toilet. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 1052m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woonhuis gebouwd onder
 Surinaamse  architectuur 
Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497

Soort woning Hoogbouw, bruynzeel
Bouw opp. 180m²
Perceel opp. 371m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Nette hoogbouwwoning,
 gelegen in een leuke wijk 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Kwatta K4  (W0393B6 – Normandiestraat 8)

€ 105.000,- | SRD 840.000,-

Soort woning Laagbouw villa
Bouw opp. 650m²
Perceel opp. 2307.39m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 5
Bad en toilet 4
Bijzonderheden Villa met zwembad
 en appartement in zeer
 gewilde omgeving
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Zorg & Hoop O8(W0423B9–Marowijnestraat)

€ 650.000,- | SRD 5.200.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 500m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 14
Bad en toilet 7
Bijzonderheden Appartementengebouw
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Noord W1 (W0446B6-Grapefruitstraat 476)

€ 199.500,- | SRD 1.596.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 100m²
Perceel opp. 7000m²
Titel grond Grondhuur/Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet -
Bijzonderheden Renovatieproject
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Wanica (W0472B6 - Domburg 9e straat)

€ 55.000,- | SRD 440.000,-
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 80m²
Perceel opp. 2500m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 1
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Zonnepannelen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Saramacca, (W0471B6- Wirantilaan 37B)

€ 50.000,- | 400.000,-

Soort woning Hoogbouw Bruynzeel
 uitgebouwd
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 425m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Goed onderhouden woning te  
 gebruiken als twee complete  
 appartementen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord U1 (W0469B6–Zuurstofstraat 42)

€ 89.000,- | SRD 712.000,-

€ 225.000,- | SRD 1.800.000,-

Aan de Gadofowroestraat (Frans Madamstraat) te 
Paramaribo Noord in de wijk Morgenstond, hebben 
wij een uniek, onder architectuur gebouwd object in 
ons beheer toegevoegd. Het perceel is groot 750m² 
en de bebouwde oppervlakte is 350m². De riolering is 
gesloten en het perceel is heel goed opgehoogd met 
schelpzand. De inrichting van de buiten architectuur 
bevat gangpaadjes, sier struiken, een eigen zitplaats en 
een ruime studio welke als berging functioneert.

Noord W1 (W0468B6 – Gadofowroestraat 4)

Soort object Splitlevel / Hoogbouw
Bebouwd opp. 350m²
Perceel opp. 750m²
Titel grond Eigendom
Kamers 5
Bad en Toilet 2
Bijzonderheden Deze woning staat centraal op   
 Morgenstond 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 680m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Onafgebouwd huis op een  
 prachtige locatie voor een  
 scherpe prijs  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord W11(W0467B6 - Morgenstondstraat)

€ 61.500,- | SRD 492.000,-€ 185.000,- | SRD 1.480.000,-

Domburg is vanwege zijn landelijke karakter en 
uiteraard de rivier enorm in trek. Je bent niet alleen 
op steenworp afstand van Groot Paramaribo, maar ook 
dicht bij vele recreatie oorden en volop in de natuur. 
De infrastructuur is perfect en de omgeving is voorzien 
van alle gerieven. Aan de Sir Winston Churchill weg 
nummer 1558 hebben wij en pracht van een object. 
Het terrein is altijd in de familie geweest en wordt met 
veel smart in de verkoop gedaan. Dit terrein met een 
front breedte van 17 meter en een diepte van 292 
meter is voor twee derde deel in cultuur gebracht.

S17 (W0470B6 – Sir Winston Churchillweg 1558)

Soort woning Laagbouw huizen
Bouw opp. 145 m² en 165 m²
Perceel opp. 5044m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 6
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Twee huizen op een goed
 onderhouden perceel
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

€ 355.500,- | SRD 2.840.000,-

Ondernemers: Opgelet! Op een steenworp van het 
nieuwe Assuria-pand aan de Indira Gandhiweg bieden 
wij dit perceel met opstal aan. Het perceel heeft een 
frontbreedte van 20 meter en een diepte van 60 meter. 
De totale oppervlakte bedraagt 1200m². In de nabije 
omgeving zijn meerdere grote bedrijven gevestigd 
waaronder de VSB Bank, Roopram en Naskip.
Op het perceel staan meerdere gebouwen. Er zijn 
twee kleinere gebouwen die voor opslag of als garage 
gebruikt werden. Daarnaast is er een gebouw aan 
de voorkant en een aan de achterkant. Ook is er een 
grote, houten hoogbouwwoning aanwezig.

Wanica (W0476B6 - Indira Gandhiweg)

Soort woning Koloniaal
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 1200m²
Titel grond EErfpacht
Slaapkamer 4
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Ruim perceel midden in Lelydorp
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
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P.N.O.T.K.

Op Palm Grove bieden wij dit prachtig perceel aan met 
een woning in aanbouw.
De woning staat op een terrein van 497.50m² in een 
heerlijke rustige omgeving. Voor een redelijke prijs kunt 
u de woning verder afronden naar eigen stijl.

Nutsvoorzieningen en verharde wegen zijn in deze 
gated community aanwezig.

Commewijne (W0482B9 - Bellapalmlaan 115)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 173m²
Perceel opp. 497.50m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Huis in aanbouw te Palm Grove
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

€ 245.000,- | SRD 1.960.000,-

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

Commewijne V8  (W0456B9 – Palm Village 229)

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

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 165m²
Perceel opp. 692m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden woning te Morgenstond
 op een ruime kavel
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Noord W1 (W0479B6–Pierkoetoestraat 6)

€ 84.500,- | SRD 676.000,-

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

Saramacca A4(W0474B9–Damboentong 24)

€ 98.500,- | SRD 788.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 166m²
Perceel opp. 763.93m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Onderhouden woning aan het  
 eind van een doodlopende weg
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Houttuin (W0481B6 – Arjanweg 56)

€ 79.500,- | SRD 636.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 78m²
Perceel opp. 18000m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Hoogbouwwoning van hout
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Saramacca (W0483B3–Borneoweg perc 125)

€ 65.000,- | SRD 520.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 89m²
Perceel opp. 406m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Wanica (W0484B3 – Roshnieweg 24)

€ 36.500,- | SRD 292.500,-
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€ 125.000,- | SRD 1.000.000,-

Topobject te koop! Heeft u altijd al willen wonen aan 
het water? Wij hebben een ruime drieslaapkamer-
woning aan de Saramaccarivier te koop. De woning 
verkeert in redelijke staat. 110/20 V is aanwezig, maar 
verder ook tegelvloer, ruime woonkamer, keuken, bad 
en toilet. Alle ruimtes beschikken over (oude) airco’s. 
Een topwoning om op te knappen. Het terrein was 1110 
m² groot, maar is verruimd tot meer dan 1800m². Dit 
grenst aan de Saramaccarivier. Zeker een aanrader voor 
watersportliefhebbers en vissers of als u gewoon lekker 
rustig buiten de stad wilt wonen.

Saramacca A4(W0475B6–Misgunst) 

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 180m²
Perceel opp. 1800m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3 ruime slaapkamers
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Ruim kavel en ruime woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Nieuw  laagbouw
Bouw opp. ±145m²
Perceel opp. ±325m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2 + 2
Bijzonderheden Warm en koud water, diefijzer. 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Noord Q1(W0229B3–Patatawiwiriestraat 22)

€ 87.500,- | SRD 700.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 271m²
Perceel opp. 1000m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Mooie villa gelegen in de  
 directe omgeving van Anton  
 Dragtenweg
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord V1 (W0485B9 – Eusieweg 39)

€ 275.000,- | SRD 2.200.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 160m²
Perceel opp. 300m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Leuke woning om op te
 knappen. Waarde vast.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord B2(P0464B6-Sewbarath Misserstraat 44)

€ 89.000,- | SRD 712.000,-

Wanica Domburg  (W0478B9 - Surinat Resort)

Soort woning Resort
Bouw opp. 2000m²
Perceel opp. 1.18ha
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 5 huizen en
 1 beheerderswoning
 Bad en toilet 

Bijzonderheden Zwembad, jacuzzi,  
 feestzaal, speeltuin,  
 bospaden etc.

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

€ 748.000,- | SRD 5.984.000,-

Domburg is vanwege zijn landelijke karakter en uiteraard de 
rivier enorm in trek. Je bent niet alleen op steenworp afstand 
van Groot Paramaribo, maar ook dicht bij vele recreatie oorden 
en volop in de natuur. De infrastructuur is perfect en de omge-
ving is voorzien van alle gerieven. Aan de Sir Winston Churchill 
weg nummer 1558 hebben wij en pracht van een object. Het 
terrein is altijd in de familie geweest en wordt met veel smart 
in de verkoop gedaan. Dit terrein met een front breedte van 
17 meter en een diepte van 292 meter is voor twee derde deel 
in cultuur gebracht. De liefde hierin gestoken is meteen voel-
baar. De riolering is open en netjes onderhouden, de drainage 
is optimaal en de tuin is fenomenaal. De buitenhuis architec-
tuur bestaat vooral uit palmbomen, citrus en verschillende 
tropische bloemen en planten. De beleving van de natuur is 
in weelderig; met vooral veel vogels en klein wild, waant men 
zich heel snel in eden. Op wandel afstand is de watersport 
enorm in trek en is er altijd gezelligheid.
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Angelique Tjon Kon Joen
schutter en taartenbakster

Angelique Tjon Kon Joen is een veelzijdige 
en actieve (sport) vrouw. Ze is een succesvol 
schutter, taartenbakster, huisvrouw en moeder. 
Haar huis is ruim en veilig, en ze heeft er de 
mooiste momenten van haar leven meegemaakt.
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Bijna afgelegen, ongeveer aan het einde 
van de straat, tussen hele grote moderne 
woningen, staat een stenen woning, daterend 
uit de jaren negentig met de nodige attributen 
voor een hele goede beveiliging.
De elektrische rolpoort gaat open. Een 
betegeld paadje op een groot erf vol groen 
leidt naar het balkon. Maar daar kom je niet 
zomaar binnen. Het balkon is beveiligd met 
diefijzer en de balkondeur met wel drie sloten. 
“Tegen de dieven”, zegt de heer des huizes, 
terwijl hij zorgvuldig alles los krijgt en de poort 
eindelijk open is. Niet lang na de uitnodiging 
in de woonkamer plaats te nemen, komt de 
vrouw des huizes aan.
De hele vriendelijke Angelique Tjon Kon Joen-
Karsowidjojo komt de woonkamer binnen met 
een grote glimlach en stelt zich voor. “Zo, hier 
woon ik dan”, vervolgt ze.

Taartenbakker en schutter
Angelique is huisvrouw, moeder, taartenbakker 
en schutter. Zij doet al 24 jaren aan de 
schietsport en is vanaf het begin Nationaal 
Kampioen geweest en drie keren Caribbean 
Champ in de kwalificatiegroep voor de 
Olympische spelen. Haar liefde voor de sport 
is zo groot, dat zelfs haar zwangerschappen 
geen reden waren om van het veld weg te 
blijven. Tot nu toe weet zij prijzen binnen te 
halen, want ook de laatstgehouden Caribbean 
Cup won zij. Is zij niet op het schietbaan, dan 
is Angelique in de keuken taarten aan het 
bakken. Dat doet zij al ongeveer achttien jaar. 
Het begon allemaal toen haar laatste zoon een 
jaar oud werd. “Ik wilde een feestje geven en 
daarbij mijn eigen taart bakken. Ik had nooit 
gedacht dat ik nu voor meerdere mensen zou 
bakken”, lacht zij. 

Wijzend naar haar keuken, die samenloopt 
met de woonkamer, laat ze zien wat voor 
een ‘bende’ het kan zijn, wanneer zij drukke 
bakdagen heeft. Tijdens het afnemen van het 
interview is Angelique druk aan het bakken 
voor het evenement ‘Christmas wonderland’, 
waar zij haar taarten te koop aanbood. “Het 
gaat deze dagen echt hard. Behalve de vele 
bestellingen, moet ik ook voor het kraampje 
een voorraad maken”, zegt zij kalm.

De ruime keuken lijkt op hoogtijdagen niet 
groot genoeg te zijn, want in de woonkamer 
staat een grote tafel waar dozen op gestapeld 
zijn. Allemaal mooi gedecoreerde kleine en 
grote taarten. “Dit is nog niet alles”, wijst 
ze naar de tafel. “Er is meer. Ik ben tot 
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eind december volgeboekt.” Is zij moe, dan 
zul je dat niet merken, want haar glimlach 
camoufleert het heel goed. 

Hangmat
Angelique bakt al jaren in haar keuken. Zij 
dacht er tien jaren geleden aan een aparte 
bakruimte te bouwen, maar heeft er op een 
gegeven moment van af gezien, omdat zij niet 
wist hoelang zij dit nog zou doen.
“In de keuken zitten, zie ik soms als een straf. 
Dan ga ik ook even eruit om frisse lucht te 
happen, ondanks dat ik heel veel van mijn 
huis hou.” 
Is Angelique niet aan het bakken, dan ligt zij 
het liefst op het balkon in de hangmat, zit zij 
op de bank in de woonkamer, genietend van 
een filmpje of is zij bezig op haar telefoon. De 
vrolijke ruimte is ook uitnodigend en geeft zin 
om erin te zijn. Het huis heeft nog steeds de 
oorspronkelijke bouw, maar in het huis zijn 
de nodige veranderingen aangebracht. De 
eigenaresse houdt van grote ruimten. Daarom 

besloten zij en haar echtgenoot de bar in de 
keuken open te breken om meer ademruimte 
te creëren. Ook de shutters die geplaatst 
waren aan zowel de voor- als achterkant 
van het huis, zijn nu vervangen door een 
grote schuifdeur. Los van de noodzaak van 
een verfbeurt, is Angelique voor nu tevreden 
met het huis. Het bestaat naast de keuken, 
de woonkamer en het balkon uit drie 
slaapkamers, twee badkamers, drie toiletten, 
een washok en een grote garage.
Het traliewerk op het balkon had ze liever 
niet gewild. Toen zij en haar man daar gingen 
wonen in 1991 was het er niet. ‘’Toen er bij 
ons werd ingebroken, hebben wij maatregelen 
getroffen om het niet nog een keer te laten 
gebeuren.” Dus toen kwam het diefijzer. 
Alhoewel Angelique zich er niet prettig bij 
voelt, weet zij dat dit in een zeker mate 
zorgt voor een veilig gevoel. Dan nog is haar 
voordeur altijd gesloten. Je zou nooit kunnen 
uitmaken of er iemand thuis is. Gelukkig waait 
de wind vanuit de zijdeur. Daar zorgt voor wat 
frisse lucht als ze in de keuken bezig is. 
Wat het huis speciaal voor Angelique maakt 
zijn hele leuke momenten die ze heeft 
meegemaakt met haar gezin, waaronder de 
geboorte van haar drie zonen.
Haar omgeving is rustig en daar geniet zij van. 
“Ik woon aan het einde van de straat, mijn 
buren zijn ver van me, dus heb ik last van 
niks.”

“Ik woon aan het einde 
van de straat, mijn buren 
zijn ver van me, dus heb 

ik last van niks.”
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Soort object Laagbouw restaurant
Bebouwd opp. 100m²
Perceel opp. 8000m²
Titel grond Grondhuur
Kamers 4
Bad en Toilet 2
Bijzonderheden Groot erf
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Comm. (Comm. Thurkowweg 23-Z0038B3)

€ 225.000,- | SRD 1.800.000,-

Soort object Bedrijfsloods
Bebouwd opp. 400m²
Perceel opp. 534m²
Titel grond Eigendom
Kamers 3
Bad en Toilet 1
Bijzonderheden Grote bedrijfsloods met
 4 roldeuren 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

€ 127.500,- | SRD 1.020.000,-

P.N.O.T.K.

Wilt u investeren in een uniek resort met een mari-
na, en houdt u van de natuur? Dan is Marina Resort 
Waterland het ideale project voor u! Met uw eigen plan 
van aanpak maakt u het 100% operationeel. Het resort 
is gelegen aan de Surinamerivier in een schitterend 
toeristisch gebied in het district Para. Er zijn zeven luxe, 
onder tropisch architectuur gebouwde woningen die 
volledig zijn ingericht met een Europees tintje. Dit enige 
marina resort biedt accommodatie voor maximaal 15 
zeiljachten. Bovendien heeft u een prachtig uitzicht over 
de rivier waar u even lekker weg kunt dromen.

Accaribo (Z0037B9 – Marina resort Waterland - Muurvarensweg 52)

Soort object Marina resort
Bebouwd opp. Bungalow A+B 120m/Bungalow C  
 75m²/Restaurant+bar
Perceel opp. 20830.39 m² plus 9000m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamers Bungalow A-3slk/Bungalow B-2slk/  
 Appartement C-2slk
Bad en Toilet Bungalow A-B 1b+2t
 Appartement 1b+t
Bijzonderheden Er komt een zwembad en
 2e marina voor (speed)boten
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.

P.N.O.T.K.

Op een ideale locatie aan de David Simonstraat 
79 bevindt zich een hoogbouwwoning met een 
kavelgrootte van 723,9m², die tevens ook zeer 
geschikt is als zakenlocatie. De woning heeft 3 
slaapkamers, 1 maal bad en toilet, woonkamer 
aangrenzend aan een ruim terras met een goed zicht 
over de straat. Onderaan de woning is er ook nog 1 
appartement en een winkelunit. In de tuin staan er 
verschillende vruchtbomen en een riante loods. Deze 
loods kan omgebouwd worden tot 3 appartementen.

Zakenpand Noord U4  ( Z0030B6 – David Simonstraat 79)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 300m²
Perceel opp. 723,9m²
Titel grond Eigendom
Kamers 4
Bad en Toilet 3
Bijzonderheden Ideaal als zakenlocatie,
 2 appartementen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497

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

Saramacca A3  (W0439B6-Misgunstweg)

€ 135.000,- | SRD 1.080.000,-€ 725.000,- | SRD 5.800.000,-

Interessant aanbod voor ondernemers! Aan de Indira 
Gandhiweg bieden wij dit ruime perceel met zaken-
pand, een appartement en huis aan. De frontbreedte 
is 25 meter en het pand is 77 meter diep. Het heeft 
een oppervlakte van maar liefst 1914m². Het za-
kenpand bestaat uit een grote winkelunit die aan 
de voorzijde gevestigd is. Aan de linkerkant zijn vier 
kleinere winkelunits aanwezig. Het appartement op de 
bovenverdieping is te bereiken via de stenen trap aan 
de achterkant. Dit appartement bestaat uit een grote 
woonkamer met een open keuken, drie slaapkamers, 
douche en toilet.

Para (W0472B6 - Indira Gandhiweg)

Soort woning Hoogbouw, Laagbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 1914m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497



Building Depot Suriname
wil one stop shop zijn voor de bouw

Een klantentoilet in een handelszaak voor bouwmaterialen. 
Ruim en totaal gescheiden voor man en vrouw. En buiten-
gewoon netjes. Het zegt veel over hoe Soenil Kalloe denkt 
over zijn klanten. “Ik wil de mensen het beste geven”, zegt 
de eigenaar van Building Depot Suriname. En dat blijkt uit de 
hele ambiance van de onderneming die voornamelijk is gericht 
op bouwmaterialen, maar ook een goed assortiment aan 
woninginrichting en witgoed huisvest. 

Kalloe investeerde bewust langs de Ringweg, de stadsdrukte 
vermijdend, maar ook omdat hij de ruimte nodig had om de bijkans 
5500 vierkante meter aan gekoelde winkelruimte, verdeeld over drie 

bouwlagen, te kunnen neerzetten. Een koper zonder specifieke agenda 
zou een uur kunnen doorbrengen. En dat zou best langer kunnen 
worden als Kalloe zijn zin krijgt. “Op dit moment zou je alles hier 
kunnen kopen om het huis te bouwen en ook te kunnen inrichten, maar 
ik wil Building Depot maken tot een echte one stop shop voor de bouw 
door hier ook een kwaliteits architect en een bonafide bouwaannemer 
onder te brengen”, zegt de ondernemer. Ook wil hij een goede 
tuinarchitect huisvesten. Kalloe denkt dat hij dan het ultieme doel 
bereikt heeft en volledig kan staan achter de bedrijfsslogan “Build your 
dream with us.” 
Over het ruime assortiment aan bekende kwaliteitsmerken in de 
zaak, zegt Kalloe dat een deel zelf wordt geïmporteerd en een deel 
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Building Depot Suriname
wil one stop shop zijn voor de bouw

komt uit samenwerkingen die hij heeft met andere grote bonafide 
ondernemingen. “Niet alles hoef je alleen te doen. Als we samenwerken 
komen we verder.” De ondernemer erkent dat er veel geld gaat zitten 
in zijn bedrijfsconcept. Building Depot heeft een pro actieve benadering 
van de klanten, waarbij niet alleen advies wordt gegeven, maar ook 
erg veel aandacht wordt besteed aan installatie van de produkten door 
een erkend bedrijf en after sales service. “Het kost wat ja. Maar ik heb 
veel gereisd en gezien hoe het anders kan. Suriname is een klein land, 
waar de klant vaak genoeg geen goede adviezen krijgt. Er is bijna geen 
plezier meer bij de klant en dat wil ik terugbrengen.” Een van de manier 
om de klant verder te plezieren is het in het leven roepen van een 
‘webshop’, waardoor elektronisch inkopen mogelijk zal zijn. 

Het bedrijf dat op 4 november de eerste jaardag vierde, blijkt mede 
door het unieke concept, vrij bekend te zijn. Kalloe is blij verrast met 
klanten die helemaal uit de omgeving van Lelydorp bleken te komen. 
Maar ook uit Frans Guyana, om een ander voorbeeld te noemen. “Dat 
zegt wel wat.” 
Overigens heeft Kalloe nog meer plannen. Zo wil hij nog meer gebruik 
maken van de voordelen die ondernemen langs de Ringweg biedt. Aan 
het begin van het komend jaar wil hij op een aangrenzend perceel ook 
een winkelcentrum opzetten. “Niet te groot, ongeveer 5000 vierkante 
meter met een aantal units. Dan willen we ook investeren in verfraaiing 
van de omgeving, waardoor de omgeving een totaal ander gezicht 
krijgt. Want Surinamers houden van mooie dingen. Toch?” 

Build your dream with us!
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 Commewijne  (P0387B6 - Palm Grove 47)

Perceel opp. 500.67m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Prachtig perceel
 te Palm Grove

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

Makelaar Alicia Chin A Foeng  
 7176125

€ 18.500,- | SRD 148.000,-

Te Palm Grove bieden wij deze prachtige kavel aan voor een 
redelijke prijs.

Het perceel heeft een oppervlakte van 500.67m². In deze 
bijzondere gated community zijn alle nutsvoorzieningen en 
verharde wegen aanwezig. Heeft u altijd al willen wonen in 
een rustige omgeving tien minuten van de Wijdenboschbrug, 
dan is dit uw droomperceel.

Neem gerust contact op voor eventuele vragen of voor een 
bezichtiging.

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,- | SRD 320.000,-

Perceel opp. 850m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Een hoekkavel in een rustige  
 en leefbare omgeving

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble 7106677

Leiding A4 (P0370B6–Carlo Julenweg)

€ 28.500,- | SRD 228.000,-
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€ 28.500,- | SRD 228.000,-

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

Wanica (P0336B6 - Veenwortelweg)

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

Bijzonderheden Hoekperceel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 225.000,- | SRD 1.800.000,-

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

€ 52.500,- | SRD 420.000,-

Bent u op zoek naar een kavel in een gesloten project; 
een gated community waar u in alle rust en veiligheid 
kan wonen? Vlakbij Leiding, langs de Soekaredjoweg, 
ligt dit miniproject dat compleet omheind is en waarbij 
de schutting rondom uw kavel al gemaakt is. U be-
treedt het project via de ingang met een automatische 
rolpoort, waarvan alleen de eigenaren een remote 
control hebben. Alle nutsvoorzieningen zijn reeds aan-
wezig. De weg is betegeld, elke kavel is opgehoogd en 
heeft een gesloten riolering.

Leiding H8 (P0328B6 - Soekaredjoweg)

Perceel opp. 874m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp/opgehoogd/alle
 nutsvoorzieningen aanwezig
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Perceel ligt in een gated
 community

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Perceel opp. 720m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand

Bijzonderheden 

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

Wanica P15 (P0315B3 - Vredenburg serie A)

€ 26.000,- | SRD 208.000,-

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Kwatta O4 (P0233B3-Rosalinastraat 11)

€ 89.000,- | SRD 712.000,-

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

€ 25.000,- | SRD 200.000,-
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€ 300.000,- | SRD 2.400.000,-

Te Meerzorg, op steenworp afstand van de Wijden-
bosch brug, vindt u dit terrein gelegen langs de 
Zaagmolenweg. De Zaagmolenweg is een zijstraat aan 
de linkerkant van de hoofdweg. Langs deze weg liggen 
diverse terreinen van identieke afmetingen die grenzen 
aan de Surinamerivier. Dit gedeelte van de rivier en de 
terreinen lenen zich ideaal voor zakelijke doeleinden 
waarbij waterwegen gebruikt dienen te worden. Ook 
voor privé bewoning is dit terrein zeer geschikt met 
name doordat het perceel met de kop richting het 
noorden ligt.

Commewijne U7 ( P0323B6 - Zaagmolenweg )

Perceel opp. 4585m²
Titel grond Erfpacht beschikking tot 2049
Status Opgehoogd terrein met schutting
Grondsoort Zand/schelp
Bijzonderheden Ligt langs de rivier en ideaal te   
 gebruiken voor zakelijke
 activiteiten

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

€ 39.500,- | SRD 316.000,-

In de woonwijk Palmvillage te Commewijne staat dit 
perceel te koop met een oppervlakte van 1021m². Het 
perceel ligt aan de hoofdweg van de verkaveling "Palm 
island" aan de Arengepalmlaan. Tegenover dit leeg 
perceel staat een bruin/creme geschilderde hoog-
bouwwoning. Palmvillage staat bekend als een eigen-
tijds verkavelingsproject, voorzien van alle gemakken. 
Een project waar op regelmatige basis collectief alle 
kavels gemaaid worden en waar pertinente bewaking 
aanwezig is. 

Commewijne  (P0318B3 – Palm Village 314)

Perceel opp. 1021m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Schelp/zand
Bijzonderheden 

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

Perceel opp. 1681.65m²
Titel grond Grondhuur
Status Ontbost en schoon
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Pisters
 7164040

Comm. (P0320B3–Adjudantenweg 352)

€ 25.000,- | SRD 200.000,-

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Saramacca (P0009B3 - Hamburgweg)

€ 120.000,- | SRD 960.000,-€ 140.000,- | SRD 1.120.000,-

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. 1668m²
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

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.
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€ 2.200.000,- | SRD 17.600.000,-

Dit prachtige eigendomsterrein van 403ha groot is ge-
legen vlakbij het ontspanningsressort Overbridge. Het 
maakt deel uit van de voormalige plantage Overbrug 
en Krommenie. U kunt het terrein bereiken via een 
eigen privé zijweg vanaf de geasfalteerde binnenweg 
naar Overbridge.
Dit terrein heeft een enorme afmeting van maar liefst 
4km lang en 800m breed en grenst aan de Suriname 
rivier. Waar vindt u tegenwoordig nog zo’n groot stuk 
eigendomsterrein geschikt voor diverse doeleinden?

Para V14 (P0361B6 – Plantage Overbrug)

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

€ 82.500,- | SRD 660.000,-

Het is een wens van velen om te kunnen wonen in 
een afgesloten woonwijk. Privé, veiligheid en rust 
zijn karakteristieken van een gated community. Sinds 
kort hebben wij in onze portefeuille een perceel van 
988m². De grondtitel is eigendom. Het perceel staat 
aan de Bredelaan te Lake Village Kwatta. Lake Village 
staat aan het eind van de Aquariusstraat. 
De meeste percelen in dit verkavelingsproject zijn om 
de kreek heen gesitueerd. Deze kavel heeft het meer 
als uitzicht. Dit is het ideale stuk grond voor hen die 
toch wat meer willen uitgeven voor privé en rust dat 
niet ver van de stad is.

Kwatta, I2 (P0371B6 – Bredalaan )

Perceel opp. 988m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig gelegen perceel met als  
 uitzicht een meer
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble - 7106677

€ 125.000,- | SRD 1.000.000,-

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 saam-
horigheid overheerst. Kortom een prachtlocatie om 
uw droomwoning te bouwen op een ruim villa kavel. 
Deze kavel heeft een oppervlakte van 860m², is reeds 
opgehoogd en heeft een aangelegde inrit. 

Uitvlugt L5    (P0356B6 – Awaralaan 29)

Perceel opp. 860m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp/opgehoogd
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Gelegen te Peace valley,
 gesloten verkaveling

Contact info Surgoed Makelaardij 
 Tel.: 493497

Perceel opp. 4,7644ha
Titel grond Grondhuur
Status Tot 50cm onder
 straatniveau
Grondsoort Klei

Bijzonderheden geschikt voor 
 landbouw en veeteelt

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493499

Commewijne (P0372B6-Tje Tje Weg)

€ 75.000,- | 600.000,-

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,- | SRD 119.600,-

Perceel opp. 375m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Leiding (P0380B3 - Nieuwzorgweg)

€ 17.500,- | SRD 140.000,-
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Epoxy- of tegelvloer?
In de meeste woningen zien we 
tegels op de vloer. Maar de naadloze 
epoxyvloer is in opmars. Hoewel het 
materiaal vooral gebruikt wordt voor 
bedrijfsruimtes, zien we het ook steeds 
vaker in woonhuizen. De vloer heeft 
een zeer moderne uitstraling en kan 
tegen een stootje. In deze editie van 
Productvergelijking vergelijken we de 
gangbare vloertegel met de epoxyvloer.

Wat is epoxy? 
Epoxy is een van de varianten van een 
gietvloer; het is eigenlijk een methode 
van vloerafwerking. Gietvloeren zijn snel 
geplaatste vloeren die met behulp van een 
middel gegoten worden op een dragende 
vloer, meestal van beton. Is dit voor u nog te 
volgen? We nemen een stap terug! 
De kunststof polymeer wordt gewonnen 
uit aardolie en vormt de basis voor epoxy. 
Het middel bestaat uit twee componenten 
kunsthars. “Epoxy wordt gebruikt als rol- of 
gietvloersysteem, maar kan ook worden 

gebruikt als bindmiddel voor kwarts of marmer 
om grind- en troffelvloeren te maken”, vertelt 
Jan Groot van SOS Handelmij nv & Strizo. 
Strizo levert kunststofsystemen voor vloeren 
aan diverse klanten. Naast bovengenoemde 
toepassing wordt het materiaal ook gebruikt 
in coatings van bijvoorbeeld boten en vleugels 
van vliegtuigen.

Gegoten vloer
Het mengen en uitharden van het materiaal 
resulteert in een vloer die twee keer zo hard 
is als een betonvloer. Dit is onder andere de 
reden dat het in fabrieken, ziekenhuizen en 
showrooms geliefd is: de vloer kan tegen 
zware belasting, is slijtvast en vloeistofdicht. 
Het komt voor dat de vloer vereist is vanwege 
de standaarden waaraan een gebouw moet 
voldoen, aangezien epoxy een waterdicht 
coatingsmateriaal is, dat ook nog bestand 
is tegen chemicaliën en zuren. Verder 
is de epoxyvloer bijzonder hygiënisch, 
onderhoudsvriendelijk en ook redelijk in tarief. 
Nog een opmerkelijk feit van een epoxyvloer is 

dat het zijn kleur behoudt door de jaren heen, 
aangezien er drie lagen gebruikt worden. Om 
die reden is de gietvloer ook sterk in opkomst 
voor particulier gebruik. 
Een epoxyvloer wordt dus gegoten. Het 
materiaal komt op de bestaande vloer, nadat 
er eerst een primer aangebracht wordt. De 
vloeistof wordt verspreid als laag, met een 
dikte van tussen de drie en vijf millimeter, en 
krijgt tot slot een transparante afwerkingslaag 
als de vloeistof gehard is. Er zijn in Suriname 
niet veel bedrijven die een epoxyvloer 
plaatsen. Naast Strizo plaatst ook het bedrijf 
MiCasa epoxyvloeren. 

Tegelvloer
Keramische, cement- en natuursteentegels 
zijn tot nog toe de meest voor de hand 
liggende afwerking voor de vloer in ons land. 
Het is daarom ook niet vreemd dat deze 
methode nog vaak verkozen wordt boven 
de epoxyvloer. Stijlvolle en sfeervolle tegels 
in verschillende maten, variaties, diktes en 
groottes, worden in verscheidene bedrijven 
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in Suriname aangeboden. De tegels worden 
van verschillend materiaal vervaardigd, 
bijvoorbeeld uit natuursteen gesneden of uit 
klei of cement gebakken. De tegelvloer is 
eenvoudig in onderhoud en biedt de garantie 
voor langdurig plezier wanneer het om goede 
kwaliteit tegels gaat. Afwijkingen van grootte 
in tegels van inferieure kwaliteit kunnen 
zorgen voor mindere mooie uitstraling. Voor 
een warmere uitstraling bestaat de keuze uit 
‘houtlooktegels’, die door hun buitenste laag 
het idee van hout creëren. 

Aanbrengen tegelvloer 
De basisvloer is zoals eerdergenoemd een 
betonvloer die gestort is en niet verder is 
afgewerkt. Hierop wordt met behulp van 
tegellijm of cement de tegel bevestigd. Het 
materiaal waar de tegel van is gemaakt, 
bepaalt de keuze in hechtingsmateriaal. 
Het plaatsen is precisiewerk: tegels moeten 
op zodanige wijze geplaatst worden dat zij 
esthetisch ogen en netjes in rechte lijnen 
gezet zijn.
Ook kan een verkeerd gekozen 
hechtingsmateriaal ervoor zorgen dat de 
tegels na verloop van tijd losraken, terwijl 
dit niet het geval zou zijn als de juiste keuze 
gemaakt was. Het is daarom belangrijk te 
kiezen voor een professional die weet heeft 
van de zaak. Die kan meteen het verschil zien, 
inspelen op materiaal en weet ook om te gaan 
met afwijkingen van de tegels zelf. 

Vergelijking epoxy- en tegelvloer
Een epoxyvloer is harder dan het cement 
en klei waarvan het merendeel van de 
tegels gemaakt is. Wanneer de ondergrond 
niet volledig stabiel is, kan een epoxyvloer 
gaan scheuren. Maar dit kan ook gebeuren 
met tegels. De kwaliteit van de basisvloer 
van beton speelt dus een belangrijke rol 

in het geheel.  De epoxyvloer is door zijn 
waterdichte eigenschap vriendelijker in 
onderhoud. De epoxyvloer kan op bestaande 
vloeren aangebracht worden, terwijl dat bij de 

tegelvloer niet altijd mogelijk is. 
Naast alle voordelen, heeft de epoxyvloer 
wel enkele nadelen in vergelijking met de 
tegelvloer. Er is weinig keuze in het aantal 
bedrijven dat de vloer kan leggen. Verder 
kan bij het plaatsen van de vloer irritatie 
ontstaan aan de ogen en de luchtwegen. 
Maar dit kan worden voorkomen indien de 

plaatsing volgens de richtlijnen gebeurt. “Onze 
kunststofvloeren zijn absoluut oplosmiddelvrij. 
Na uitharding voldoen de materialen aan 
de strenge AgBB norm, die bepaalt dat er 

Epoxyvloer
Plaatsing Voordelen Prijs
Vereiste is dat de betonvloer 
geëgaliseerd is.   

-
-
-

naadloos
onderhoud is vrij eenvoudig 
hygiënisch

Prijs is opgebouwd 
uit prijs van 
het materiaal; 
arbeidskracht en 
benodigd materiaal. 

Tegelvloer
Plaatsing Voordelen Prijs
Betonvloer hoeft niet volledig 
geëgaliseerd te zijn.  

-

-

naden tussen de tegels 
zichtbaar
makkelijk in onderhoud, maar 
toch iets lastiger in vergelijking 
met de epoxyvloer

prijs van de tegels is 
exclusief benodigd 
hechtingsmateriaal en 
arbeidsloon. 
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geen stoffen uit het vloersysteem komen na 
volledige uitharding”, geeft Groot aan.
Op de vraag wat het verschil in prijs is, krijgen 
we een duidelijk antwoord: “Dit is onmogelijk 
te vergelijken,” zegt Groot. “Er spelen allerlei 
factoren die ervoor zorgen dat houten 
vloeren of tegelvloeren niet eens mogelijk 
zijn in bepaalde situaties. Met een kunststof 
vloersysteem wordt de vloer aan het project 
aangepast.” Dit in tegenstelling tot ander 
materiaal, geeft hij aan.
“Met een tegelvloer of een houten vloer moet 

het project zich aan de vloer aanpassen. 
Dit maakt de vloer misschien niet duurder 
maar het project wel. Dan houden we het 
onderhoud van de houten of natuurstenen 
vloeren op de lange termijn nog buiten 
beschouwing.” Tegels zijn goedkoper in 
aanschaf per vierkante meter, maar daar 
moeten de kosten voor het laten leggen nog 
bij opgeteld worden. 
Hoe een epoxyvloer te onderhouden
Het is belangrijk een epoxyvloer goed te 
onderhouden om op die manier ervoor te 

zorgen dat de vloer krasvrij blijft. Dagelijks 
onderhoud kan eenvoudig met een 
zachte bezem, maar liever niet met sterke 
schoonmaakmiddelen. Veelvuldig gebruik 
van zeep kan ervoor zorgen dat de vloer na 
verloop van tijd dof wordt. 
Het type vloer waar u uiteindelijk voor kiest, 
moet uiteraard jaren meegaan en beschikbaar 
zijn voor uw budget. Neemt u in uw afweging 
de verschillende voor- en nadelen mee, dan 
komt u uiteindelijk zeker tot een keuze waar u 
blij mee kunt zijn.

“Met een tegelvloer of  een houten vloer moet het project zich aan de vloer aanpassen.
Dit maakt de vloer misschien niet duurder maar het project wel.

Dan houden we het onderhoud van de houten of  natuurstenen vloeren op de
lange termijn nog buiten beschouwing.”
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€ 105.000,- | SRD 840.000,-

Uitstekend gelegen en verbonden aan drie wegen 
hebben we nu een kavel te koop van ruim 7000m² 
eigendom. De bodem is van zand/klei en beplant 
met bananen en casave. Het geheel heeft een nette 
uitstraling en wordt door de eigenaar onderhouden. 
Dit stuk land verleend zich voor meerdere doeleinden 
(landbouw,commercieel of bewoning). Door de ligging 
kan het ook voor een privé verkaveling gebruikt wor-
den, omdat het goed bereikbaar is en verbonden is 
aan 3 wegen. Al met al is dit een TOP DEAL dus wees 
er snel bij.

Wanica Q14  (P0349B6 – Pierpontweg/Ordenweg)

Perceel opp. 7000m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder straatniveau
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Bijzonder mooi kavel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Perceel opp. 533.26 m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Elekrticiteit en
 water aanwezig

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Wanica U15 (P0119B3–Amirengstraat 43)

€ 19.000,- | SRD 152.000,-

Perceel opp. 900m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp / opgehoogd

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Gated Community

Contact info Surgoed Makelaardij

 Tel.: 493497

Leiding J8 (P0375B6 Wolfkreek 2)

€ 82.500,- | SRD 660.000,-

€ 72.500,- | SRD 580.000,-

Op Paramaribo Noord en wel aan de Brandmierstraat 
hebben wij een ruim perceel in ons aanbod. Het gaat 
om ruim 1000m²  met een breedte van 25 en diep-
te van 40m². De wijk is al voor 80 % bebouwd en 
bewoond en het gaat vooral om de midden en hogere 
klasse. Het gaat om vooral nieuwe huizen en moderne 
architectuur. De sociale controle is net als het woon-
genot enorm. Het unieke van deze wijk te Paramaribo 
Noord is dat ondanks de situering en gesloten riolering, 
er geen last is van overtollig water of slechte afvoer.

Noord W2     (P0384B3–Brandmierstraat)

Perceel opp. 1000m²
Titel grond Grondhuur
Status Opgehoogd
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Opgehoogde
 bouwrijpe kavel
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Perceel opp. 798m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder straatniveau
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Een perceel aan de
 Oost-West verbinding km22  
 geschikt voor bewoning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Comm. (P0383B3–Oost-West verbinding km22)

€ 19.500,- | SRD 156.000,-

Perceel opp. 550m²
Titel grond Eigendom 
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble
 7106677

Comm. (P0382B3–Palmcannallaan)

€ 19.500,- | SRD 156.000,-

Perceel opp. 375m²

Titel grond Grondhuur

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij

 Tel.: 493497

Leiding (P0380B3 - Nieuwzorgweg 15)

€ 23.500,- | SRD 140.000,-
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€ 199.000,- | SRD 1.592.000,-

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

Para K14 (P0368B9–Rijsdijkweg/Melkweg)

Perceel opp. 18.88ha
Titel grond Grondhuur tot 2031, 
 landbouw & veeteelt
Status Laag wied, lage bossage
Grondsoort Zand / klei

Bijzonderheden Prachtige terrein gelegen tussen   
 twee geasfalteerde hoofdwegen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 36.000,- | SRD 288.000,-

Wonen langs het water op een gesloten project is nu 
ook mogelijk indien u een fractie aanbetaald en de 
rest maandelijks aflost. Speciaal voor u bieden we 
nu de mogelijkheid met een kleine aanbetaling op 
uw kavel gelijk te starten met bouwen. Gelegen in 
een zijstraat van de verlengde Tout Lui Fautweg te 
Wanica ligt de gesloten verkaveling Lake Land; een 
stukje paradijs op korte afstand van het centrum van 
Paramaribo. Deze nieuwe verkaveling is een gesloten 
project met een enkele toegangsweg. 

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

Perceel opp. 810-1500m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp en
 opgehoogd
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtige
 verkaveling langs    
 het water
Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel. : 493497

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

Bijzonderheden Stroom aanwezig

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

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

€ 7.900,- | SRD 63.200,-

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

Commewijne W8 (P0256B3–Palm Grove 92)

€ 23.000,- | SRD 184.000,-

Perceel opp. 304m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder
 straatniveau
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 

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

Wanica P15 (P0316B3-Bergimanbarklerkweg)

€ 14.000,- | SRD 112.000,-

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)

€ 235.000,- | SRD 1.880.000,-

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,- | SRD 340.000,-
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MULTI TRACK EXCHANGE
Cambio-Geldwisselkantoren

OP 4 LOKATIE'S IN EN ROND 
PARAMARIBO 

Met 1 x 24 u ATM -valuta service! 

Uw geldwisselkantoor met de beste koersen voor uw 
SRD en Valuta, snelle en discrete service op maat…. 

Onze geldwisselkantoren staan aan de 
Wilhelminastraat 35

met ATM-service 1x24u 
Hotel Krasnapolsky

Parking outlet ATM-service 1x24u 
Sommelsdijkstraat 1

Uitgaanscentrum
ATM-service 

Meerzorg Plaza
aan de voet van de Wijdenboschbrug

Actuele koers informatie: Tel 422595 / 08280919

Always at the right track



Zijn vrouw was er op zijn zachtst 
gezegd niet blij mee en ook de rest van 
de familie had zijn stap niet helemaal 
verwacht. Na 14 jaar besloot Hesdy 
‘Moor’ Mertowirjo zijn solide baan als 
bouwkundig tekenaar en opzichter bij 
een ingenieursbureau op te zeggen voor 
een minder zeker bestaan als kunstenaar 
en zelfstandig ondernemer. Atelier Moor 
Design was een feit.

‘‘Ik kwam een Chinees warenhuis aan de 
Ringweg binnen waar ze vijvers verkochten en 
ik was verbaasd over de decoratie. Dat was 
allemaal Chinees: lotusbloemen, kraanvogels 
en bamboe. Ik dacht: dat moet toch anders 
kunnen. Waarom zitten er geen Surinaamse 
elementen in. Waar zijn de palulu‘s?’ ‘ 
Naast zijn werk is Mertwowirjo, door zijn 
vrienden al van jongs af aan Moor genoemd, 
altijd bezig geweest met kunst. Van 1988 
tot 1992 bezocht hij het Nola Hatterman 
Instituut, waar zijn voorkeur uitging naar 
boetseren en beeldhouwen. Het idee om een 
bedrijf te beginnen voor het decoreren van 
vijvers, en later ook zwembaden, kwam dus 
niet uit de lucht vallen. Bij het ontwerpen 
van zwembaden en vijvers met bijbehorende 
aankleding kan hij zowel zijn werkervaring 
als zijn creatieve kant goed gebruiken. ‘‘Ik 
heb weg- en waterbouwkunde gestudeerd en 
daarna de kunstacademie gedaan. Die twee 
dingen kan ik nu combineren.’’

Niche
Toen Moor ontdekte dat al meer mensen 
bezig waren met het decoreren van vijvers, 
besefte hij dat hij een ‘niche’ moest hebben 
om zich in de markt te kunnen vestigen. Zoals 
bij wel meer creatievelingen het geval is, is 
zijn artistieke kant beter ontwikkeld dan de 
zakelijke, en dus kwam hij met een origineel 
idee: vijvers op wieltjes. ‘‘Vijvers zijn een 
vrouwending’’, zo legt hij uit. ‘‘Mannen mogen 
het onderhoud doen en de rekening betalen, 

maar de vrouw bepaalt waar de vijver moet 
komen en hoe die eruit moet zien. Vrouwen 
veranderen echter ook regelmatig van idee en 
houden er van om te schuiven met dingen. 
Een vijver op wieltjes leek me dus ideaal.’ ‘ 
Zijn eerste vijverobject had als thema ‘‘de 
oude put’ ‘, gebaseerd op het Bijbelverhaal 
over de Samaritaanse vrouw die bij een 
waterput Jezus ontmoette. Als overtuigd 
christen haalt Moor veel van zijn inspiratie uit 
de natuur en het geloof. Het ontwerp van de 
oude put was prachtig maar de belangstelling 
om het te kopen viel tegen. Moor had mooie 
foto’s gemaakt en ging daar mee de boer op, 

langs bedrijven en particulieren. Lof alom 
maar er kwam geen geld binnen. De familie 
werd er niet enthousiaster van, tot Moor zijn 
eigen tuin aan het harken was en de put op 
wieltjes op de oprit plaatste omdat deze in de 
weg stond.

Naamsbekendheid
Automobilisten stopten om vragen te stellen 
en binnen twee dagen was zijn eerste werk 
verkocht. Deelname aan een productiebeurs 
met een aantal kleinere objecten leverde hem 
meer naamsbekendheid en opdrachten op. 
Inmiddels zijn er verspreid over heel Suriname 
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Hesdy ‘Moor’ Mertowirjo

Meer kunstenaar dan marketeer



Surgoed House, Home & Lifestyle

www.surgoed.comVIJVERS DECOREREN

45

een dikke twintig vijvertje op wieltjes te 
vinden en is een veel groter aantal bestaande 
vijvers door Moor gedecoreerd.
‘‘Ik vraag altijd wat de klant zelf wil en daar 
koppel ik dan een thema aan vast, want al 
mijn werken hebben een thema. Dat is mijn 
manier van werken. Ik beschouw al mijn 
creaties ook als mijn kinderen en neem ‘s 
avonds met een kop koffie afscheid van ze als 
ze de dag daarna weggaan. Het liefst zou ik 
ze allemaal weer terugkopen, maar dan ga ik 
weer ruzie met mijn vrouw krijgen.’ ‘ 
Het liefst werkt Moor helemaal vanuit het 
niets. Dat geeft hem meer vrijheid en hij kan 
het meteen goed doen. De constructie die 
hij voor zijn (holle) rotspartijen gebruikt is 
een Amerikaans systeem waarbij koffiegaas 
over een gelaste stalen constructie wordt 
gespannen en daarna drie lagen cement krijgt.
Bijkomend voordeel is dat er meteen 
funderingsplaten kunnen worden gestort 
om de constructies op te zetten en dat 
hij de pompen en andere apparaten in de 
rotspartijen kan verbergen. Bij bestaande 
zwembaden werkt Moor overwegend met 
foamblokken die een coating van cement 
krijgen.

Amerikaans
De smaak van de meeste van zijn klanten 
noemt hij Amerikaans, zeker bij de 
zwembaden die na verloop van tijd meer 
in beeld kwamen dan de vijvers. Ze willen 
bijvoorbeeld rotspartijen in Utah- en Grand 
Canyon-achtige constructies. Moor probeert 
er dan altijd wel een Surinaams tintje aan te 
geven door bijvoorbeeld de kleuren van de 
rotsen in onze sula’s te gebruiken. Zijn streven 
is om als Surinamer in het Caribisch gebied 
te laten zien dat we niet onder doen voor 
Amerikanen. ‘‘We kunnen veel meer dan we 
zelf denken,’ ‘ zo besluit hij,’ ‘ we moeten het 
alleen laten zien.’’

Dat het economisch wat minder gaat in 
Suriname deert Moor niet echt in zijn werk. 
‘‘Mensen die geld hadden, hebben nog steeds 
geld en willen nu eenmaal toch dat zwembad 
met een mooie rotspartij in de tuin wanneer 
ze een huis hebben gekocht. Mijn gezin en 
ik hebben als elke kleine man in het land wel 
last van de situatie, maar voor rijke mensen 
is het geen beletsel om toch hun wensen te 
vervullen.’ ‘ 

‘‘We kunnen veel meer dan we zelf  denken,
’‘ zo besluit hij,’‘ we moeten het alleen laten zien.’’
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€ 39.500,- | SRD 316.000,-

Indien u bekend bent met Palm Village zult u weten 
dat dit een van de betere verkavelingen en projecten 
van Suriname is. Behalve dat de waterhuishouding en 
alle voorzieningen hier goed geregeld zijn, kunt u ge-
nieten van rust en ruimte in een wijk met klasse. Deze 
kavel ligt vrij vooraan op het project en ligt op een 
plek waar al veel bebouwing aanwezig is. Het perceel 
heeft een frontbreedte van 35m1 en een diepte van 
35m1. Aan de achterzijde van het perceel is er een 
kanaal dat gebruikt wordt voor de afwatering en op 
regelmatige basis wordt gemaaid.

Commewijne W6 (P0369B6 - Palm Village 16)

Perceel opp. 1130m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Alle nutsvoorzieningen aanwezig  
 op een mooie locatie
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Perceel opp. 2157m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder   
straatniveau
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Drukke weg

Contact info Surgoed Makelaardij   
 Tel.: 493497

Leiding H8 (P0341B6 - Magentakanaalweg)

€ 185.000,- | SRD 1.480.000,-

Perceel opp. 2.119m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp en opgehoogd
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Prachtige villakavel
 gelegen in een residentiële  
 wijk
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Noord V2 (P0367B6 – Chericlaan)

P.N.O.T.K.

Perceel opp. 675m²

Titel grond Grondhuur

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Hoek perceel

Contact info Surgoed Makelaardij

 Tel.: 493497

Morgenstond (P0379B6-Katoen Fowroestraat)

€ 39.500,- | SRD 316.000,-

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

Makelaar John Noble - 7106677

Para K17 (P0378B3- Libanonweg)

€ 57.000,- | SRD 460.000,-

Perceel opp. 495m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden 3 percelen in de straat

 te koop

Contact info Surgoed Makelaardij

 Tel.: 493497

Wanica (P0374B6 - Harry Bajnathlaan)

€ 23.500,- | SRD 188.000,-

Perceel opp. 327.56m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Mooie ligging in een
 doodlopend straat

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Kwatta L3 (P0376B6–Eduard Prachtstraat 4B)

€ 27.500,- | SRD 220.000,-

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,- | SRD 1.366.000,-
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€ 26.500,- | SRD 212.000,-

Altijd al willen wonen in Commewijne? Houdt u van 
rust, een ruim hoekterrein, met verharde wegen en 
alle nutsvoorzieningen, een leuke omgeving die verwij-
derd is van de verkeersdrukte en vooral een redelijke 
prijs? Op Lust en Rust bieden wij deze prachtige 
Hoekkavel aan. De kavel is gelegen op de hoek van 
de Maksoeweg/Lust en Rust S5. De frontbreedte van 
de kavel is 30 en de diepte is 40. Het heeft een totale 
oppervlakte van 1200m².

Commewijne X7   (P0373B3 – Lust en Rust)

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

Bijzonderheden Mooie hoek, weg is recent
 geasfalteerd

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

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

Wanica Q14 (P0386B9-Vredenburg, Gobajolaan)

€ 1.500.000,- | SRD 9.200.000,-

€ 1.500.000,- | SRD. 12.000.000,-

Suriname is razendsnel in ontwikkeling! Voor onder-
nemers die volop willen investeren, bieden wij dit ca. 
284ha perceel te Commewijne aan; een deel van het 
voormalige plantage Canawapibo. (Ver)bouwen is een 
oneindig proces; bouwmaterialen worden dus dagelijks 
gebruikt. Het ontginnen van bouwmaterialen zoals 
zand, behoort tot één van de vele mogelijkheden en 
kansen om uw investering in dit project succesvol te 
maken. Elektriciteit is aanwezig.

Commewijne (P0375B6 - Plantage Canawapibo)

Perceel opp. 284,0134ha
Titel grond Grondhuur
Status Tot 50cm onder straatniveau
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Ca. 284ha perceelland waarvan
 40 ha. concessiegebied is met   
 opvulzand
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Perceel opp. 1079.19m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Leuk gelegen perceel
 in sociale landelijke
 omgeving te Groningen

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Saramacca A3(P0385B6-Bintangorweg, Groningen)

€ 15.500,- | SRD 124.000,-
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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. 424.19m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Elekrticiteit en water

 
aanwezig

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497

Makelaar B. Chin - 7163700

Wanica O14 (P0133B3 – NBM Project)

€ 19.500,-

Perceel opp. 9150m²

Titel grond Eigendom

Status Hooggelegen zand grond

Grondsoort Zand

Bijzonderheden Prachtig perceel met

 
loofbomen langs de

 
Saramaccarivier

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497

Saramacca (P0009B3 - Hamburgweg)

€ 120.000,-

Perceel opp. 12000m²

Titel grond Grondhuur

Status Opgehoogd/Bouwrijp

Grondsoort Zand

Bijzonderheden Elekrticiteit en

 
water aanwezig

Contact info Surgoed Makelaardij   

 
Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol -  7163400

Comm. S8(P0113B3–Weg naar Peperpot)

€ 240.000,-

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)

€ 35.000,-

Perceel opp. 1681.65m²

Titel grond Grondhuur

Status Ontbost en schoon

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497

Makelaar John Pisters

 
7164040

Comm. (P0320B3–Adjudantenweg 352)

€ 25.000,-

Perceel opp. 750m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden De wijk is op dit moment in  

 
ontwikkeling en wordt be 

 
bouwd

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497

 Wanica W15 (P0259B6–Putcherwegkavel 73)

€ 23.000,-

€ 245.000,-

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. 1668m²

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

Surgoed House & Home
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Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497/457183

 
550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 384 m²

Perceel opp. 866.56 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water, diefijzer, alarm,  

 
full airconditioned

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497

Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

 
warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

 Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-

€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, 

staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning, 

gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken 

en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en 

koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt, 

airconditioning, automatische garagedeur en schuif-

poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 

ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 

en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 

windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 278m²

Perceel opp. 570m²

Titel grond Erfpacht

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle

 
gemakken op een zeer gewilde   

 
locatie

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 250m²

Perceel opp. 1052m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  

 
onder Surinaamse  

 
architectuur met  

 
steiger gelegen  

 
langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? Wonen 

in een gesloten project tussen twee prachtige meren in de 

omgeving van Tout Lui Faut. In dit project staat op kavel 14 

een prachtige nieuwbouwwoning gebouwd onder Surinaamse 

architectuur, een fusion van een moderne stijl gecombineerd 

met tropische accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 

masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 

wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een gedeelde 

badkamer met toilet. U krijgt toegang vanaf de straatzijde 

naar de woning door een automatische schuifpoort. U kunt 

uw auto parkeren onder de carport. Via de voordeur loopt u 

een lange gang in, waar u gelijk aan de linker- en rechterzijde 

de slaapkamers vindt. De woonkamer en open keuken zijn 

achterin de woning gesitueerd met uitzicht op het water. De 

keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en staat 

in verbinding met de woonkamer. Van hieruit kunt u via de 

openslaande tuindeuren toegang krijgen tot het ruime balkon 

met uitzicht richting de steiger en het meer. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)
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Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497/457183

 
550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 384 m²

Perceel opp. 866.56 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water, diefijzer, alarm,  

 
full airconditioned

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497

Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

 
warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

 Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-

€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, 

staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning, 

gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken 

en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en 

koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt, 

airconditioning, automatische garagedeur en schuif-

poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 

ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 

en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 

windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 278m²

Perceel opp. 570m²

Titel grond Erfpacht

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle

 
gemakken op een zeer gewilde   

 
locatie

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 250m²

Perceel opp. 1052m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  

 
onder Surinaamse  

 
architectuur met  

 
steiger gelegen  

 
langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? Wonen 

in een gesloten project tussen twee prachtige meren in de 

omgeving van Tout Lui Faut. In dit project staat op kavel 14 

een prachtige nieuwbouwwoning gebouwd onder Surinaamse 

architectuur, een fusion van een moderne stijl gecombineerd 

met tropische accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 

masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 

wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een gedeelde 

badkamer met toilet. U krijgt toegang vanaf de straatzijde 

naar de woning door een automatische schuifpoort. U kunt 

uw auto parkeren onder de carport. Via de voordeur loopt u 

een lange gang in, waar u gelijk aan de linker- en rechterzijde 

de slaapkamers vindt. De woonkamer en open keuken zijn 

achterin de woning gesitueerd met uitzicht op het water. De 

keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en staat 

in verbinding met de woonkamer. Van hieruit kunt u via de 

openslaande tuindeuren toegang krijgen tot het ruime balkon 

met uitzicht richting de steiger en het meer. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)
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€ 179.000,-

Ruime open leefruimte, ruime luxe keuken, ruime 

slaapkamers, ruime garage, ruime tuin en dit alles 

in een rustige buurt, op een steenworp afstand van 

de nieuwe Amerikaanse Ambassade, sholen, winkel-

centra, recreatieoord Leonsberg, uitgaanscentrum 

Paramaribo. Bij het ontwerpen van deze moderne 

stenen laagbouwwoning heeft het begrip “ruim” 

centraal gestaan. De woning heeft een zeer degelijke 

uitstraling. Dit komt door de A-kwaliteit materialen, 

w.o. golfplaten als dakbedekking, die gebruikt zijn bij 

de vervaardiging van deze woning.

Noord T2   (W0397B6 – Gipssteen- /hk Anamesiestraat)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 300m²

Perceel opp. 650m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Masterbedroom airco, 110/220V,   

 
automatische roldeuren,

 
wachtershuisje 

Contact info Surgoed Makelaardij / Tel.: 493497 

Makelaar Joel Terzol - 7163400

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 140 m²

Perceel opp. 406 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden 110/220, warm water,

 
diefijzer

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica D2 (W0200B3-Nataschastraat 26)

€ 67.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 90 m²

Perceel opp. 270 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Gesloten riolering, verharde  

 
weg, uitstekend omrasterd 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

Kwatta A3 (W0304B6-Maisuruweg 133)

€ 57.500,-

Noord V2   (W0389B6 – Gneisstraat 9)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 175m²

Perceel opp. 375m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Leuke omgeving,  

 
fijne woning 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/550466

 
Makelaar Joel Terzol

 
7163400

€ 126.500,-

In een woonwijk gelegen achter de Jozef Israelstraat bevindt 

zich de Gneisstraat. De Gneisstraat is een rustige straat waar 

voornamelijk alleen bestemmingsverkeer rijdt. Binnen een 

straal van 400 meter vindt u een goed gesorteerde super-

markt, verschillende eetgelegenheden, banken en scholen. Op 

de berm van de woning staat een reeks van prachtige zilver-

bomen. Deze maken de woning herkenbaar en geven privacy. 

U kunt dus onder het genot van een drankje en een hapje 

heerlijk genieten op het voorbalkon. Het perceel is geheel 

omheind met een stenen muur en het erf rondom het huis is 

geheel verhard. Aan de voorkant van de woning bevindt zich 

het balkon dat geheel beveiligd is met dievenijzer. Via de gara-

ge, welke ruimte biedt aan 2 voertuigen, krijgt u toegang tot 

de woning. Wat gelijk opvalt zodra u de woning binnenloopt, 

is het prachtig plafond van houten balken. Deze zie je door 

de gehele woning terug komen. De woning heeft een redelijk 

ruime woonkamer met open keuken.

Soort woning Moderne Laagbouw, villa

Bouw opp. 184 m²

Perceel opp. 1005 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Perceel heeft een

 
frontbreedte van 30m 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

Commewijne W7(W0301B9–Palmvillage 108)

€ 119.000,-

Surgoed House & Home

WONINGEN
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Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497/457183

 
550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 384 m²

Perceel opp. 866.56 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water, diefijzer, alarm,  

 
full airconditioned

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497

Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

 
warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

 Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-

€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, 

staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning, 

gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken 

en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en 

koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt, 

airconditioning, automatische garagedeur en schuif-

poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 

ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 

en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 

windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 278m²

Perceel opp. 570m²

Titel grond Erfpacht

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle

 
gemakken op een zeer gewilde   

 
locatie

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 250m²

Perceel opp. 1052m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  

 
onder Surinaamse  

 
architectuur met  

 
steiger gelegen  

 
langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? Wonen 

in een gesloten project tussen twee prachtige meren in de 

omgeving van Tout Lui Faut. In dit project staat op kavel 14 

een prachtige nieuwbouwwoning gebouwd onder Surinaamse 

architectuur, een fusion van een moderne stijl gecombineerd 

met tropische accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 

masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 

wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een gedeelde 

badkamer met toilet. U krijgt toegang vanaf de straatzijde 

naar de woning door een automatische schuifpoort. U kunt 

uw auto parkeren onder de carport. Via de voordeur loopt u 

een lange gang in, waar u gelijk aan de linker- en rechterzijde 

de slaapkamers vindt. De woonkamer en open keuken zijn 

achterin de woning gesitueerd met uitzicht op het water. De 

keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en staat 

in verbinding met de woonkamer. Van hieruit kunt u via de 

openslaande tuindeuren toegang krijgen tot het ruime balkon 

met uitzicht richting de steiger en het meer. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Surgoed House & Home
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Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497/457183

 
550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 384 m²

Perceel opp. 866.56 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water, diefijzer, alarm,  

 
full airconditioned

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497

Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

 
warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

 Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-

€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, 

staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning, 

gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken 

en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en 

koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt, 

airconditioning, automatische garagedeur en schuif-

poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 

ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 

en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 

windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 278m²

Perceel opp. 570m²

Titel grond Erfpacht

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle

 
gemakken op een zeer gewilde   

 
locatie

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 250m²

Perceel opp. 1052m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  

 
onder Surinaamse  

 
architectuur met  

 
steiger gelegen  

 
langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? Wonen 

in een gesloten project tussen twee prachtige meren in de 

omgeving van Tout Lui Faut. In dit project staat op kavel 14 

een prachtige nieuwbouwwoning gebouwd onder Surinaamse 

architectuur, een fusion van een moderne stijl gecombineerd 

met tropische accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 

masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 

wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een gedeelde 

badkamer met toilet. U krijgt toegang vanaf de straatzijde 

naar de woning door een automatische schuifpoort. U kunt 

uw auto parkeren onder de carport. Via de voordeur loopt u 

een lange gang in, waar u gelijk aan de linker- en rechterzijde 

de slaapkamers vindt. De woonkamer en open keuken zijn 

achterin de woning gesitueerd met uitzicht op het water. De 

keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en staat 

in verbinding met de woonkamer. Van hieruit kunt u via de 

openslaande tuindeuren toegang krijgen tot het ruime balkon 

met uitzicht richting de steiger en het meer. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

www.surgoed.com
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GRATIS

De Botralie:
historie aan

rand villawijk

Licht,

belangrijker
dan u denkt

Vraag het aan
de notaris

Ik voel me één

met de natuur

ACTUEEL VASTGOED AANBOD

Badkamerdromen

lifestyle krant

Wilt u een perceel of woonhuis 

aanschaffen, bouwen of renoveren?

Voordelen:

• Deskundig advies op maat aan al onze cliënten;

• Snelle, effi ciënte en vriendelijke service.

Hoofdkantoor 

Dr. Sophie Redmondstraat 59-61  T.: 472266 

customercare@fi nabanknv.com

www.fi nabanknv.com

Filialen

Mr. J. Lachmonstraat 49  T.: 430300

A.K. Doerga Sawhstraat 72, Nw. Nickerie T.:230027

Hk Jozef Israelstraat en Kristalstraat (opening in December)

Met een hypotheek van Finabank is dat mogelijk.

Nr. 7 | februari 2016 - maart 2016

ACTUEEL

VASTGOED AANBOD

GAIL EIJKCRIBS

COLUMN: Von Zeggen

Gedollariseerd

BOUWEN MET EEN ARCHITECT 

PRODUCTVERGELIJKING

Brandverzekering

HUIS EN ZIJN VERHAAL

Onstuimig verleden in de Nassylaan

Wonen in een container

Taartenmaker Ike Bohe

EETBARE KUNST

GRATIS

T H I N K  B I G ,  T H I N K  G L O B A L !

www.surgoed.com

ACTUELE

VASTGOED AANBOD

lifestyle krant

Bodybuilder Eddy Wilson

komt in Suriname tot rust 

Joey Healey:

de lifestyle trendsetter
 

Misstanden:  
Aan- en verkoop van onroerend

Vraag het aan de Notaris

De tuinarchitect

Fiber to home

januari - februari 2015
GRATIS

www.surgoed.com

Wilt u een perceel of woonhuis 

aanschaffen, bouwen of renoveren?

Voordelen:

• Deskundig advies op maat aan al onze cliënten;

• Snelle, effi ciënte en vriendelijke service.

Hoofdkantoor 

Dr. Sophie Redmondstraat 59-61  T.: 472266 

customercare@fi nabanknv.com | www.fi nabanknv.com

Filialen

Mr. J. Lachmonstraat 49  T.: 430300

A.K. Doerga Sawhstraat 72, Nw. Nickerie T.:230027

Met een hypotheek van Finabank is dat mogelijk.

Nr. 4 | augustus - september 2015
GRATIS

Het spookperceel

ACTUEEL VASTGOED AANBOD

Sporten in huis

Koffieplantage Katwijk

Het onderhoud van uw huis

Verhuizen met kinderen?

Surgoed House & Home

www.surgoed.com

CRIBS

13

Voor de Rubriek Cribs gaat de redactie van 

Surgoed op zoek naar bekende Surinamers die 

willen laten zien waar en hoe ze wonen en hoe 

hun Cribje is ingericht. Dit keer hebben we een 

bezoek gebracht aan mevrouw Hema Mahabir-

Punwasi (71). Zij is bij menig Surinamer 

bekend vanwege haar docentschap op het Natin 

en haar rol als grondlegger van het Algemeen 

Middelbaar Technisch Onderwijs (AMTO). 

De oud procureur-generaal Subhas Punwasi is 

haar broer. 

Vanuit de stad rijden we over de Commissaris 

Weytingweg het district Wanica binnen. 

Aangekomen op het erf glijdt de drukte van 

de stad direct van ons af. Na de kennismaking 

met de vrouw des huizes weten we waar deze 

rust vandaan komt. Boven alles is mevrouw 

Mahabir-Punwasi een echt natuurmens. Ze 

leeft zoveel mogelijk van en met de natuur 

om zich heen. Dit komt onder andere tot 

uiting in haar spiritualiteit en de manier 

waarop ze zich over haar erf ontfermt. ,,Ik 

heb iedere plant of boom hier zelf neergezet. 

Iemand die aan mijn planten komt, komt 

aan mij.” De bittere neem die we veelvuldig 

tegenkomen wordt gebruikt om het erf op 

een natuurlijke manier te onderhouden. 

,,Chemische bestrijdingsmiddelen komen 

mijn terrein niet op.” Elke boom heeft een 

verhaal en draagt persoonlijke herinneringen 

met zich mee. Ook het aantal orchideeën 

valt op. Ze hangen ieder in een eigen potje 

onder een grote neemboom. ,,Ik heb er zo’n 

zeventig. Er zitten nu nieuwe knoppen in en 

ik kijk uit naar de dag dat ze allemaal tegelijk 

open gaan.” Samen met haar man heeft 

mevrouw Mahabir-Punwasie het perceel 

in de jaren zestig voor een prikkie kunnen 

kopen. ,,Het heette dat het spookte op dit 

terrein. Het verhaal is dat er een moord is 

gepleegd waarbij de slachtoffers in stukken 

zijn gehakt.” De glinstering in de ogen van 

mevrouw Mahabir-Punwasi verraadt dat ze 

dit zelf niet echt gelooft. Aan de uiteindelijke 

bouw van het huis hebben de eigenaren lang 

gewerkt. Als onderwijzers konden ze slechts 

beetje bij beetje sparen. Om extra inkomsten 

te krijgen plantte mevrouw Mahabir-Punwasi 

onder andere cassave en zoete patat. Langs 

het water groeide maïs die ook werd verkocht. 

Hema Mahabir-Punwasi:

Ik voel me één 

met de natuur’

Surgoed House & Home
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Soort woning Laagbouw, nieuwbouw

Bouw opp. 150 m²

Perceel opp. 489 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 1

Bijzonderheden Woning wordt verkocht

 
incl meubilair, in perfecte  

 
staat 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/550466

Commewijne W0(W0325B6–Poorterstraat 11)

€ 79.500,-

Soort woning Hoogbouw

Bouw opp. 300 m²

Perceel opp. 7400 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 5

Bad en toilet 3

Bijzonderheden Verharde weg, perceel aan  

 
het water 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

Leiding G15 (W0321B6–Tawajariepolderweg)

€ 185.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 150m²

Perceel opp. 517m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Stroom en water aanwezig 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497/457183/550466  

Makelaar Joel Terzol

 
7163400

Wanica P11 ( W0336B3 – Persadweg 5)

€ 115.000,-

 Saramacca  (W0368B9 - Mistgustweg 543)

 Saramacca  (W0368B9 - Mistgustweg 543)

 Saramacca  (W0368B9 - Mistgustweg 543)

Soort woning Hoogbouw

Bouw opp. 

Perceel opp. 1.034ha

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Bruynzeel

 
woning 15 jaar

 
geleden gebouwd

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

Makelaar Joel Terzol -   

 
7163400

N.O.T.K.

Gelegen in het district Saramacca, aan de linkerzijde van de 

Grankreek, ten noorden van de Rijweg Groningen - Hamburg 

ligt deze prachtige woning aan de Saramaccarivier te koop. 

Wanneer je de oprijlaan komt binnen rijden, staat er een 

kleine bruine beheerderswoning vooraan bij de poort. De tuin 

is beplant met prachtige tropische planten en fruitbomen wat 

geheel in cultuur is gebracht. Het perceel ligt aan de goudkust 

van Saramacca, 1 hectare langs de rivier met een steiger en 

heeft als titel grondhuur. Het is een bruynzeel woning die 15 

jaar geleden is gebouwd en nog steeds goed wordt onderhou-

den. Het onderste gedeelte is van steen opgetrokken en ver-

deeld in 2 woonlagen. De begane grond is volledig betegeld 

en heeft 3 slaapkamers, een ruim terras, bad en een open 

keuken. De eerste verdieping heeft een mooie, warme houten 

vloer en heeft 2 slaapkamers en een eigen bad en toilet. Op 

dit ruim perceel bevindt zich ook een mooi zwembad, met een 

buitenkeuken en buitendouche. 

€ 119.000,-

Ongeveer 6 km van het centrum van Paramaribo aan 

de Kwattaweg ligt dit prachtig huis in een goed ver-

zorgd Project (rashiv verkaveling). De Rhododendron-

straat is een zijstraat van de vierde rijweg en de wo-

ning is ongeveer 250m in de straat. De aard van het 

project en de sociale controle biedt rust en veiligheid 

aan de bewoners. In de omgeving zijn er scholen, 

winkels, cambio’s, restaurants, en diverse faciliteiten 

aanwezig. Dit project is tot heel laat in de avond 

bereikbaar per bus. Het terrein en de oprit is geheel 

verhoogd en betegeld. De woning is goed beveiligd.

Wanica P5 ( W0339B6–Rhododendronstraat 12)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 167m²

Perceel opp. 405.50m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden 110/220V, alarm, hydrofoor,

 
elektrische schuifpoort 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

Surgoed House & Home

WONINGEN
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Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497/457183

 
550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 384 m²

Perceel opp. 866.56 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water, diefijzer, alarm,  

 
full airconditioned

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497

Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

 
warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

 Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-

€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, 

staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning, 

gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken 

en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en 

koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt, 

airconditioning, automatische garagedeur en schuif-

poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 

ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 

en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 

windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 278m²

Perceel opp. 570m²

Titel grond Erfpacht

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle

 
gemakken op een zeer gewilde   

 
locatie

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 250m²

Perceel opp. 1052m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  

 
onder Surinaamse  

 
architectuur met  

 
steiger gelegen  

 
langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? Wonen 

in een gesloten project tussen twee prachtige meren in de 

omgeving van Tout Lui Faut. In dit project staat op kavel 14 

een prachtige nieuwbouwwoning gebouwd onder Surinaamse 

architectuur, een fusion van een moderne stijl gecombineerd 

met tropische accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 

masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 

wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een gedeelde 

badkamer met toilet. U krijgt toegang vanaf de straatzijde 

naar de woning door een automatische schuifpoort. U kunt 

uw auto parkeren onder de carport. Via de voordeur loopt u 

een lange gang in, waar u gelijk aan de linker- en rechterzijde 

de slaapkamers vindt. De woonkamer en open keuken zijn 

achterin de woning gesitueerd met uitzicht op het water. De 

keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en staat 

in verbinding met de woonkamer. Van hieruit kunt u via de 

openslaande tuindeuren toegang krijgen tot het ruime balkon 

met uitzicht richting de steiger en het meer. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Surgoed House & Home

WONINGEN

www.surgoed.com

27

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497/457183

 
550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 384 m²

Perceel opp. 866.56 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water, diefijzer, alarm,  

 
full airconditioned

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497

Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

 
warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

 Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-

€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, 

staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning, 

gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken 

en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en 

koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt, 

airconditioning, automatische garagedeur en schuif-

poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 

ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 

en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 

windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 278m²

Perceel opp. 570m²

Titel grond Erfpacht

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle

 
gemakken op een zeer gewilde   

 
locatie

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 250m²

Perceel opp. 1052m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  

 
onder Surinaamse  

 
architectuur met  

 
steiger gelegen  

 
langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? Wonen 

in een gesloten project tussen twee prachtige meren in de 

omgeving van Tout Lui Faut. In dit project staat op kavel 14 

een prachtige nieuwbouwwoning gebouwd onder Surinaamse 

architectuur, een fusion van een moderne stijl gecombineerd 

met tropische accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 

masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 

wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een gedeelde 

badkamer met toilet. U krijgt toegang vanaf de straatzijde 

naar de woning door een automatische schuifpoort. U kunt 

uw auto parkeren onder de carport. Via de voordeur loopt u 

een lange gang in, waar u gelijk aan de linker- en rechterzijde 

de slaapkamers vindt. De woonkamer en open keuken zijn 

achterin de woning gesitueerd met uitzicht op het water. De 

keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en staat 

in verbinding met de woonkamer. Van hieruit kunt u via de 

openslaande tuindeuren toegang krijgen tot het ruime balkon 

met uitzicht richting de steiger en het meer. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

www.surgoed.com
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Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497/457183

 
550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 384 m²

Perceel opp. 866.56 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water, diefijzer, alarm,  

 
full airconditioned

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497

Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

 
warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

 Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-

€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, 

staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning, 

gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken 

en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en 

koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt, 

airconditioning, automatische garagedeur en schuif-

poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 

ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 

en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 

windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 278m²

Perceel opp. 570m²

Titel grond Erfpacht

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle

 
gemakken op een zeer gewilde   

 
locatie

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 250m²

Perceel opp. 1052m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  

 
onder Surinaamse  

 
architectuur met  

 
steiger gelegen  

 
langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? Wonen 

in een gesloten project tussen twee prachtige meren in de 

omgeving van Tout Lui Faut. In dit project staat op kavel 14 

een prachtige nieuwbouwwoning gebouwd onder Surinaamse 

architectuur, een fusion van een moderne stijl gecombineerd 

met tropische accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 

masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 

wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een gedeelde 

badkamer met toilet. U krijgt toegang vanaf de straatzijde 

naar de woning door een automatische schuifpoort. U kunt 

uw auto parkeren onder de carport. Via de voordeur loopt u 

een lange gang in, waar u gelijk aan de linker- en rechterzijde 

de slaapkamers vindt. De woonkamer en open keuken zijn 

achterin de woning gesitueerd met uitzicht op het water. De 

keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en staat 

in verbinding met de woonkamer. Van hieruit kunt u via de 

openslaande tuindeuren toegang krijgen tot het ruime balkon 

met uitzicht richting de steiger en het meer. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)
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Soort object Appartement
Bebouwd opp. 40m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Rustige omgeving
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Comm. W9(H0132B3 – Palmvillage 134)

€ 450,- | SRD 3.600,- $ 4.000,- | SRD 32.000,-

"The Green Building" het kantoorpand gelegen tegen-
over de brandweerkazerne aan de Verl. Gemenelands-
weg, ingang aan de Neeltje van Ravenswaaijstraat is 
per direct beschikbaar.

Dit 2 verdiepingen tellende kantoorpand beschikt over 
30 tot 40 werkplekken, naar gelang de inrichting.

Centrum P6 (H0124B9 – Neeltje van Ravenswaaijstraat 12)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 8
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s 3-fase stroomaansluiting, internet 
Bijzonderheden Mogelijkheid verdiepingen
 afzonderlijk te huren

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 125m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Half- 2 airco’s in 2 slaap-
 kamers
Extra’s Alarm/warm water
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Eco gebied

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

 Para (H0207B6–J. F. Kennedyweg 260)

€ 350,- | SRD 2.800,-

P.N.O.T.K.

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

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

Kwatta (H0138B3 - Prinspark)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 280m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, alarm, diefijzer
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij 
 Tel.: 493497

€ 1.500,- | SRD 12.000,-

Deze hoogbouwwoning staat in een centrale omgeving 
te Paramaribo Noord, waar zich veel bedrijvigheid 
plaatsvindt.  De woning staat op een ruim terrein dat 
omrasterd is met een stenen schutting met sierhek-
werk. De entree naar het terrein en de garage gaat via 
een stalen schuifpoort met een automatische opener. 
De imposante woning is van formaat en zeer solide 
gebouwd. De woning is ideaal voor grote gezinnen of 
voor een investeerder die het zou kunnen verhuren 
voor “expats”.

Noord U2 (H0209B9 - Bellinistraat 2)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 265m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s Warm water/alarm/internet
Status Meubels optioneel
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 270m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, alarm,
 zwembad
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Zwembad
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497

Charlesburg R1 (H0175B9 – Khadiweg 6)

$ 2.150,- | SRD 17.200,-
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Soort object Appartementen
Bebouwd opp. 60m²
Slaapkamers 2-3
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/warm water/wifi
Status Ongemeubileerd of volledig  
 gemeubileerd
Bijzonderheden Nieuwbouw
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Wanica D4 (H0219B6–Srikisoonweg 18)

$ 300,- | SRD 2.400,-

$ 1.500,- | SRD 12.000,-

Deze laagbouwwoning bevindt zich in één van de 
goed gesitueerde wijken van Paramaribo Noord. Deze 
woning bevindt zich precies achter de Anton Drag-
tenweg en is slechts 10 minuten verwijderd van de 
binnenstad. Op loopafstand heeft u restaurants en 
supermarkten. Via de Anton Dragtenweg slaat u links 
af in de Commissaris Roblesweg en wanneer u in de 
eerste zijstraat rechts afslaat, bent u gelijk in de Sun-
parklaan. De woning staat op een perceel van 656m² 
en heeft een bouwoppervlakte van 250m².

Geyersvlijt W2 (H0208B6 – Sunparklaan 9)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3/4
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/warm water/internet/kabel
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Luxe laagbouwwoning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493499
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

€ 750,- | SRD 6.000,-

Deze nieuwbouwwoning gelegen aan de Picoletstraat 
no. 9 te Morgenstond staat in een rustig, kindvriende-
lijk, bewaakt gebied. Niet ver daar vandaan treft u een 
grote supermarkt voor uw dagelijkse boodschappen, 
een Wellness Resort met de modernste fitnessappara-
ten en de Amerikaanse ambassade.
De woning is volledig omrasterd en beveiligd met 
dievenijzers en een alarminstallatie die doorgeschakeld 
wordt naar een beveiligingsbedrijf, voor nog meer 
veiligheid. 

Noord (H0203B6 – Picoletstraat 9)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2 en 3
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/warm water/220V
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Nieuwbouwwoning full option
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

Deze prachtige residentie ligt in een exclusieve woon-
wijk " Peace village" aan de Pramakalaan nummer 
twaalf. De Pramakalaan is een zijstraat van de Tweede 
rijweg. De begane grond beschikt over een wel 
ingerichte keuken, een master room, een woon-  en 
leefruimte en een garage waarin u een auto kunt 
parkeren. Via een houten binnentrap bereikt u de 
2de verdieping waar zich meerdere slaapvertrekken 
bevinden met luxe bad, toilet en walk- in closets. De 
2de verdieping is een open ruimte.

Uitvlugt L5 (H0202B6 – Pramakalaan 12)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/warm water/internet/kabel tv
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Gemeubileerd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 120m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 2
Airco’s 1 Slk
Extra’s Warm water
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Rustige omgeving met een  
 enorm achtererf
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Wanica L15 (H0079B3–Nieuwe Grondweg214a)

€ 300,- | SRD 2.400,-

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 50m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s Half
Extra’s Warm water
Status Gemeubileerd

Bijzonderheden Een 1 persoons gemeubileerd 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Uitvlugt K7(H0222B3–Maanbloemstraat 6)

€ 300,- | SRD 2.400,-
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Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 475m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s  
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Wanica L15 (H0215B6–Hare Krishnaweg)

€ 1.250,- | SRD 10.000,-

Soort object Splitlevel
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s  
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Gemeubileerde splitlevel  
 woning te Mon Plaisir
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Noord U3  (H0227B6 – Galileistraat)

$ 3.250,- | SRD 26.000,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 150m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 2
Airco’s 2
Extra’s Alarm/camera-bewaking/
 buitenterrein
Status (On) Gemeubileerd
Bijzonderheden Grote tuin, rustige omgeving, 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

 Livorno Q14 (H0228B3–Bosch Reitzweg 146)

€ 350,- | SRD 2.800,-

Soort object Hoogbouw bovenverdieping
Bebouwd opp. 300m²
Slaapkamers 5
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/internet/ aansluiting op  
 2 hoofdlijnen Telesur
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Representatief kantoorpand 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Uitvlugt O6 (H0229B9–Gravenberchstraat 10)

$ 1.275,- | SRD 10.200,-

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 135m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Half
Extra’s Warm water
Status Deels gemeubileerd
Bijzonderheden Een nieuwbouw appartement  
 te Ma Retraite

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord (H0221B3 – Louis Rahanstraat 8)

€ 500,- | SRD 4.000,-

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

In de beveiligde wooncommunity Prins Park staat deze 
ruime villa met een woonoppervlak van 350m² te huur. 
De woning heeft een ruime garage voor twee auto’s 
vanwaar u gemakkelijk de woonkamer binnenkomt. 
In de woonkamer bevindt zich de luxe open keuken 
met granieten keukenblad voorzien van allerhande 
gemakken en inbouw apparatuur. Er zijn 4 ruime 
slaapkamers waarvan 2 met een gedeelde badkamer 
en 2 masterrooms met een kleine walk-in closet.

Kwatta N3 ( H0182B6 – Prins Park 19)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Wifi, alarm en warm water
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

Prachtige woning, bouwjaar 2010 te koop op unieke 
locatie langs groot meer met privé steiger. Deze 
woning is de laatste woning aan de linkerzijde van de 
Helouisestraat. Water en stroom aanwezig, verharde 
bestrating wordt op dit project binnenkort gereali-
seerd. De woning heeft een ruim balkon aan de zijde 
van het meer dat heerlijk op de wind staat. De tuin 
rondom het huis is gedeeltelijk voorzien van sierbe-
strating. Tussen het balkon en de woonkamer zijn er 
2 grote puien van 4 meter lang, helemaal geopend 
wordt het balkon onderdeel van de woonkamer.

Noord O1 ( H0101B9–Helouisestraat 185)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, alarm
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Ligt langs het water, steiger,   
 unieke locatie
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
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Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 600m²
Slaapkamers 6
Bad en Toilet 4
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/warm water/internet/ 
 kabel tv
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Wachtershuis

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord (H0213B6 – Confidentieel)

$ 4.000,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Optioneel
Extra’s Alarm
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Centraal gelegen zakenpand
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

 Centrum Q7 (H0171B9–Molenpad 7-9)

€ 550,- | SRD 4.400,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Casco horeca-units
Status  
Bijzonderheden Horeca-units

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

 Centrum S5 (H0180B6–Van Roseveltkade)

$ 3.000,- | SRD 24.000,-

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

Centrum B6 (H0185B6–Gemenelandsweg)

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 180m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, internet, alarm
Status Half gemeubileerd
Bijzonderheden Prachtige woning voorzien  
 van alle gemakken met
 leuke tuin
Contact info Surgoed Makelaardij
  Tel.: 493497

Commewijne A12 (H0139B6 – Palm Grove 138)

€ 650,- | SRD 5.200,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 300m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, wi-fi, alarm
Status Ongemeubileerd

Bijzonderheden Huurperiode minimaal 3 jaar

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord V2 (H0172B9 - Eusieweg 6)

€ 1.650,- | SRD 13.200,-

Soort object Splitlevel
Bebouwd opp. 320m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, internet, alarm,  
 kabel tv
Status Half gemeubileerd
Bijzonderheden Wonen in een
 “gated community”
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Uitvlugt N3 ( H0041B6 – The Colony )

$ 2.500,- | SRD 20.000,- 

Soort object Laagbouw
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
 Tel.: 493497 

Welgelegen J4 (H0225B6–Welgelegenstraat 36)

$ 350,- | SRD 2.800,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 230m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s Slaapkamers
Extra’s Alarm/warm water/internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Luxe segment woning in de  
 buurt van de Amerikaanse  
 Ambassade
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord T1 (H0230B6–Paulus P.E.Indiaanstraat 61)

$ 2.250,- | SRD 18.000,-
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NV Grassalco
m e e r  d a n  a l l e e n  m i j n b o u w

Wie zijn tuin wil verfraaien of 
opknappen denkt misschien niet 
meteen aan NV Grassalco. Toch 
is het geen gek idee om even stil 
te staan bij die naam. Het bedrijf 
levert namelijk steenslag in 
diverse gradaties en sinds kort 
is dit materiaal ook verkrijgbaar 
in handige zakken van 25 kg. 
Ideaal om bijvoorbeeld uw 
oprit of looppaden in de tuin af 
te bakenen. Het is uitermate 
geschikt voor wie zijn hele tuin 
een rotsachtig voorkomen wil 
geven. 

NV Grassalco is een bekende naam 
in de Surinaamse samenleving. 
Minder bekend is dat het bedrijf 
voluit NV Grasshopper Aluminium 
Company heet en haar producten 
aanbiedt onder de merknamen 
Grassalco Aggregate & Sands 
en Grashopper Gold. Grassalco 
werd in 1971 opgericht en is een 
staatsmijnbouwbedrijf dat onder 
het Ministerie van Natuurlijke 
Hulpbronnen valt, destijds genaamd 
het Ministerie van Opbouw. 
Het doel van de oprichting was 
om samenwerkingsverbanden 
aan te gaan met buitenlandse 
maatschappijen voor de exploitatie 
van bauxiet in West-Suriname en 
voor de exploitatie van schelpen en 
graniet. Veertig jaar na de oprichting 
van Grassalco, in 2011, werd met 
het aantreden van de huidige 
president-directeur drs. Sergio 
Akiemboto, besloten tot diversificatie 
en uitbreiding. Met deze strategie 
wilde het bedrijf het aanbod van 
grondstoffen voor zowel de lokale 
als internationale markt verbeteren 
en de mijnbouwsector ontwikkelen. 
Het hele land kon daar de vruchten 
van plukken. Grassalco werd dé 
Surinaamse leider in het duurzaam 
ontwikkelen van mineralen en ertsen 
en mag met recht de slogan ‘We 
bring prosperity to the surface’ 
(wij brengen welvaart naar de 
oppervlakte) voeren.

Steenslag en goud
Grassalco produceert en verkoopt 
steenslag voor zowel huishoudens 
als het bedrijfsleven. Het materiaal 
wordt geproduceerd door haar 
steenslag-crusherplant in het district 
Brokopondo. In Maripaston in 
Para exploiteert het bedrijf op een 
kwikvrije manier goud in haar Gravity 
Concentration Plant.

Manager Commercial Affairs, Mark 
Rommy, benadrukt dat Grassalco 
een 100 procent puur Surinaams 
bedrijf is dat onder meer steenslag 
in diverse soorten en maten 
produceert. "Steenslag is de basis 
voor het vervaardigen van stenen 
en mortel. Tevens dient het als een 
goede en decoratieve manier om 
uw tuin een mooier aangezicht te 
geven", legt hij uit. Steenslag komt 
in diverse gradaties; als basecourse 
(gemengd 0-38 mm) en boulders 
(grote brokken) in bulkverpakking. 
De gradaties 0-8 mm (gruis), 8-16 
mm (kleine kiezels), 16-25 mm 
(kiezels) en 25-38 mm (steentjes) 
zijn ook in een handige plastic 
verpakking verkrijgbaar. "De plastic 
zakken maken het u ontzettend 
makkelijk om het zelf in uw tuin of 
erf aan te brengen", zegt Rommy.
 
Huizen 
Misschien dat u niet meteen denkt 
aan steenslag bij het bouwen 
van uw woning, maar toch is het 
een veelgebruikt materiaal in de 
woningbouw. Beton is samengesteld 
uit het bindmiddel cement en grind 
of steenslag. Betonproducenten zijn 
steeds meer overgestapt van grind 
naar steenslag, omdat steenslag veel 
harder en compacter is. 
Daardoor gaat het egaal verspreid in 
het beton zitten. In de betonindustrie 
wordt steenslag gebruikt voor het 
maken van onder meer stenen, 
duikers, betonpalen en voor de 
betonmortel. Het laatste dient voor 
verschillende stortwerkzaamheden 
zoals funderingen en bruggen. 

Tuinen en parkeerplaatsen
Volgens Rommy neemt landscaping 
tegenwoordig steeds meer toe in 
populariteit. "Veel mensen willen 
hun tuin of het vooraanzicht van 
hun woning een mooie look geven. 
Steenslag is uitermate geschikt 
voor deze doeleinden, omdat het 
in verschillende kleuren en maten 
beschikbaar is. Het materiaal staat 
heel mooi in tuinen en terrassen, 
gecombineerd met planten."

Tevens is het door haar sterkte 
ideaal voor de aanleg van een oprit 
of een parking die veel verkeer te 
verduren krijgt. Steenslag wordt 
ook nog veel gebruikt bij de 
aanleg van kunstgrasmatten en als 
speelveldondergrond. Een goede 
ondergrond bij de aanleg van de 
kunstgrasmat wordt gegarandeerd 
door het uitgegraven gebied 
op te vullen met fijne steenslag 
(0-8 mm) of met basecourse. De 
laagdikte is afhankelijk van het al 
dan niet intensieve gebruik van de 
kunstgrasmat.

Wegen en dijken
Steenslag wordt ook voor de 
wegenbouw gebruikt vanwege 
haar hardheid, omdat het veel druk 
aankan en niet gemakkelijk vergruist. 
De werkwijze is als volgt: eerst wordt 
de fundering van de weg aangelegd 
met opvulzand, waarna basecourse 
wordt gebruikt voor   verharding. 
Voor het asfalt zelf wordt steenslag 
gebruikt in verschillende afmetingen, 
gemengd met bitumen. 

Daarnaast wordt steenslag gebruikt 
bij de oever- en kustbescherming. 
Voor de bescherming van de kust 
of de oevers van rivieren tegen 
erosie, is het gebruikelijk om een dijk 
aan te leggen. De dijk kan worden 
opgebouwd uit granietblokken 
(boulders) van verschillende 
gradaties. Hierbij kan gebruik worden 
gemaakt van steenslag vanaf de 
gradatie 150 mm.

advertorial
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De kernwaarden waarop de 
bedrijfsvoering van NV Grassalco 
steunt:

• Professionaliteit
 Behalen van een hoog niveau   
 van resultaten door volledige   
 inzet van de capaciteiten van   
 het personeel.
• Integriteit
 Eerlijke verantwoording voor   
 het werk.
• Leiderschap
 Zeggen wat we geloven en   
 doen wat we zeggen.
• Efficiëntie
 Stimuleren en bevorderen   
 van innovatie, zowel    
 persoonlijk als voor de    
 organisatieontwikkeling.
• Respect
 Openheid, teamwork en   
 wederzijds respect.
• Commitment
 Hoog niveau van toegewijde   
 motivatie.
• Transparantie
 Helderheid teneinde    
 effectiviteit en efficiëntie in  
 het functioneren en    
 produceren te bereiken.

Visie
De Surinaamse leider in het 
duurzaam ontwikkelen van 
mineralen en ertsen.

Missie
Het zelfstandig en/of in 
samenwerkingsverband 
exploiteren van mineralen en 
ertsen in Suriname (behalve 
koolwaterstoffen) teneinde de 
mijnbouwsector tot welvaart en 
welzijn van de totale natie te 
ontwikkelen.
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Katoen - Fowroestraat
Paramaribo -  Morgenstond

Ruim hoekperceel te koop in Morgenstond, op de hoek van 
de Katoen-Fowroestraat en de Bagabagastraat. Dit prachtige 
perceel ligt op steenworp afstand van de nieuwe Amerikaanse 
ambassade. 

De frontbreedte is 23 meter en het perceel is 29,5 meter diep. De 
oppervlakte is 735m². Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. Daarnaast 
zijn zowel de Katoen-Fowroestraat als de Bagabagastraat verhard en 

makkelijk te bereiken via de Morgenstondstraat of de Powisistraat. 
De linker- en achterkant van het perceel zijn bebouwd met nette 
huizen. Dit is een uitgelezen kans om in een gewilde buurt een mooi 
hoekperceel te bemachtigen! Als u vragen heeft of een afspraak wilt 
maken voor een bezichtiging, neem dan contact op met Joel Terzol op 
het nummer 07163400.

Vraagprijs € 39.500,00
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Particuliere woningbouw | Utiliteitsbouw 
Woningbouwprojecten | Verbouw en renovatie 
Projectontwikkeling | Vastgoed onderhoud

Kernkampweg 13 (hoofdkantoor) | +597 493497
Groenhartstraat 28 (werkloods) | +597 405174 
bouw@surgoed.com | www.surgoed.com

Wist u dat Surgoed Bouw & Infra deze moderne woningen bouwt?

SURGOED BOUW & INFRA
bouwt uw droomhuis!



www.deto.srBezoek ook onze website en bekijk in uw eigen tijd 
de nieuwste producten van onze ruime showroom.

The art of

Window DressingThe art of

Window Dressing

NEWarrivals !
CURTAINS
• black outs
• window & door curtains
• decorative tiebacks
• rods

blinds dining sets
• roller blinds
• shades
• solar shades
• roller shades

available in various sizes
visit our showroom for more models

cushions
available in  many colors
and sizes

Adres   : Prof. W.J. Kernkampweg 72 - 74, Paramaribo - Suriname 
Telefoon  : (597) 438050 / (597) 438078
Fax     : (597) 49 33 56   
E-mail   : info@deto.sr
Open    : Maandag t/m Vrijdag tot 8:00u ’s avonds
       Zaterdag tot 3:30u ‘s middags
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SARAMACCA

WELGELEGEN

KASABAHOLO

LEIDING

Centrum

Noord

Wanica

Kwatta

Uitvlugt

Para

Commewijne

Nickerie

Saramacca

Zorg en Hoop

Leiding

Hieronder volgt de legenda met een
kleurcodering per ressort.

LEGENDA

€ 365.000,- | SRD 2.920.000,-

 Uitvlugt K5 (W0285B6–Hoebalaan 24)

Soort woning Bungalow
Bouw opp. 350 m²
Perceel opp. 831 m²
Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden
Instapklare
woning

Object codering

Kleur locatie

Map locatie

Contact: SURGOED Makelaardij N.V.
Kernkampweg 13 | Tel.: +597 493497
info@surgoed.com | www.surgoed.com

PONTBUITEN

De SRD bedragen zijn aan
verandering onderhevig.
De uiteindelijke koopsom in SRD
wordt berekend op basis van
de dagkoers van de CBVS.
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CENTRUM

SURIVILLAGE

TOURTONNE
CHARLESBURG

MUNDER
BENI'S PARK

RENS

FLORA

COMBE
RAINVILLE

MEERZORG

COMMEWIJNE

LUST EN RUST
MARIENBURG
JAGTLUST

DIJKVELD

LELYDORP

PAD VAN WANICA

MONPLAISER

ELISABETHSHOF

MARETRAITE

MORGENSTOND

GEYERSVLIJT

UITVLUGT

PONTBUITEN

LATOUR

BEEKHUIZEN

HAVEN

ZORG EN HOOP
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Overzicht van notarissen in Suriname:
Alexander  Prins Hendrikstraat 32, 422676/424151
Babb   Slangenhoutstraat 55, 403017
Badal   Heerenstraat 7, 420071
Blom   Julianastraat 36a, 521100
Chitoe   Watermolenstraat 28, 424324
Dollart - Derby  Koninginnestraat 10, 422160
Gangaram Panday Julianastraat 21, 473892
Jadnanansing  Mahonylaan 22, 476579
Kalisingh  Frederik Derbystraat 26, 422702
Kemp   Lim A Po straat 15, 520148

Manna   Grote Hofstraat 7, 410143
Mannes   Julianastraat 51, 473238
Nannan Panday  Prins Hendrikstraat 52, 521160
Olff   Dr. Sophie Redmondstraat 163, 425755
Pancham  Julianastraat 10, 521433
Ramautar G.M.R. Heerenstraat 6, 472313
Ramautar G.S.  Heerenstraat 6, 472313
Sanrochman  Heerenstraat 7, 420071
Soerdjbalie  Lim A Po straat 17, 426700
Vishnudatt  Van Roseveltkade 24, 470840

Vruchtgebruik

In de praktijk komt het vaak voor dat ouders 
hun perceel met woning aan een bepaald 
kind wensen te schenken, zulks echter met 
de bedoeling erin te mogen blijven zolang 
zij leven. Het eigendomsrecht van de ouders 
met betrekking tot het perceel en woning 
wordt als het ware gesplitst in tweeën: het 
kind krijgt de blote eigendom en de ouders 
het recht van vruchtgebruik. Aan het recht 
van vruchtgebruik kan je een termijn van 
bijvoorbeeld 10 of 20 jaar verbinden. Meestal 
wordt het voor levenslang gevestigd; zolang 
de ouders leven. Ik zal trachten met een 
voorbeeld het fenomeen van vruchtgebruik 
nader uit te leggen. U kunt het fenomeen 
vruchtgebruik plaatsen in de context van 
een appelboom. Degene die het recht 
van vruchtgebruik heeft, kan de appels 
voor eigen gebruik aanwenden; plukken, 
verkopen, alle gelden ontvangen, maar ook 
de boom gaan verhuren aan een ander. Hij 
is echter geen eigenaar van de boom. Dat 
is iemand anders, die de ‘blote eigenaar’ 
wordt genoemd. Aan deze blote eigenaar 
kan door de vruchtgebruiker zelfs de toegang 
worden geweigerd tot de boom. Dat is ook 
het geval bij vruchtgebruik van een perceel 
met een woning daarop. De vruchtgebruiker 
mag erin wonen, verhuren en de huur 
ontvangen. Tegenwoordig komt het veelvuldig 
voor dat vruchtgebruik bij testament wordt 
toegekend. In het Surinaams erfrecht is het 
zo dat als er testamentair niets is geregeld 
bij overlijden van een der ouders, het huis 
samen met het perceel boedel wordt en 

toekomt aan de overblijvende erfgenamen. 
Neem het voorbeeld van vader, moeder en 
2 kinderen. Na het overlijden van de vader 
wordt de moeder voor 4/6 aandeel onverdeeld 
rechthebbende in de boedel en de 2 kinderen 
ieder voor het 1/6 aandeel onverdeeld. Zo 
kan de langstlevende ouder, de moeder dus, 
in een heel lastige situatie belanden wanneer 
een van de kinderen zijn onverdeeld aandeel 
opeist en de moeder financieel niet in staat 
is om dat aandeel uit te kopen. Het kan zelfs 
zover komen dat de moeder het huis moet 
verkopen om het aandeel van haar kind uit te 
keren. Het is daarom heel verstandig, en zoals 
gesteld komt het in de praktijk veelvuldig voor, 
dat ouders ervoor kiezen om bij testament 
elkaar het vruchtgebruik toe te kennen zodat 
bij overlijden van een van de ouders de ander 
niet op straat komt te staan. Maar ook bij 
ongehuwd samenwonenden komt het voor 
dat de eigendom-bezittende partner het 
vruchtgebruik bij testament aan de andere 
partner toekend. In hetzelfde testament wordt 
dan met betrekking tot de blote eigendom 
geregeld dat het naar zijn erfgenamen gaat. 
De termijn waarvoor het recht van 
vruchtgebruik wordt gevestigd, is afhankelijk 
van wat partijen beogen. In de boven 
aangehaalde voorbeelden is zoveel als 
mogelijk tot uitdrukking gekomen om de 
ouders of de langstlevende op dezelfde voet 
door te laten leven. Maar het is best mogelijk 
om vruchtgebruik voor een aantal jaren te 
vestigen, bijvoorbeeld 10 of 20 jaar.
Vruchtgebruik kan ook worden gevestigd ten 

behoeve van rechtspersonen. Rechtspersonen 
kunnen echter een eeuwig leven hebben, 
zij gaan immers niet dood. De wet heeft 
voor rechtspersonen een maximale termijn 
vastgesteld van 30 jaren. Dertig jaren na 
vestiging verloopt het recht van vruchtgebruik. 
Wordt de rechtspersoon eerder ontbonden, 
dan eindigt het vruchtgebruik op dat moment.
Aan het recht van vruchtgebruik kleven ook 
verplichtingen voor de vruchtgebruiker. Hij 
moet als goede vruchtgebruiker de zorg van 
het goed (vaak de woning) in acht nemen. 
Aan het einde van het recht moet hij het huis 
teruggeven in de staat waarin het huis zou 
moeten bevinden na gebruik door een goede 
vruchtgebruiker.

Goed beheer kan inhouden dat de 
vruchtgebruiker ook lichte reparaties moet 
verrichten aan het huis. Maar goed beheer 
kan ook een verzekeringsplicht voor de 
vruchtgebruiker met zich meebrengen.
Het recht van vruchtgebruik eindigt doordat 
de vruchtgebruiker is komen te overlijden 
of wanneer het voor een bepaalde periode 
is gevestigd en de termijn is verlopen. De 
vruchtgebruiker kan zonder dat het recht is 
geëindigd ook afstand doen daarvan. Ten 
slotte kan het recht eindigen doordat de hele 
zaak waarop het recht is gevestigd teniet 
is gegaan. Vanwege de complexiteit en de 
kosten die soms gepaard gaan met zakelijke 
rechten zoals vruchtgebruik is het laten 
adviseren en begeleiden door een notaris 
geen overbodige luxe. 

Vruchtgebruik is het recht om een goed dat aan een 
ander toebehoort te mogen gebruiken en daarvan de 
vruchten te plukken. Dit recht kan op verschillende 
goederen worden gevestigd, maar ik zal mij in het kader 
van dit artikel beperken tot het recht van vruchtgebruik 
op een woning.



build it, fix it - think KULDIPSINGH

www.kuldipsingh.net • info@kuldipsingh.net

Dakplaten

Bouwstenen

Glas

Constructiematerialen

Kozijnen

Betonijzer

Sierbestrating
Afvoerputten

Betonmortel

Scherpzand

Cement

Afvoergoten

Louvres

Bouw uw huis met 
Kuldipsingh kwaliteitsmaterialen
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