Juwell Setrop
'Contact hebben met klanten vind ik prachtig'
Hij staat nu drie jaar aan het roer van zijn eigen ongediertebestrijdingsbedrijf in het Surinaamse Uitvlugt en geniet elke dag van zijn werk, vooral van het contact met klanten:
Juwell Setropawiro, ondernemer in hart en nieren en onlangs geslaagd voor de cursus
Leerling Bestrijdingstechnicus bij het KAD. 'Doordat ik enthousiast ben, worden mijn
klanten het ook en doen ze graag zaken met me.'
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