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t h e w o n d e r f u l w o r l d o f Su ri n a m e

Geachte lezers,
Ik wens u allen een voorspoedig, productief en bovenal een gezond Nieuwjaar toe!

VOORWOORD

En op zijn Surinaamse gezegd: Wan bun nyun yari 2020.
Het is mij een waar genoegen om het voorwoord voor deze 5e editie namens de directeur van dit
magazine, de heer Freddy Abdoelrahim, te mogen schrijven.
In 2019 zijn we begonnen met het uitgeven van het “I Love SU Magazine” en er zijn sindsdien al
maar liefst vier edities uitgekomen. Ik heb met veel liefde mijn steentje bijgedragen aan dit prachtige
avontuur, Suriname op de kaart zetten door het schrijven van artikelen over toeristische
uitgaansgelegenheden.
Bij de realisatie van dit magazine zijn diverse partijen betrokken, w.o. schrijvers, fotografen, sponsors,
drukkerij en niet te vergeten een ontwerpbureau. Ik neem hierbij graag de gelegenheid om al deze
partijen te bedanken voor hun inzet.
U zult ongetwijfeld al hebben opgemerkt dat het ontwerp van deze editie verschilt met de
reeds verschenen edities. Het ontwerpbureau BRANDSZ uit Nederland hebben wij bereid gevonden
dit magazine in dit mooie nieuwe jasje te steken.
Wij bedanken ook iedereen voor hun reacties op de vorige edities. Reacties in welke vorm dan ook
zorgen ervoor dat wij “Switie Sranang” steeds beter op de kaart kunnen zetten.
Suriname 2020
Wat staan er voor belangrijke gebeurtenissen in 2020 te wachten in
Suriname? De verkiezingen in mei is aanstaande en dit jaar viert Suriname
haar 45 jarige onafhankelijkheid. Houdt u dus rekening met deze
gebeurtenissen bij het plannen van uw vakantie!
Voor dit jaar staat mijn vakantie naar Suriname reeds gepland.
I Love SU Magazine digitaal beschikbaar
Gaat u binnenkort met vakantie naar Suriname, dan raad ik u aan de vorige edities op uw telefoon
of tablet te downloaden zodat u ook in het vliegtuig een planning kunt maken om leuke plekken te
bezoeken. Downloaden van vorige edities kunt u doen via de website: www.ilsum.nl/magazine.
Voorts bedanken wij alle sponsoren die betrokken zijn geweest bij de realisatie van dit magazine.
Indien u wilt adverteren, dan kunt u gerust contact opnemen via de website: www.ilsum.nl
Resteer mij u nog veel leesplezier toe te wensen!
Ing. Rob Biekhram
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Volg mij op facebook: rob kwartier community

Paramaribo

Onze
hoofdstad
In 1613 werd Paramaribo benoemd tot de
hoofdstad van Suriname maar viel al snel
in handen van Engeland. De Engelsen
stichtten een andere hoofdstad voor
Suriname: Thorarica. In 1667 werd
Suriname door de Nederlanders heroverd
en werd Paramaribo weer de hoofdstad.
Eén van de bekendste hotels in Suriname
is vernoemd naar de ‘2e hoofdstad’ van
Suriname: hotel Torarica.
Paramaribo is gebouwd rond een belangrijk
verdedigingswerk aan de Surinamerivier:
Fort Zeelandia. Fort Zeelandia heeft een
roerige geschiedenis, maar staat nog altijd
fier overeind in het centrum van de stad.
Na afronding van het fort ontstond er een
nieuwe koloniale nederzetting, gebaseerd
op Nederlandse stedenbouwkundige
principes.
De historische binnenstad van
Paramaribo is het oudste gedeelte van
Suriname. Rondlopen door Paramaribo
heeft iets magisch. Je bevindt je in een
typisch Caraibische stad en er is veel te zien.
Vanwege de overwegen in hout opgetrokken gebouwen uit de koloniale tijd staat
de binnenstad bekend als “De Houten
Stad”. Sinds juli 2002 staat de historische
binnenstad op de Werelderfgoedlijst van
de UNESCO. De historische binnenstad
bestaat net als de latere uitbreidingen uit
een rechthoekig schaakbordpatroon.

De naam Paramaribo is afgeleid
van het inheemse dorp Parmirbo,
Parmurbo of Parmarbo.
Dit dorp lag op een gunstig gelegen
plaats die droog bleef door zijn verhoogde
ligging en de kreek die ernaast liep.
Door de harde grond was er geen
sprake van erosie!

Wat opvallend is in Paramaribo zijn de
bakstenen. Bakstenen werden gebruikt als
ballast door de schepen die naar Suriname
vaarden en pas in het land zelf zware
ladingen aan boord namen. Omdat de
stenen vanuit Nederland over de oceaan
werden vervoerd, waren deze erg kostbaar
en stonden daarom hoger in aanzien, dan
het hout dat lokaal werd gekapt en
verwerkt tot bouwmateriaal. 
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Van
Crisis
naar
groeipad
van

Bij het aantreden van de Regering Bouterse-Adhin in
het jaar 2015 zat de Surinaamse economie in een diep dal.
Het was duidelijk dat met veel minder staatsmiddelen de
samenleving draaiende gehouden moest worden.
De waardevermindering van de Surinaamse munt en de
sterk fluctuerende wisselkoersen zijn de voornaamste
oorzaken geweest van een hoge inflatie - één van de meest
voelbare gevolgen van de economische crisis - die
geresulteerd hebben in een aanhoudende daling van
de koopkracht van de bevolking.

Ontwikkeling
De Regering Bouterse-Adhin stond voor grote uitdagingen.
Het was al heel vroeg duidelijk dat het geen business as
usual zou worden. Deze regering zou uit een ander
vat moeten tappen, een nieuwe innovatieve koers moeten
inzetten en andere nieuwe wegen moeten bewandelen
om uit deze crisis te geraken.
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De nieuwe ingezette koers van de
Regering Bouterse-Adhin mondde
dan ook uit in resultaten, hetgeen te
merken was in het feit dat alle kranten
(dag- en avondbladen) bol stonden van
het heugelijke nieuws ”Suriname heeft
in record tempo de crisis bezworen”.
Suriname bevindt zich thans op het
groeipad van ontwikkeling.
In deze editie belichten wij een greep
uit de verworvenheden van de Regering
Bouterse-Adhin die in Suriname als
een mijlpaal in de historie beschreven
kan worden.

1.

Ingrijpende economische
hervorming

In het kader van het streven naar
transparantie, efficiëntie, het elimineren van corruptie en goedbestuur is een
pakket aan financiële hervormingen
doorgevoerd. Hierbij valt onder ander
te noemen het invoeren van de wet
op de Jaarrekening die onder andere
de private sector verplicht zich te
houden aan een eenduidige financiële
verslaggeving. Daarnaast zijn de nieuwe
accounting standaarden, te weten IFRS,
ingevoerd. In het jaar 2019 zullen de
eerste verslagen conform de wet op
de Jaarrekening worden opgemaakt.
Ook voor de publieke sector is de
bijkans 67 jaar oude Comptabiliteitswet
gewijzigd en heeft de wetgever (Parlement en Regering) thans een nieuwe
Comptabiliteitswet aangenomen,
waarin nieuwe richtlijnen zijn
aangegeven voor het financieel beheer
van 6de centrale- en lokale overheid,
bestaande Staatsbedrijven en de nieuw
op te richten juridische entiteiten.
Deze wet treedt op 01 januari 2021 in
werking. De aanname van de wet
Spaar- en Stabilisatiefonds is historisch
te noemen, dit fonds kan als ‘spaarpot’

dienen voor onder andere perioden

SRD 80 miljoen gebruik van deze

van laagconjunctuur waaruit geput

studiefinanciering via de Nationale

kan worden om onvoorziene uitgaven

Ontwikkelingsbank (NOB).

te dekken, maar dit fonds functioneert

Van de lokale financiering is meer

ook als een buffer voor financiering

dan 90% van het bedrag verdeeld over

van ontwikkelingen over enkele

twintig publieke en particuliere

generaties lang.

opleidingsinstellingen in Suriname.

2.

Investeringen in het
menselijke potentieel

In het kader van de bilaterale
samenwerking(en) met andere landen
worden jaarlijks studiebeurzen
beschikbaar gesteld voor studerende

Eén der uitdagingen vermeld in het

Surinamers. Deze betreffen veelal

Ontwikkelingsplan van 2017-2021 is

opleidingen die niet in Suriname

het versterken van de capaciteit van de

worden aangeboden, maar noodzakelijk

Surinaamse overheid ten behoeve van

zijn voor de capaciteitsversterking van

de ontwikkeling van Suriname.

de Surinaamse. In de periode 2015-

In het kader hiervan is geïnvesteerd in

2019 hebben 130 Surinaamse Studenten

het verstrekken en het uitbreiden van

gebruik gemaakt van internationale

het Fonds Studie Financiering, waarbij

studiebeurzen.

naast het maandelijkse bedrag voor
onderhoud voor de Surinaamse student

Voor het eerst in de Surinaamse

nu ook mogelijk is gemaakt om (studie)

geschiedenis zijn huisvestingsmogelijk-

financiering aan te vragen voor het

heden voor de studerenden op weten-

genieten van hoger onderwijs, zowel in

schappelijk niveau mogelijk gemaakt.

Suriname alsook in het buitenland

Hiermee kunnen personen vanuit verre

Circa 4000 studerenden in Suriname en

districten thans ook hoger onderwijs

circa 200 studenten studerende in het

genieten.

buitenland maken voor meer dan
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besluit genomen om deze overdrachten
te bewerkstelligen door middel van het
verlenen van een eenmalige collectieve
toestemming tot overdracht van de
reeds aangevraagde overdrachten van
de rechten grondhuur en erfpacht.
Deze collectieve toestemming gold voor
aanvragen die voor december 2017 bij
de notarissen in Suriname
waren ingediend.
Ten aanzien van de reeds vervallen
titel erfpacht heeft de Regering
Bouterse-Adhin besloten om aan de
gewezen erfpachters rechtszekerheid te
bieden. Zo is de wet in dier voege
gewijzigd dat personen (gewezen
erfpachters) die niet hadden voldaan
aan de plicht voor het aanvragen van
De goed geoutilleerde studentenflat

te ontwikkelen, “employability”

op de Anton de Kom Universiteit van

vergroten en de economie hiermee

Suriname heeft een capaciteit van circa

een extra stimulans te geven.

300 appartementen. Het streven is erop
gericht om aan circa 1500 studenten

Het optimaliseren van het gebruik

huisvestingsmogelijkheid te bieden.

van studiefinanciering, internationale
beurzen en huisvestingsmogelijkheden

Gelet op het feit dat onderwijs een

zijn niet minder dan impressief te

belangrijke factor is voor duurzame

noemen en vormen één der factoren om

ontwikkeling van land en volk was het

duurzame ontwikkeling te bevorderen

noodzakelijk om de kwaliteit te waar-

en armoedebestrijding tegen te gaan!

borgen en te verbeteren. In dit kader
is op 05 april 2017 een staatsbesluit
geslagen, waarin de herwaardering van
onderwijsgevenden is vervat welke erin

3.

Grond en huisvesting

moet resulteren dat het professionele

Doorde jarenlange stagnatie in de

niveau en het kwaliteitsniveau van

verwerking van gronduitgiftebeschik-

de onderwijsgevenden, aan wie de

kingen was het noodzakelijk om

onderwijszorg is toevertrouwd,

rechtszekerheid te bieden aan burgers.

worden vergroot.

In dit kader is hard gewerkt aan het
inlopen van de achterstanden in

In het kader van het verbeteren van

uitgifte van bereidverklaringen en

het technische - en beroepsonderwijs

gronduitgiftebeschikkingen in

en trainingen in Suriname is de wet

grondhuur aan burgers.

Suriname National Training Authority
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aangenomen. Het ligt in de bedoeling

Om de jarenlange ontstane

dat het technische - en beroepsonder-

achterstanden bij de overdracht van

wijs en trainingen in Suriname aan-

het recht van grondhuur en erfpacht

sluiten op de behoefte van de arbeids-

weg te werken, heeft de Regering

markt, om werknemers beter

Bouterse-Adhin in het jaar 2018 het

omzetting van het vervallen recht van
erfpacht in het recht van grondhuur,
alsnog in de gelegenheid worden
gesteld om zulks te doen en wel binnen
achttien maanden na de betekening van
een deurwaardersexploot aan hen.
Het betreffende deurwaardersexploot
dient uitdrukkelijk te vermelden dat
het recht van erfpacht vervallen is en
derhalve teruggekeerd is in de boezem
van het domein. Hiermee wordt de
rechtszekerheid vergroot.
In het kader van duurzaam aanpakken van de huisvestingsproblematiek
in Suriname zijn de wetten Nationaal
Garantiefonds Huisvesting en Nationaal Woningbouwfonds op 20 augustus
2019 aangenomen. Deze wetten maken
het mogelijk voor personen met een
midden en/of laag inkomen een
eigen woning op te zetten.
De voortvarendheid waarmee de
Regering rechtszekerheid aan burgers
heeft gegeven vormt een belangrijke
voorwaarde om te komen tot duurzame
ontwikkeling van het individu en de
gemeenschap.

4.

Met de invoering van de BAZO en BZV

van de niertransplantaties in

Health is wealth/Gezonde
burgers, productieve burgers

is elke ingezetene verplicht medisch

Suriname steeds hoger. De Regering

verzekerd.

Bouterse-Adhin heeft deze roep

Een markant kenmerk van deze

Door het aangaan van een samenwer-

is de eerste niertransplantatie in

Regering is het decentraliseren, maar

kingsprogramma met Cuba is ernaar

Suriname succesvol uitgevoerd.

ook tegelijkertijd het verbeteren van

gestreefd om de gezondheidszorg

diensten en producten van de overheid.

dichterbij het volk te brengen door

Om de beschikbaarheid van

In dit kader zijn drie (3) ziekenhuizen

het tekort aan artsen in voornamelijk

(goedkope) medicijnen te garanderen is

gebouwd, dan wel gerenoveerd.

het binnenland en de districten te

een nieuw inkoop-en distributiebeleid

Het ziekenhuis te Marwina is reeds

elimineren. Als gevolg hiervan zijn

ingeslagen. Hiermee wordt getracht

operationeel, terwijl het Regionaal

Cubaanse-artsen te werk gesteld bij de

de voorkomende perioden van

ziekenhuis Wanica met een capaciteit

Medische Zending t.b.v. het binnenland

schaarste en/of niet voorradig zijn van

van circa 150 bedden zich thans in

en bij de Regionaal gezondheidsdienst

medicamenten zo spoedig mogelijk tot

de fase bevindt waarbij het personeel

in de districten.

het verleden te laten behoren.

ondersteund en op 27 augustus 2019

wordt aangetrokken voor operationali-

5.

sering van dit Ziekenhuis.

Sinds 1997 worden patiënten met

Naar verwachting zal dit ziekenhuis in

terminaal nierfalen gedialyseerd in

maart 2020 volledig operationeel zijn.

Suriname. Door de jaren heen is het

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo

aantal dialysepatiënten in Suriname

In het kader van veiligheid zijn door

wordt in fasen gerenoveerd welke zal

sterk toegenomen. Aangezien uit

de Regering Bouterse-Adhin diverse

zorg dragen voor een betere kwaliteit

onderzoek bleek dat niertransplan-

projecten uitgevoerd, waarbij bestaande

van de diensten, maar ook voor het

taties ten opzichte van nierdialyse

wetten zijn aangescherpt, nieuwe

Daarnaast is voor de leeftijdscategorie

de levenskwaliteit van de patiënt ver-

wetten zijn aangenomen en gebruik

17 tot en met 59 jaar het Basis Zorg-

hoogt en op lange termijn op diverse

is gemaakt van de technologische

verzekering (BZV) ingevoerd welke een

vlakken kostenbesparend zijn, werd de

ontwikkeling.

vrijwillige verzekering wordt genoemd.

roep om over te gaan tot het uitvoeren

Veilig Suriname

uitbreiden van het aantal ligbedden.
Om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg te
verbeteren is de Wet Nationale Basiszorgverzekering (BAZO) in het leven
geroepen. Deze wet verplicht iedere
ingezetene om een basisverzekering
voor ziektekosten af te sluiten.
In het kader van het garanderen van
de gezondheidszorg aan elke burger
heeft de Regering besloten om voor de
leeftijdsgroepen 0-16 jaar en 60 plus
een 100 procent subsidie over het
verschuldigde premiebedrag te voldoen.
In het geval de burger een dienstbetrekking heeft, is de premieverdeling als
volgt vastgesteld: een werknemersaandeel van 50% en een werkgeversaandeel van 50% van het verschuldigde
premiebedrag.
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In dit kader worden onder

richtlijnen, waarbij een screening

op kritieke gebieden. Men spreekt van

meer genoemd:

voorafgaand van een aanvraag voor een

een overheidsapparaat dat praktisch

• Het project Safe City. Hierbij zijn tal

vuurwapenvergunning is geïntrodu-

verlamd is door tal van onopgeloste

van camera’s zichtbaar geplaatst op

ceerd. Legale wapenbezitters weten nu

chronische problemen. Om een eind te

strategische plekken in de binnenstad

duidelijk welke categorie aan vuur-

brengen aan deze situatie is besloten

van Paramaribo en in Wanica. Deze

wapens en munitie vergunningplichtig

om over te gaan tot hervorming van

camerabeelden worden gemonitord

zijn en dus legaal zijn toegestaan.

het Planapparaat.

door een command centre.

De leeftijdscategorie voor in het bezit

Deze command centre schakelt bij

hebben van een vuurwapen is thans

Om de efficiëntie en de effectiviteit

eventuele calamiteiten de hulpdiensten

gesteld op 21 jaar en voor een

van de publieke sector te verbeteren

in, zoals de Brandweer, de Politie en de

vuistvuurwapen is gesteld op 30 jaar.

is vanuit de Regering het Performance
Excellence Programma geïntroduceerd.

Spoedeisende hulp. Deze camera’s
hebben hun bijzonder nut bewezen

• Het historische transformatieproces

Voornoemd programma houdt in het

bij de aanpak van misdaad c.q.

bij de Korps Politie Suriname (KPS) en

ontwikkelen van een duidelijke

criminaliteit.

het Nationaal Leger. Dit transformatie-

herformulering van doelstellingen voor

proces is ingezet middels nieuwe

alle ministeries en hun diensten, alsook

• Suriname heeft in de regeerperiode

bezoldigingsreeksen die hebben

het herinrichten van alle ministeries

2015-2020 enkele verdragen geratifi-

bijgedragen aan de verhoging van de

tot resultaatgerichte, effectieve en

ceerd met betrekking tot de soevereine

motivatie van de leden van deze gewa-

efficiënte organisaties, die daadwerkelijk

veiligheid van Suriname, alsook ter

pende machten. Ook de uitrusting met

zichtbaar en meetbaar bijdragen aan

bescherming van het Surinaamse volk

nieuwe voertuigen en hulpmiddelen

de nationale ontwikkeling.

tegen terrorisme op zowel nationaal

dragen zorg voor een betere uitvoering

In dit kader zal het systeem van

alsook internationaal niveau. In dit

van de aan hun opgedragen taken.

Government of Suriname Quality

kader is ook de Wet Internationale
Sancties in het leven geroepen,
waarin sancties zijn opgenomen
die internationaal gangbaar zijn bij

6.

Sterke instituten voor
economische groei

worden geïmplementeerd.
Zoals aangegeven in het Ontwikkelingsplan van 2017-2021 zijn ook nieuwe

grensoverschrijdende misdaad.
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Management System (GoS QMS)

Door de jaren heen zou men kunnen

instituten in het leven geroepen, zoals

• De Vuurwapenwet is in Suriname

spreken van ‘involutie’ van het

de Plan Coördinatie Commissie (PCC),

aangepast met strengere en eenduidige

overheidsapparaat welke voelbaar is

de Planraad en de Ministeriële Plan

Units (MPU’s) en het instellen van een
nieuw nationaal Monitorings Evaluatie
Mechanisme.

7.

Grote sprong in de
arbeidsmarktregulering

Het inroepen van deze instituten

10

Wet Collectieve
Arbeidsovereenkomsten.

Uit de aangenomen en inwerking

zorgen ervoor dat de plancapaciteit

Kenmerkend voor de regering Bouterse-

getreden wetten blijkt dat een algehele

verhoogd wordt, de planning en de

Adhin is het rap tempo waarin een serie

herziening van de arbeidswetgeving

beleidsformulering centraal staan en

aan arbeidswetten zijn aangenomen

in Suriname gaande, welke in lijn is

die voorafgaand aan de begrotings-

in het Parlement, ten behoeve van de

met het hoog tempo van de nationale

opstelling. In dit kader valt te denken

arbeidsmarkt hervormingen.

ontwikkeling en de internationale

aan: het opstellen van Ministeriële

standaarden.

Jaarplannen als referentie voor

In deze gaat het om de volgende

Voor de effectiviteit van deze arbeids-

Ministeriële begrotingen en ook het

wetgevingsproducten:

1

wetgevingen, zal de Arbeidsinspectie

Nationaal Jaarplan middels een
gestandaardiseerd Result Based
Plansysteem.
In het kader van het reguleren en

2
3
4

Wet ter Tnstelling van het

nadrukkelijker worden ingezet om

Nationaal Productiviteitscentrum.

stringenter de controle uit te oefenen

Wet inzake Ontslag.

op de naleving van de arbeidswetten.

Wet Arbeidsbescherming Gezin,
Wet ter Beschikkingstellen. 		

ordenen van de mijnbouwsector is het

Arbeidskrachten door

Delfstoffen Instituut ingesteld met het

Intermediairs

voornaamste doel toezicht te houden

5

8.

Suriname op de
wereldkaart

Wet Omzetting Arbeidsovereen-

op de mijnbouwindustrie, alsook bij

komst voor Bepaalde Tijd in

te dragen aan het verder ontwikkelen

Arbeidsovereenkomst

van de mijnbouwsector. Het onlangs

Onbepaalde Tijd.

Suriname is als soeverein land erin geslaagd een veelzijdige basis te leggen in
haar buitenlandse relaties in bilateraal,

ingestelde instituut zal zorg dragen
voor onderzoek, regulering, monitoring
en inspectie ten behoeve van de verdere
ontwikkeling van de Mijnbouw sector
in Suriname.
Ook het staatsbedrijf NV Energie
Bedrijven Suriname (EBS) ondergaat
een transformatie. Er vindt namelijk
een ontvlechting oftewel scheiding
plaats van de distributie, de opwekking
van elektriciteit en de dienstverlening
waarvan de voordelen voornamelijk
zitten in het inzichtelijk maken van de
daadwerkelijke kostprijs van energie.
De regulering van de sector zal voorts
geschieden door de toezichthoudende
instantie, de Energie Autoriteit
Suriname (EAS).
Thans is in de maak een Energie
Sector Plan (ESP), welk onder andere
de energiebehoefte voor de komende
vijf jaren zal uitzetten, alsook zal
definiëren en/of uitzetten van investeringsplannen en zal standaarden en een
tariefmethodologie ontwikkelen.

6
7
8

Arbeidsbemiddelingswet 2017.
Wet Minimumloon 2019.
Wet Arbeid Kinderen en
Jeugdige Personen.

9

Wet Vrijheid Vakverenigingen,

alsook in multilateraal opzicht, zowel
in regionaal alsook in intercontinentaal
verband. Met Regionaal bedoelen wij
onder meer is de relatie met onder
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andere de Federatieve Republiek Brazilië,

Deze verbluffende verworvenheid als

Grassalco, waarbij NV Grassalco haar

Frankrijk, UNASUR, het Amazone Pact,

Soevereine Natie geeft blijk van de inte-

bedrijfsvoering van steenslag verwer-

de CARICOM, de CELAC, de Associatie

gratie van Suriname in de wereldge-

king uitgebreid heeft met Grashopper

van Caribische Staten, de Verenigde

meenschap en internationale erkenning

Gold (het winnen van goud op kleine

Naties, de Caribbean Development

en waardering die Suriname heden ten

schaal zonder gebruik van kwik) en

Bank, de Inter-American Development

dage hierdoor geniet. Het opzetten van

InVitroplants Grassalco (plantvermeer-

Bank, de Wereldbank en alle relaties

een Suriname Diplomaten Instituut in

dering t.b.v. grootschalige productie

die wij opgebouwd hebben met

Suriname is bedoeld om diplomaten

voor de exportmarkt).

afzonderlijke Staten op dit halfrond.

in Suriname zelf op te leiden en aldus

Met de relaties in andere werelddelen,

invulling te geven aan de capaciteits-

Met de forse uitbreiding van de par-

onder meer met de Organisatie

versterking. Deze opgeleide diplomaten

ticipatie van Suriname tot wel 30% in

van Islamitische Coöperatie (OIC),

kunnen met de nieuwe wet buitenland-

de operatie van de multinational IAM

de Islamic Development Bank (IsDB),

se dienst in de hand invulling geven

GOLD is Suriname goed voorzien van

de Europese Investerings Bank (EIB),

aan de nieuw ingeslagen weg om Suri-

30% productie van goud uit het kleine

de Non Aligned Movement (NAM), de

name op de wereldkaart te plaatsen.

Saramacca gebied. Ook de aandelen van

African Caribbean Pacific-Europese
Unie (ACP-EU relatie), Volksrepubliek
China, India, Indonesië en Ghana,
Rusland, Marokko, Noord-Amerika en
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de Staat Suriname bij Rosebel Goldmines Company is uitgebreid van 5% naar

Productieverhoging

30% (via het Staatsbedrijf Staatsolie).
De aandelen van de Staat Suriname bij

Europa. Van bovengenoemde buiten-

De Regering Bouterse-Adhin heeft zich

landse politiekvoering heeft Suriname

sterk gefocust op de productiviteit,

opmerkelijke ondersteuningen uit

innovatie en waarde toevoeging in de

De toerismesector biedt ruimte voor het

de vele hoeken van de wereld

bestaande sectoren. Ter illustratie kan

ontwikkelen van creatief en innova-

mogen getuigen.

genoemd worden het project van de NV

tief ondernemerschap. In dit kader is

Newmont Suriname LLC is nu 25%.

de connectiviteit vergroot door meer

De Regering Bouterse-Adhin ziet

• Reconstructie van de wegstrekking

vliegverbindingen tussen Suriname en

infrastructuur als randvoorwaarde

van 120 km tussen Jenny en Henar

de landen waar de toeristen vandaan

voor verhoging van productie.

(Reconditionering Oost-West verbinding);

komen tot stand te brengen, te denken

In het kader van het uitvoeren van

valt aan de komst van Copa Airlines die

infrastructurele werken met het doel

Suriname verbindt met 80 bestemmingen

een economische en maatschappelijke

in 32 landen. Ook valt hierbij

doorbraak te bewerkstelligen, heeft

te noemen de nieuwe vliegverbinding

deze regering diverse concrete acties

van private onderneming in Suriname

ondernomen. Uit de vele projecten,

Fly Allways die o.a. een rechtstreekse

worden onderstaand slechts enkele

vliegverbinding onderhoudt met Cuba.

van deze genoemd:

Met de samenwerking met LR Group

• De verbreding van de Martin Luther

uit Israël, om een Suriname Agro

Kingweg vanaf de Latourweg tot Tuit

Industrial Park op te zetten, is de basis

Lui Faut Kanaalweg;

gelegd om invulling te geven aan de
gedachte om Suriname tot voedselschuur te maken. De projecten die
onder het Agrarisch Industrieel

• Aanleg nieuwe Highway vanaf de
Meursweg via Hanover en Mawakabo
naar de JF Kennedyweg;

• Verbreden en aanleg van voetpaden langs
de primaire weg in Coronie;
• Rehabilitatie van de Zwartenhovenbrugstraat, waarbij ook het rioleringssysteem voor
het afvoeren van regenwater integraal is
aangepakt.

10.

Suriname connected

Het Staatsbedrijf Telesur heeft het
Telesur Nationaal Breedband Project
uitgevoerd met als doel alle delen van
Suriname met elkaar te verbinden,
maar ook om Suriname met het

Park vallen zijn o.a.:
• Het exploiteren van een melkveebedrijf,
waarbij melkvee boeren zullen bijdragen aan
het opvoeren van de melkvee stapel
en van de melkproductie per melkkoe.
Een voordeel hiervan is dat er minder melkpoeder geïmporteerd hoeft te worden, hetgeen gepaard gaat met mogelijke deviezen
besparing en gezonde voeding.
• Het opzetten van een kippenkwekerij
die zal bijdragen aan de lokale productie van
kip met als resultaat minder import
van kip en kipdelen.
• Het telen van voedergewassen voor het
produceren van grondstoffen voor de aanmaak van veevoer. Hiermee zal de import van
veevoer geleidelijk worden afgebouwd.

Met de uitvoering van dit project zijn
circa 1200 extra banen gecreëerd en
wordt hiermee verder invulling gegeven
aan duurzame armoebestrijding.
Toerisme en de agrarische sector worden gezien als de ‘low hanging fruits’
die de ruimte bieden voor ontwikkeling
en innovatief ondernemerschap.

• Bouw brug over het Saramacca kanaal

buitenland te verbinden. De 60.000

voor de makkelijke stroom van het verkeer

huishoudens die aangesloten zijn op

naar Beekhuizen;

het netwerk van Telesur ervaren met de
significante bandbreedteverbetering de
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snellere verbindingen in haast alle be-

voor de personele, professionele,

Na 38 jaar is de noordgrens van de

volkte gebieden die voorheen verstoken

administratieve, technische en we-

Republiek Suriname eindelijk wettelijk

waren van internetfaciliteiten.

tenschappelijke ondersteuning van de

vastgelegd in de Wet Maritieme Zone

Rekenkamer bij de uitvoering van de

conform het Verdrag van de Verenigde

Telesur heeft als eerste bedrijf in het

kerntaak, nl. externe controle op de

Naties inzake het Recht van de Zee

Caraïbisch gebied 5G aangekondigd.

uitgifte van staatsfinanciën namens

op de derde Conferentie van de

Suriname is dus het eerste land in het

het Parlement.

Verenigde Naties.

Caraïbisch gebied met deze bijzondere

Vanuit een moderne Rechtsstaat

Met deze uitbreiding is het grond-

verworvenheid. Thans is een aanvang

gedachte, is het Constitutioneel Hof

gebied van Suriname tot tweemaal toe

gemaakt met het implementeren van

ingesteld welk bij het operationeel zijn

vergroot. Het is een feit dat de eco-

het 5G netwerk, waarbij Telesur de

het mogelijk maakt dat burgers (via

nomische activiteiten in de maritieme

temen mogen dus verwacht worden in

hun advocaat) nu wél de mogelijkheid

zone zoals olieboringen voor de kust

dienstverlening nationaal in de private

hebben om te laten toetsen of een wet

verwacht kunnen worden. Gestaagd

en publieke sector voor het legitimeren

in strijd is met de Grondwet.

wordt er thans verder gewerkt aan het

van de Surinaamse burgers.

Het Parlement heeft met de wettelijke

definitief vastleggen van de grenzen in

instelling van het Constitutioneel

het oosten en in het westen, ten einde

Hof nu ook de mogelijkheid om een

de juiste kaart van Republiek Suriname

ontwerp-wet die in behandeling is te

aan te bieden aan de Verenigde Natie.

shift maakt van “Connecting People
naar Connecting Things”.
Hiermee liggen (E-commerce) en het
digitaliseren van de diensten van de
Overheid (e-Governance) in de lift.
Het recent in gebruik genomen
platform voor het aanvragen van E-visa
en E-toeristenkaarten heeft de mogelijkheid geboden om bezoekers in hun
eigen tijd vanuit hun eigen plek in de
gelegenheid te stellen gebruik te doen
maken van een hypermoderne dienst
aansluitend op de internationale
ontwikkelingen.
Ook de Wet Id-kaarten wet 2018 is in
volledige uitvoering. Op grond van
deze wet is het mogelijk gemaakt om
de oude Id-kaarten te vervangen door
biometrische Id-kaarten met een extra
beveiligingssysteem. Kaartreader sys-

11.

Naar een solide
democratische rechtsstaat

laten toetsen door het Hof alvorens
deze goed te keuren.

Uit het voorgaande blijkt dat de

De Regering Bouterse-Adhin heeft een

Deze verworvenheid biedt aan

Regering Bouterse-Adhin een enorme

grote stap in de richting van good

Surinaamse burgers nu ook bescher-

inhaalslag heeft gemaakt richting ont-

governance en transparantie gemaakt

ming tegen bestuursbesluiten van

wikkeling en elke uitdaging en moge-

met de aanpassing op de Wet Reken-

de Overheid die in strijd zouden

lijkheid benut om een brede en stabiele

kamer, waarbij de Rekenkamer ver-

kunnen zijn met de grondrechten,

basis te leggen voor verdere duurzame

zelfstandigd is en een nieuw bureau is

zoals geregeld in de Grondwet van

ingesteld met als doel zorg te dragen

de Republiek Suriname.

ontwikkeling van Suriname. 
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In de jaren negentig bezocht de intussen 75-jarige Nederlander Gerard van den Tweel
verschillende eilanden in het Caraïbische gebied. In 1992 zette hij voor het eerst voet aan wal
in Suriname. Het duurde niet lang voordat deze succesvolle ondernemer, met nogal een
grote missie, besloot om voor een tweede keer naar ons land te komen. “We praten over
ongeveer dertig jaar geleden. Dit was nog in de periode waarbij je nog keurig werd opgehaald
op Zanderij”, zegt Van den Tweel, terugblikkend op zijn eerste bezoek aan ons land.

Na één dag in Paramaribo te zijn

Hij is de derde generatie die de leiding

In 2005 opende Van den Tweel de

geweest, besloot hij om naar Nickerie

overnam binnen het bedrijf dat op

eerste Albert Heijn supermarkt op

te gaan, waar zijn neef -die toen pastor

5 januari 2020, zijn 115-jarig bestaan

Curaçao. Daar bleef het niet bij, want

was- hem opwachtte. Dit was het

zal vieren.

twee jaar later opende hij een tweede.

moment waarop zijn liefde voor

Verder ging hij op het eiland van start

Suriname in een stroomversnelling

Het bedrijf begon in 1905 met de

met een productiebedrijf voor vlees,

geraakte, met als gevolg dat hij daarna

handel in kruidenierswaren en granen.

brood en banket. Van den Tweel

jaarlijks ons land bezocht.

In 1914 werd besloten de overstap te

vervolgde zijn weg naar Bonaire, waar

De laatste jaren kwam hij wel vijf

doen naar het verhandelen van

hij twee supermarkten, een warehouse,

keer naar Suriname.

levensmiddelen.

een broodfabriek en een vleesverwerkingsbedrijf opzette.

Zijn frequente bezoekjes aan ons

Wat begon als een familiebedrijf, is

Volgens Van den Tweel is met de

land en zijn succes binnen de onderne-

in de loop der jaren uitgegroeid tot een

komst van Albert Heijn/Van den Tweel

mingswereld, bleven niet onopgemerkt

vastgoed-, supermarkt- en horecaon-

op Bonaire een glorieperiode begonnen

en leidden ertoe dat de regering hem

derneming, die werkgelegenheid biedt

voor het eiland, omdat je niet alleen

vroeg om honorair consul van

aan ongeveer 1500 medewerkers.

van alles kon kopen, maar het zijn

Suriname in Nederland te worden.

Van den Tweel vertelt dat het ruim 50

ook de allernieuwste winkels.

jaren waren van dag en nacht werken.

Van den Tweel sloeg ook zijn vleugels

De droom van veertien jaar
hard werken.

Volgens hem is het de bedoeling

naar Aruba uit.

Gerard van den Tweel nam een halve

te breiden, want op 4 december 2019

Samenwerking met Fernandes

eeuw geleden de scepter over binnen

werd in Nederland een van de grootste

Vier jaar geleden waren er volgens

het familiebedrijf Van de Tweel.

Albert Heijn supermarkten geopend.

Van den Tweel plannen om ook een

Hij heeft in de afgelopenjaren

Deze omvat een oppervlakte van wel

Van den Tweel Supermarkt met Albert

bewezen dat veel bereikt kan worden

3.000 vierkante meter en zal komen

Heijn producten in Suriname op te zet-

door hard te werken, want

in de gemeente Nijkerk, waar

ten, maar daar werd van afgezien i.v.m.

Van den Tweel mag zichzelf algemeen

Van den Tweel vandaan komt en waar

de economische situatie. Ook logistiek

directeur van een wereldwijd bekende

het ook allemaal is begonnen.

bekeken leek het niet raadzaam, omdat

onderneming noemen.

“Nijkerk is ook mijn lievelingsstad

er voorheen niet al te veel vluchten

en als ik terug ben en die grote witte

kwamen naar Suriname, hoewel Van

toren zie, dan weet ik dat ik thuis

den Tweel zegt dat dit in de loop van

ben”, aldus de algemeen directeur.

de jaren dat enorm is veranderd.

om het aantal werknemers verder uit
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Een van de obstakels die hem ervan

Van den Tweel zegt dat hij veel

Van den Tweel Foundation

weerhield een supermarkt in ons land

ondersteuning heeft gehad van zijn

Van den Tweel is naast een

op te zetten, is volgens hem de grote

voorganger, die inmiddels is

succesvolle ondernemer ook een

concurrentie van bestaande

overleden. Binnen de politiek in

heel sociaal bewogen mens.

supermarkten die al aardig met de tijd

Suriname is Van den Tweel geen

meeging. Er is toen besloten om een

onbekende. Hij geeft aan een heel

Zo heeft hij een heel goede band met

partnerschapcontract aan te gaan met

goede band te hebben met de mensen

de kerkelijke instellingen in zowel

Fernandes N.V.vanwege hun jarenlange

van het kabinet en ook de president

Nederland als in Suriname.

ervaring en hun verworven

Bouterse en de minister van

betrouwbaarheid binnen de

Buitenlandse Zaken spreekt hij vaak.

Speciaal voor het helpen van mensen

gemeenschap. Zij verkregen twee

Van den Tweel geeft verder aan dat

in nood, is door hem de Van den Tweel

jaar geleden het agentschap van de

hij ook bezig is met het voeren van

Foundation opgericht. “We hebben

Albert Heijn producten.

gesprekken met Nederlandse

onze zakelijke doelen, maar we hebben

bedrijven die in Suriname zouden

ook dingen die we doen voor mensen

Van den Tweel en politiek

willen investeren. Deze potentiele

die het minder breed hebben in de

Van den Tweel heeft 25 jaar lang

investeerders brengt hij graag in

samenleving”, geeft Van den Tweel

voor de VVD in de gemeenteraad van

conact met de betreffende

aan. Zo heeft hij in het Academisch

Nijkerk gezeten, waar hij geen enkele

instanties in Suriname.

Ziekenhuis Paramaribo acht kamers

raadsvergadering miste. Intussen is
hij honorair consul van Suriname in
Nederland. Zijn droom is om zeker tot
zijn honderdste consul voor Suriname
te zijn. Volgens de Albert Heijnfranchisenemer is er nog veel werk
aan de winkel voor Suriname. Hij ziet
steeds meer verbeteringen.

“Als je honderd jaar
wilt worden, moet je
gezond zijn en als je
gezond wilt zijn en
blijven, moet je werken”.

laten bouwen waar de ouders van
opgenomen kinderen kunnen
overnachten.

Aldus de zakenman.
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Verder heeft hij bijdragen aan het

Curaçao om te kijken hoe het

Van den Tweel die ook hoteleigenaar

herstel van de houten kathedraal in

eiland ons land promoot. Ook met de

is, geeft aan dat het heel belangrijk is

Suriname. “Ik lever mijn bijdragen

minister van Handel, Industrie en

om toeristen naar hier te blijven

niet alleen aan katholieke instellingen,

Toerisme, Stephen Tsang, zijn er

trekken. Toch is hij niet van plan om

maar alle geloofsovertuigingen die

gesprekken gevoerd betreffende het

in de toekomst een hotel in ons land

hulp nodig hebben. Maar we moeten

opzetten van een Surinaamse

op te zetten. “Nee, ik heb daar goed

natuurlijk wel keuzes maken.”

reisdienst.

over nagedacht, daar ben ik nu te oud

Los van het stukje toerisme is

voor.” Hij is wel bereid een korting

Promoot Suriname

Van den Tweel ook bezig met een

te geven aan Surinamers die in zijn

Van den Tweel heeft verder als doel

handelsmissie, waarmee hij tracht het

hotel in Nijkerk willen logeren.

Suriname internationaal bekendheid

probleem van werkloosheid

te geven. Vorig jaar ging hij richting

op te lossen.

De zaakwaarnemer van
Van den Tweel

Samen met zijn vrouw Masha is

Bas Spek is zaakwaarnemer van

nadat ze al jaren hier kwamen.

Van den Tweel in Suriname en

Dit was voor hen het moment om te

behartigt ook namens hem kwesties

werken aan hun droom.

hij in 2005 in ons land komen wonen,

betreffende Suriname.
Spek heeft zijn droom om iets in

Spek is intussen bezig met een uniek

Suriname op te zetten, gestalte weten

project, de aanleg van een 24 km lang

te geven. Hij is namelijk ondernemer

fietspad, dat volgend jaar af

op plantage Bakkie, waar hij een

moet zijn. 

aantal lodges verhuurt en de
schitterende Warappa tour aanbiedt.
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VANUIT MIJN HART, UW ALLEN EEN HEEL GEZOND
EN GELUKKIG 2020. DE FEESTDAGEN STAAN NOU NIET BEKEND
ALS DE GEZONDSTE PERIODE VAN HET JAAR. VOORAL NIET VOOR
DE PATIENTEN MET EEN MEDISCHE VOORGESCHIEDENIS.
VAN DE PEPERNOTEN, CHOCOLADELETTERS, EEN KERSTDINER EN
DE OLIEBOLLEN VAN OUD EN NIEUW. BIJ VEEL MENSEN GEEFT DE
WEEGSCHAAL EIND DECEMBER TOCH OPEENS EEN PAAR ONSJES/
KILO’S MEER AAN. VEEL MENSEN ZIEN OM DIE REDEN ZELFS OP
TEGEN WAT TOCH EEN FIJNE MAAND ZOU MOETEN ZIJN.

Gelukkig is gezond eten

Plan een gezond(er) toetje

tijdens de feestdagen écht wel

Het toetje is de bron van heel wat
extra calorieën. Dat geldt vooral als
je bijvoorbeeld een zware tiramisu of
een taart met veel slagroom serveert.
Gelukkig hoeven nagerechten helemaal
geen energiebom te zijn! Door bijvoorbeeld veel fruit te gebruiken, maak je ze
al meteen een stuk slanker.

mogelijk. Met wat kleine, slimme
aanpassingen hou jij de controle
over je eetpatroon én kun je nog
steeds genieten. Dit betekent echt
niet dat je alleen nog maar sla en
worteltjes mag eten. Ook na de
feestdagen gaat het eet en feest
festijn meestal nog even door,
hierbij een aantal tips om snel te
herstellen en alsnog te genieten.

Ga voor groenten
Familie bijeenkomsten, gezellig samenzijn met heerlijke diners zijn doorgaans
niet heel rijk aan groenten. In plaats
daarvan spelen grote stukken vlees
veelal de hoofdrol. Lekker natuurlijk,
maar niet zo goed voor de lijn.
Zorg dus dat je lekker veel groenten
neemt. Die doksa mag best, bedenk
alleen dat je er geen heel bord van
nodig hebt om ervan te genieten.
Ook handig: als je vooraf al groenten
serveert – bijvoorbeeld in soep of sla
– eet je daarna minder van het hoofdgerecht. Zo eet je automatisch minder
calorieën en vetten zonder dat je je
hongerig voelt.

Let verder een beetje op de porties.
Die zijn in recepten vaak onnodig groot.
Ook als je ergens anders te gast bent,
kun je uitstekend om een kleinere
portie vragen, zeker als het om een
erg ongezond toetje gaat.

Eet één bord (langzaam)

Plan diners thuis
Bang dat er echt niets gezonds op
tafel komt te staan tijdens een feestje?
Biedt aan om het bij jou thuis te
houden! Zo weet je zeker dat je iedere
gang in ieder geval wat gerechten hebt
die je zelf ook echt wilt eten.
Andere mensen kunnen natuurlijk
nog steeds bijdragen door zelf
iets mee te nemen.
Ook als je zelf kookt, hoeft natuurlijk
niet ieder gerecht supergezond te zijn.
Zo kun je echter wel de balans in de
gaten houden en zorgen dat er aan je
eigen wensen voldaan wordt.

Kijk uit met sausjes
Een lekkere jus bij het vlees, een
kaassausje bij de groente, een dressing
over de salade. We gebruiken vaak heel
wat sauzen tijdens een uitgebreid diner.
Die bevatten echter juist veel vet, en
zijn daarmee bronnen van flink wat
calorieën. Vaak kun je prima wat
minder saus nemen, zonder dat dat de
smaak van het eten echt vermindert.
Ben je zelf de gastheer of –vrouw, dan
kun je natuurlijk ook zorgen dat er
wat slankere sauzen op tafel staan.
Een zelfgemaakte saus is heerlijk kerstig
en bevat een stuk minder vet.

Met een tafel vol lekkers is de verleiding groot om drie keer op te scheppen.
Niet voor niets eten mensen rond kerst
vaak wel anderhalf keer zo veel als normaal! Er is echter geen reden om door
te eten tot je uit je broek knapt. Beter is
het om één bord op te scheppen en dat
langzaam en met aandacht op te eten.
Zo geniet u meer en zul je je al snel
prettig verzadigd voelen.

Heb je toch nog trek? Ga dan liefst voor
wat extra groenten, of schep nog wat
salade op. Zo eet je nog steeds lekker
met de rest mee, zonder dat dat meteen
extra calorieën betekent.
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Maak een wandeling

Zorg voor gezonde hapjes
Veel van het extra eten komt ook
van de hapjes voor en na het diner.
Voor je het weet heb je jezelf volgestopt
met overgebleven kerstkransjes, spijs,
borrelnootjes en kaasstengeltjes!
De beste manier om dat te voorkomen,
is door voor gezonde tussendoortjes te
zorgen. En die kunnen nog steeds
heel luxueus en lekker zijn.
Wordt het diner ergens anders
gehouden? Biedt dan gewoon even aan
om zelf ook wat lekkers voor tussendoor mee te nemen. De gastheer of
–vrouw is vermoedelijk allang blij dat
iemand anders ook wat van het
werk overneemt!

Alcohol bevat niet alleen veel calorieën,
het ontregelt ook je spijsvertering en
bloedsuiker voor minstens een etmaal.
Dat effect wordt sterker naarmate je
meer drinkt. Het advies is daarom:
hou het bij één glaasje, en kies verder
voor water of andere alcoholvrije
alternatieven. Hetzelfde geldt
uiteraard ook voor het roken.

Neem een gezond ontbijt
Na een uitgebreid diner is de kans groot
dat je met een flink opgeblazen gevoel
wakker wordt. Ga daarom op tweede
kerstdag, nieuwjaarsdag en de dagen
erna niet ook meteen weer aan een
overvloedige brunch zitten! Kies liever
voor een licht en gezond ontbijt waar je
echt energie van krijgt.

Gezond eten tijdens de feestdagen is
één ding, maar je kunt natuurlijk ook
gezond bewegen! Het nieuwe jaar is
echt hét moment om regelmatig met het
hele gezin een wandeling te maken.
Zo ben je meteen een deel van de
calorieën kwijt, kun je nog eens een
gezellig gesprek voeren en zit je
’s middags/avonds lekker opgefrist
weer op de bank.

Voel je niet schuldig
En uiteindelijk geldt, alle
tips voor gezond eten tijdens
en na de feestdagen ten spijt,
dat je toch vooral mag genieten.
Het gaat ten slotte maar om een paar
dagen van de 365 die er in een jaar
zitten. Het is geen enkel probleem om
af en toe een keer te zondigen, als het
grote geheel maar op orde is.
Zorg dus dat je je niet al weken
voor kerst te buiten gaat aan zakken
kerstkransjes, maar maak je ook niet te
druk als je eens echt veel gegeten hebt.
Van een paar honderd calorieën kom
je echt geen kilo’s aan. 

EET BEWUST EN MET
AANDACHT, WENS U EN
UW DIERBARE EEN FRISSE
EN GEZONDE START TOE.
• Matig met alcohol/roken
Gezond eten tijdens en na de
feestdagen betekent ook: gezond
drinken. Bij een gemiddeld diner
gaat er heel wat wijn en sterke drank
doorheen, met Oud en Nieuw is het de
champagne en de dagen erna meestal
Black. Hartstikke lekker, natuurlijk,
maar niet zo gezond!
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Met een gezonde groet,
Heb je ’s ochtends toch nooit zo’n
honger? Kies dan voor een smoothie of
bijvoorbeeld een schaaltje yoghurt

Anand Doekhi

CEO Medical Air Services
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Vakantie plannen
voor 2020?
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Route to 1 Million Passengers
De Johan Adolf Pengel Luchthaven heeft in 2018, een visie
gepresenteerd om in 2033, een totaal van 1 miljoen aan aankomende
en vertrekkende passagiers te accommoderen.
Met een start cijfer van 429.000 passagiers in 2017, vereiste dit een
groei van meer dan 100%. Deze groei kan allen gerealiseerd worden als
er actief wordt gewerkt aan het aantrekken van nieuwe business, van
huidige en nieuwe airlines en als Suriname met haar toerisme
product internationaal optimaal wordt gepromote.
Dit vereist een proactieve benadering van Routes Development en
een geïntegreerde samenwerking tussen alle stakeholders, wat tot
op heden reeds vruchten afwerpt. In 2019 zijn er een totaal van
529.400 passagiers afgehandeld. Het route netwerk is uitgebreid met
twee nieuwe airlines t.w. Copa Airlines en TransGuyana Airlines; en
daarnaast zijn er additionele routes toegevoegd naar Cuba en Santo
Domingo door Fly Allways. De verwachting is dat er in 2020 wederom
een enorme groei zal plaatsvinden van het aantal passagiers.
Voor het faciliteren van deze groei aan passagiers zijn er uitbreidingen
en upgrades vereist op de luchthaven. Deze zijn gepland in korte en
lange termijn projecten. Voor het korte termijn zijn er momenteel
kleine upgrades gaande in de vertrekhal, die de capaciteit en daarbij
comfort voor de passagiers vergroten, dat een periode van 5 jaar moet
overbruggen, waarna het grote Airport Expansion Project moet zijn
afgerond.

JAP Airport Expansion Program
Met het oog op 1 miljoen passagiers, is het essentieel dat de
luchthaven haar faciliteiten upgrade qua capaciteit en veiligheid.
In dat kader zal het Airport Expansion Project worden uitgevoerd,
dat een totale upgrade inhoudt:
• Nieuw Stations gebouw (Terminal), met geïntegreerde
aankomst en vertrek faciliteiten, met een verdubbeling van
oppervlakte in vergelijking met het huidige. Dit gebouw zal
worden uitgerust met vier passagiers bruggen, efficiënte
transfer faciliteiten, en moderne faciliteiten die berekend zijn
de toekomstige groei te faciliteren en voldoen aan de
internationale standaarden.
• Het aanleggen van een parallel taxibaan, tot de volledige lengte
van de landingsbaan. Met deze infrastructuur zal het niet langer
verreist zijn om terug te taxiën over de landingsbaan, wat zal
resulteren in verhoogde veiligheid voor de vliegtuigen en
verhogen van operationele efficiëntie.
• Nieuwe vliegtuigstandplaats (apron) voor het accommoderen
van vier vliegtuigen die met het gebouw in verbinding zullen
staan middels de vier passagiersbruggen.
• Nieuwe brandweerkazerne, die voldoet aan de internationale
standaarden en die efficiënt is gepositioneerd om betere uitruk
tijden te kunnen garanderen.
• Vervanging van de omrastering en inspectieweg van het
totale luchthaven terrein, om te voldoen aan de nieuwe
internationale standaarden.
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Het tropische klimaat

Het beboste land van
de wereld.
Iets meer dan 90% van Suriname

Het tropische klimaat
Suriname heeft een tropisch regenwoudklimaat met vier seizoenen: de
grote regentijd (mei-medio augustus),

bestaat uit bossen. Daarmee is

De natuur in Suriname

Suriname het beboste land van de

De natuur in Suriname is bijzonder

wereld. Nergens vind je zoveel bossen

mooi. Sterker nog: Suriname is een en

als in Suriname! Er zijn drie gebergten

al natuur. In de vogelwereld komen

Acaraigebergte, Grensgebergte en

er ongeveer 650 verschillende

het Toemoek-Moemakgebergte.

vogelsoorten voor, zoals bijvoorbeeld

Bij het laatste gebergte bestaat ook

de grote droge tijd (medio augustus-

Ara’s en andere Papagaaien, Kolibries,

een waterscheiding van de oceaan

november), de kleine regentijd

Tanagers, Trupials, Rode Ibissen,

en de Amazone-rivier. Het gebergte

(december-februari) en de kleine

Reigers en Flamingo’s.

in Midden-Suriname vormt een

Naast deze rijkdom aan vogels

droge tijd (maart-april). Laat je niet

waterscheiding van grote rivieren.

leven er in Suriname meer dan

misleiden door de naam, want ook in

De hoogste berg is de Julianatop, die

200 verschillende zoogdieren,

is 1280 meter hoog. In Suriname is

waaronder herten, wilde zwijnen,

een nationaal reservaat Voltzberg

Tapirs en Capibara’s. Ook de Zwarte

dat is een beschermd gebied.

Panter en de Jaguar komen er voor

Alle reservaten zijn onbewoond.

in het wild. Verder vindt men er zo’n

Dankzij het tropische klimaat valt

De tropische regenwouden in

er in ieder geval elk jaar voldoende

130 verschillende soorten reptielen.

Suriname bedekken ongeveer

regen. Overdag schommelt de

In Galibi kan je zien hoe

30% van het hele land.

zeeschildpadden hun eieren leggen,

Je vindt er reusachtige bomen, die

een onvergetelijke ervaring.

de droge seizoenen kan het regenen,
terwijl het in de natte seizoenen ook
vaak wekenlang droog blijft.

temperatuur rond de 30 graden en
in de grote droge tijd kan dit zelfs
oplopen tot boven de 35 graden.
Voor liefhebbers van bijzondere

tot wel zestig meter hoog reiken, met
daaronder een zee van varens en
planten.

inheemse planten en dieren is
Suriname een paradijs.
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P

eperpot is de naam van een

voormalige koffieplantage en een plaats
in het district Commewijne in Suriname.
Peperpot was een van de oudste
plantages van Suriname. Vroeger werd
hier tabak verbouwd daarna koffie en
cacao. Het servaat is ongeveer
700 hectare groot. Hier leven tal van
vogels en apen. Het beste tijd om dit te
bewonderen is in de ochtenduren.
Langs een pad van 3,2 km kunnen
bezoekers wandelen of fietsen door het
natuurpark. Hierbij heeft men de kans om
Kapucijnapen en Doodshoofdaapjes te zien.
Andere dieren die weleens gezien worden
langs het pad zijn de reuzenmiereneter,
die in Suriname tamanua genoemd wordt,
u moet het zelf beleven als u op vakantie
bent in Suriname.

van de Wijdenboschbrug op 20 mei
2000 is de plantage gemakkelijk vanuit
Paramaribo te bereiken.

Het park wordt beheerd door de 2009
opgerichte Stichting Peperpot Natuurbos.
Doel van stichting is de bescherming van
de natuurlijke biodiversiteit en het behoud
van delen van de voormalige plantage
als cultureel erfgoed. Een klein deel van
Peperpot natuurepark ligt op de rechteroe- Peperpot is ingericht voor educatie,
ver van de Surinamerivier. Sinds de opening recreatie en ecotoerisme.
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Soewarto Moestadja
Minister van Arbeid

Doorbraak arbeid legt
fundament voor
economische groei
U zult zich afvragen wat arbeid te maken heeft met toerisme.
Bevordering van het toerisme gaat veel verder dan slechts de focus
leggen op marketing om toeristen naar ons land toe te interesseren.
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Wij vergeten vaak dat de ontwikkeling
van het toerisme eigenlijk bij factor
arbeid begint. Wereldwijd staat arbeid
aan de basis van elke ontwikkeling en
is dus ongetwijfeld het fundament van
economische ontwikkeling in elk land.
Met andere woorden: economische
ontwikkeling voor Suriname is haast
niet in te denken zonder factor arbeid
in place te hebben. Vanuit deze filosofie
heeft president Bouterse zijn
ambitieuze economische plannen
voorbereid toen hij in 2010 het roer
overnam. Om arbeid in gereedheid te
brengen had president Bouterse een
ervaren en met gezag optredende
politicus nodig als minister van Arbeid
om daden te kunnen stellen in een
sector die zich typeert als een slepende
belangenstrijd tussen de vakbeweging
en het bedrijfsleven. De rivaliteit tussen vakcentrales en de onderlinge
wedijver tussen bedrijfslevenorganisaties maken de sector van de arbeid
alleen maar gecompliceerder met als
gevolg dat de Bijbel van de arbeid, de
arbeidswetgeving, die dateert uit het
koloniale tijdperk ook na de onafhankelijkheid als een antiek stuk bleef
functioneren. Al decennialang weten
politici dat modernisering van deze
wetgeving de basisvoorwaarde vormt
voor de zo gewenste economische
ontwikkeling van het land, maar toch
bleef de doorbraak uit.
Tevergeefs hebben vele ministers
getracht de antieke arbeidswetgeving te
herzien. In de afgelopen regeerperiode van Bouterse was het rendement slechts aanname van de wetgeving
met betrekking tot de instelling van het
minimumuurloon. Na enkele ministers
van Arbeid te hebben vervangen in zijn
eerste regeerperiode zou de president
bij aanvang van zijn tweede termijn
de doorgewinterde Soewarto Moestadja
naar voren schuiven om de job te
klaren. In vorige kabinetten was hij
minister van: Sociale Zaken, Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en
voor een korte tijd had hij ook het
beheer over Arbeid (1999). In het
huidig kabinet is hij opnieuw minister
van Arbeid en coördinator van de

regering in het parlement. Moestadja is
een van de weinige ministers die
in dit kabinet de verschillende
portefeuillewisselingen heeft
overleefd. Naar het schijnt zal hij
een volle termijn uitzitten, omdat een
nieuwe herschikking van het kabinet
enkele maanden voor de Algemene
Verkiezingen niet verwachtbaar is.
Zijn legacy als minister van Arbeid zal
indrukwekkend zijn. In de annalen van
het ministerie is nu al opgetekend dat
onder zijn leiding de arbeidswetgeving
eindelijk is gemoderniseerd. Zo heeft
hij contractarbeid aan banden weten te
leggen en heeft hij uitzendwerk
gereguleerd. Hiermee heeft hij een halt
weten toe te roepen aan jarenlange
uitbuiting van deze groepen.
Betaald ouderschapsverlof waarop
decennialang werd gewacht kan worden
beschouwd als klap op de vuurpijl.

uitgelegd, maar het schijnt dat men het
niet kan bevatten.
Het zelfde harmoniemodel heeft hij
toegepast naar de sociale partners toe
met hun strijdige belangen ter
modernisering van de arbeidswetgeving
en de successen zijn niet uitgebleven.
Dit ging volgens Moestadja niet van
een leien dakje, gezien de ingewortelde
belangen- en tegenstellingen van de
sociale partners.

Onvermijdelijke spanningen
Wereldwijd leidt sociale vooruitgang
voor werkenden onvermijdelijk tot
spanningen tussen belangengroepen.

Harmoniemodel
Om te begrijpen hoe Moestadja de
klus heeft weten te klaren zouden wij
even stil moeten staan bij zijn
levensbeschouwing. Hij is iemand die
het harmoniemodel hanteert.
Als cultureel antropoloog heeft hij
steeds zijn licht laten schijnen over
harmonie in de samenleving in relatie
tot de verscheidene bevolkingsgroepen
met hun verschillen en onderlinge
contrasten. Terwijl politici en
wetenschappers op podia steevast
pleiten voor eenheid van het Surinaams
volk, is volgens Moestadja de beoogde
eenheid in ons land allang een feit.
Het volk voelt zich al als een natie,
zegt hij overtuigend en wij moeten dit
koesteren. De verscheidene etnische
groepen vinden het volgens hem
vanzelfsprekend dat ze van elkaar
verschillen en zich toch als één volk
voelen. Wij die in dit land wonen zien
dat kennelijk door verstarring niet zo,
maar de toerist die ons land bezoekt
staat verbouwereerd over hoe wij
ondanks de scherpe verschillen met
elkaar omgaan. De eenheid zit volgens
hem in de erkenning en acceptatie van
de verscheidenheid. Hij heeft dit bij
verschillende openbare gelegenheden

Het is volgens Moestadja daarom een
uitdaging voor hem geweest om de
productiefactoren arbeid en kapitaal
met elkaar te verzoenen bij de verdeling
van de koek die met name de grondslag
vormt voor de spaninningen.
“Ik geef toe dat het streven naar
harmonie een immense taak is die niet
zonder spanningen en ruis gepaard
gaat onder de partners, zoals wij dat
gezien hebben bij de onlangs aangenomen wet Arbeidsbescherming Gezin
die betrekking heeft op het betaald
ouderschapsverlof. Voor een welzijnssamenleving betekent harmonie dat de
regering voorzieningen treft voor het

p37

bedrijfsleven om in economisch opzicht
te kunnen gedijen, maar harmonie
betekent ook dat werknemers onder
andere verzekerd dienen te zijn van
een menswaardig minimumloon en dat
zwangere werknemers mogen
genieten van betaald zwangerschaps –
en bevallingsverlof. Laten wij
onderling hierover niet wedijveren.
In elk geval, zal ik mij blijven inspannen om de harmonie te bewaren onder
de sociale partners in het belang van
een duurzame welzijnssamenleving
waar wij allen baat bij zullen hebben”,
aldus Moestadja. Volgens hem hecht de
regering veel waarde aan de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en
werknemers, maar meer nog aan de

positie van werkenden en hun gezinnen. Het bewijs daartoe wordt gevormd
door de vele arbeidswetten sinds 2015
in het streven naar een meer rechtvaardige economie die gepaard gaat met
in achtneming van de beginselen van
decent work (menswaardig werk).

Achtergrondinformatie
arbeidswetgeving
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Met de afschaffing van de slavernij in
1863 zou volgens de kolonisator het
tijdperk van de vrije arbeid zijn ingeluid. Arbeid als productiemiddel is ook
na de onafhankelijkheid een noodzakelijkheid geweest voor de kolonisator.
Deze heeft daarom middels nieuwe
arbeidsconstructies ook na de

afschaffing van de slavernij de lakens
weten uit te delen. Exploitatie van de
kolonie Suriname is de absolute
drijfveer geweest voor de kolonisator
en hiervoor zou de ‘vrije arbeid’
worden gemobiliseerd. In elk geval zou
het einde van het slaventijdperk niet
betekenen dat uitbuiting van werkenden tot het verleden zou behoren.
De politieke strategie van de overheerser na afschaffing van de slavernij was
daarom gericht op het ontwikkelen van
een nieuw instrument dat de plaats zou
moeten innemen van de oude zweep
waarmee de slaven letterlijk
hardhandig werden aangespoord om
te arbeiden. Het nieuw instrument zou
heten het arbeidsrecht dat beschouwd
kon worden als een ‘moderne zweep’
waarmee werklieden stevig onder het
juk gehouden konden worden.
Vanuit deze motivatie werd de arbeidswetgeving in ons land ontwikkeld, wat
decennialang de basis zou zijn geweest
voor de arbeidsverhoudingen in
ons land.
Na de onafhankelijkheid in 1975 is de
arbeidswetgeving min of meer langer
dan 4 decennia de basis gebleven
voor de arbeidsverhoudingen in het
land. Tijdens de revolutie in de jaren
tachtig zijn middels decreten de eerste
stappen gezet om het arbeidsrecht te
herzien vanuit het concept van sociale
gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.
Genoemd kunnen worden bijvoorbeeld:
decreet Werkvergunning Vreemdelingen en het decreet Ontslagvergunning.
Hiermee is de aanzet gegeven om de
arbeidswetgeving te dekoloniseren en
dus te moderniseren. Na de revolutie
(1987) is dit proces stopgezet.
Hierna hebben opeenvolgende
ministers van Arbeid wel het voornemen gehad om de arbeidswetgeving
te moderniseren, doch ze misten de
politieke ondersteuning van hun eigen
politieke partij of van hun regering.
Pas in de huidige regeerperiode met
Moestadja als minister van Arbeid
(2015 -2020) zou de modernisering
van de arbeidswetgeving zijn beslag
krijgen op basis van standaarden van

de Internationale Arbeidsorganisatie
(ILO), afgestemd op de behoeften
en ontwikkelingen in ons land en
in de regio.

Decent work
Met deze ontwikkeling is een nieuw
tijdperk ingeluid in de geschiedenis van
het arbeidsrecht in ons land, gezien het
feit dat de beginselen van decent work
voor het eerst hebben gegolden als
rode draad van het arbeidsrecht.
De waarborging van evenwichtige
arbeidsverhoudingen in ons land lijkt
hiermee voor de komende decennia te
zijn gegarandeerd. In deze periode zijn
meer dan 15 arbeidswetten aangenomen
door het parlement, zoals de eerder
genoemde Wet Arbeidsbescherming
Gezin die garantie geeft op doorbetaald
zwangerschaps- en bevallingsverlof
voor werkende vrouwen en op
vaderschapsverlof voor mannen.
Deze wet die in de volksmond ook
wel wordt genoemd “Wet op Zwangerschaps/bevallingsverlof” is een wet
waarop vooral werkende vrouwen in de
private sector decennialang op hebben
gewacht. Ook kan genoemd worden de
‘Wet ter beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs’ die een
einde heeft gemaakt aan het uitbuiten
van uitzendkrachten. Voorts heeft de
‘Wet Omzetting Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd in Onbepaalde tijd’
contractarbeid aan banden gelegd.
De ‘Wet Kinderen en Jeugdige
Personen’ heeft de minimumleeftijd
van personen die wensen te werken
vastgesteld op 16 jaar in plaats van
14 jaar. De overige nieuwe arbeidswetten en herziende wetten zijn te vinden
op de website van het ministerie van
Arbeid of in het boek “Arbeid in de
Pers, Na zeven decennia eindelijk modernisering van de arbeidswetgeving”
van de hand van Imro Smith. 

Het eiland Go I Sa Kong ligt in het Stuwmeer.
Het Stuwmeer is ontstaan doordat de Afobakadam, een
stuwdam in de Surinamerivier, werd aangelegd.

H

Je kunt het je eigenlijk niet voorstellen dat op de
bodem van het stuwmeer bewoonde dorpen bestonden.
De dorpelingen hebben hun woongebied moeten afstaan
om plaats te maken voor de stuwdam.

et is zeker de moeite waard

om een bezoek te brengen aan het
eiland

Go I Sa Kong

In het Nederlands betekent het:

Ga, ik kom terug
Vanaf de hoofdstad Paramaribo rijd je in ongeveer 2 uur met de
auto naar de Afobaka aanmeerplaats. Dit is de plek van bootjes
die naar de verschillende eilandjes varen in het binnenland.

Wat heel bijzonder is, zijn de meters hoge boomtoppen
die nog te zien zijn in het water. Enkele bomen hebben zelfs
bloesems aan de toppen.
Het eiland Go I Sa Kong is eigenlijk de top van een
berg. Doordat het gebied met water werd ondergedompeld,
ontstond er een eiland. De grondlegger van Go I Sa Kong
is Oom Ri (Ruben Walliot).
Go I Sa Kong is inmiddels uitgegroeid tot een ecogelegenheid en is uitermate geschikt voor wandeltochten,
kampvuren, overnachten in hangmatten, kanovaren,
wellness-faciliteiten en natuur/berg wandelingen.

Vanaf de aanmeerplaats vaar je ongeveer 10 minuten met een
korjaal (boot met buitenboordmotor), wat al een avontuurlijke
belevenis op zich is. De golven klotsen tegen het bootje
met de zon vol op je gezicht.
Opvallend is dat je je bij aankomst meteen thuis voelt op het
eiland. Iedereen helpt elkaar met het uitladen van de spullen uit
de korjaal. Een aantal hangmatten wachten uitdagend op
je en geven je een uitzicht op het stuwmeer.
Adembenemend is de bosrijke omgeving waarbij de
stress meteen van je afvalt.

Je staat dicht bij de natuur
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Fort
ZEELANDIA
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Als je als toerist in Paramaribo verblijft, dan is het een
aanrader om het historische Fort Zeelandia te bezoeken.
Fort Zeelandia dateert uit de Engelse koloniale tijd (1651),
die het fort bouwden en ‘Fort Willoughby’ noemden.
De naam van het fort werd veranderd na de herovering
door de Nederlandse Zeeuw Abraham Crijnssen (1667)
in Fort Zeelandia.
Het advies is om in de ochtend het fort te bezoeken,
omdat in de middaguren de zon het felst brandt.
Het hoekvormige fort ligt aan de Surinamerivier en is
al te zien vanaf het Onafhankelijkheidsplein bij het
presidentieel paleis. Vlakbij het fort staan oude houten
officiers-woningen die gebouwd zijn.
Om het fort Zeelandia te betreden, dien je door een
grote toegangspoort te gaan. Boven de poort staat het
jaartal 1667, hetgeen het jaartal inhoudt van de bouw van
het fort door de Zeeuwen. Binnen het fort bestaat ook het
Surinaams Museum. Je krijgt meteen het gevoel alsof je
een historisch plekje in Nederland bezichtigd.
Het fort Zeelandia, gebouwd in de 17e eeuw, bestaat uit
oude bakstenen. De stad Paramaribo bestond nog niet.
De bakstenen werden door de schepen vanuit Nederland
getransporteerd, met als doel het schip stabiel te houden
in de zee. De naam Zeelandia is gegeven door de Zeeuwen,
die afkomstig waren uit de Nederlandse provincie
Zeeland.
In de Bastion Veere besef je pas dat er door de
eeuwen heen veel is geleden als gevolg van de slavernij.
Het Surinaamse museum bevindt zich in het fort.
Vrijwel de gehele Surinaamse geschiedenis wordt
tentoongesteld vanaf de slavernijtijd tot en met heden.
Beneden naast het fort is er een groot standbeeld van
de voormalige koningin Wilhelmina uit Nederland. Dit
standbeeld stond ooit op het Onafhankelijkheidsplein,
dat voorheen ‘Het Oranjeplein’ heette. Op de dag van de
onafhankelijkheid van Suriname, op 24 november 1975
is het standbeeld naar deze locatie verplaatst.
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de
Nickerie
River

... een belevenis
in het noordwestelijke
deel van Suriname.
De Nickerie rivier vindt zijn oorsprong
in het Bakhuis-gebergte en stroomt
vervolgens door prachtige gebieden
richting de districten Coronie en Nickerie
om uiteindelijk in de Atlantische Oceaan
terecht te komen.

Een ervaring die je zeker niet mag
missen zijn de Blanche Marie-watervallen.
Geniet van het prachtige natuurreservaat, de
rijstvelden en al het moois wat deze rivier
te bieden heeft.
Ook de overdekte markt vlakbij de
rivier is een bezienswaardigheid.

Leuke tip: verken het Bigiplan in het
kustgebied met een bootje. Bewonder de
prachtige vogels en bezoek de vissers
die vanaf hun kraampjes op palen de vangst
binnenhalen. Breng ook eens een bezoek
aan de vele rijstfabrieken in Nickerie.
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Voor de visliefhebbers:

Boek eens een
Vis Trip Dagtour
op de
Atlantische
Oceaan!

Voor de echte visliefhebbers is een dagtour
Commewijnerivier richting Atlantische Oceaan een
happening. Al varend vanaf Leonsberg komt u langs plaatsen
zoals Nieuw Amsterdam, Rust en Werk en Margaretha.
Na het passeren van de monding van de Commewijnerivier
wordt koers gezet richting de Atlantische Oceaan.
Onderweg geniet je van de prachtige natuur die de
Commewijnerivier te bieden heeft. Ook de flora en fauna zal
u niet ontgaan. Het gesnater van de vele Jan van Genten,
pelikanen en meeuwen geven aan dat er op de verschillende
hot spots veel vis zit. De mooiste visplekken zijn gelegen in
het gebied tussen de monding van de Surinamerivier nabij
Braamspunt en de monding van de Commewijne rivier.
Het verse aas wordt desgewenst bij de lokale vissers gehaald.
Naast het vissen, zult u ook genieten van de zuivere lucht
en natuurlijk de verfrissend zeewind.

Inbegrepen
• Visboot en brandstof
• Ontbijt (broodjes met
Surinaams beleg)
• Lunch (warme maaltijd
in Margaretha)
• Snacks, fruit en non
alcoholische drank
(water, sap en soft)
• Een ervaren nederlands
en engels sprekende
gids
• Reddingsvesten
• EHBO-kit

Niet inbegrepen
Hengels en alle
benodigdheden z.a. molens,
onderlijn, aas (kunst &
natuurlijk)
Meeneemlijst
• een hoed of pet
tegen de zon
• regenkleding
• lange mouwen en broek
• zonnebrandmiddel
• camera
• comfortabel- gesloten
en stevig schoeisel
• muskieten gel

Waar gaan we zoal op
vissen:
• Meervallen • Roggen
• Gramorgoe (zeldzaam
)
• Snoek (zeldzaam) •
Bangbang (zeldzaam)

Boekingen vanaf 5 tot maximaal 15 personen € 75 p.p.
Vertrek: 09.00 uur tot 17.00 uur (duur van de trip: 6 tot 8 uren)
U kunt elke gewenste periode uitvaren.
Voor info en boekingen bel +597 77 60 858 of +31(0)6 34 01 65 35. Mailen kan ook: info@ilsum.nl
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PASENSI NA
WAN BITA BON,
MA ING FROKTU
SWITI FU
NYAN

“geduld is een schone zaak”
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Landbouwmarkt Kwatta wordt
in de volksmond ook wel de
Kwattamarkt genoemd.
De Kwattamarkt is kleiner dan
de Centrale Markt, maar je kan hier wel
van alles vinden zoals: groenten, fruit,
vlees en vis. En helemaal achterin de
Kwattamarkt kan je heerlijk eten!!
Wel handig om te weten dat je hier
zo vroeg mogelijk moet zijn. Misschien ben
je niet dan wel niet zo’n vroege vogel, maar
zondag is een speciale dag voor veel
toeristen om deze markt mee te maken.
De Surinaamse bevolking komt graag naar
deze markt gaan om lekker vers eten te
kopen en hun boodschappen te doen.
De markt is al open vanaf 03.00 uur.
Na het uitgaansleven gaan veel
feestvierders er naar toe om er lekker
te eten. Een ware belevenis om
mee te maken.
Hoewel bepaalde dingen op alle
markten te krijgen zijn, heeft toch elke
markt in Paramaribo zijn specialiteit of
bijzonderheid waardoor je ervoor kiest om
juist daar naar toe te gaan. Het kan de dag
zijn waarop de markt geopend is die goed
uitkomt, of de locatie. Of omdat je
weet dat ze alleen daar dat lekkere bord
nasi of roti hebben of die speciale
olie die je zoekt.
OPENINGSTIJDEN:

WOENSDAG - EN ZONDAGOCHTEND
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from mother
nature with love

mangosteen

soursop

mango

Eeuwenlang hebben de inwoners van Azië
de mangosteen gebruikt voor zijn helende
werking. Mangosteen is de vrucht van een
boom afkomstig uit Maleisië en Indonesië.
Mangosteen is één van de twee meest
populaire vruchten uit Azië.

Zuurzak was één van de eerste fruitbomen
weggevoerd uit Amerika naar de oude
tropen, waar het op grote schaal werd
gedistribueerd van zuidoostelijk China
naar Australië en de warme laaglanden
van Oost- en West-Afrika.

De mango vindt haar oorsprong in het
Indische subcontinent en is één van de
meest bekende vrucht. Er wordt gezegd
dat Boeddha zijn wijsheid heeft opgedaan
door het observeren van een mangoboom.
Mango’s zijn wereldwijd verspreid,
maar worden voornamelijk gekweekt in
tropische en subtropische gebieden.

coconut

lychee

passion fruit

Kokosnoot water is de heldere vloeistof
binnen jonge groene kokosnoten.
Kokoswater heeft een hoog kalium
gehalte en bevat antioxidanten.
Het bevat ook een verscheidenheid
aan andere voedingsstoffen zoals
vitaminen, enzymen, groeifactoren en
andere fytonutriënten.

De lychee, eigenlijk het Engels woord voor
Litchi, is een exotische vrucht net zo groot
als een kleine pruim . De schil heeft een
harde en schilferige structuur. De lychee
verwijst naar de Chinese aardbei door zijn
oorsprong en vorm.

Hoewel de oorsprong van de passievrucht
plant onbekend is, wordt in het algemeen
aangenomen dat het een inheemse plant
is uit Brazilië, Paraguay en het noorden van
Argentinië, waar de 16e eeuwse Spaanse
katholieken het “Flor de las cinco Llagas “
ofwel “bloem van de vijf wonden“ noemde.

nooit van concentraat
vrij van conserveringsmiddelen
vrij van kunstmatige kleurstoffen

iamsuperjuice.com

SURINAME ONTDEK JE
MET ALL SURINAME TOURS
& ILSUM
Stuwmeer kano Tour

1 dag

€ 70,-

Suppen

1 dag

€ 70,-

Guyana (Kaieteur falls)

4 dag

€ 465,-

Water Tubing Tour

1 dag

€ 45,-

Nieuw Nickerie / Bigi Pan

2 dag

€ 155,-

Commewijne Historische

1 dag

€ 60,-

1 dag

€ 60,-

Peperpot fietstour

1 dag

€ 50,-

Frans-Guyana Dagtour

1 dag

€ 85,-

Jeepsafarie

1 dag

€ 85,-

Jodensavanne Boottocht

1 dag

€ 80,-

JodenSavanne Bustour

1 dag

€ 85,-

Dolfijnen én Kaaiman spotten

1 dag

€ 45,-

Paramaribo Bustour

1 dag

€ 29,-

Paramaribo Looptour

1 dag

€ 23,-

Santigron

1 dag

€ 85,-

Sunset & Dolphins Trip

1 dag

€ 27,-

Vis Trip Commewijne

1 dag

€ 175,-

ALL SURINAME The
TOURS
& ILSUM
best way to explore

Warappakreek

1 dag

€ 75,-

Stuwmeer Vis Trip

1 dag

€ 375,-

City Bike Tour

1 dag

€ 30,-

€ 5,-

Quad tour

1 dag

€ 90,-

Nature & Dinner Tour

1 dag

€ 70,-

Plantage Boottour
Nieuw-Amsterdam en
Peperpot Fietstour

korting

Boek snel je tour via
ilsum.nl en
ontvang € 5,- korting

Suriname: +597 7760858
Nederland: +31(0) 634016535
Email: info@ilsum.nl

€ 45,-

met Tuk Tuk
City & Shopping Tour
met Tuk Tuk

1dag

€ 40,-

Het typisch traditionele Surinaamse
schaafijs moet je zeker eens geproefd
hebben bij je bezoek aan Suriname.
Het wordt ter plekke vers geschaafd van
een ijsblok met een metalen ijsschaaf.
Het ijsschaafsel wordt opgevangen in
de ijsschaaf en daarna in een beker
geplaatst .Vervolgens wordt het met
siroop overgoten. Heerlijk verfrissend.
Het is erg popular in Suriname en u zult
ze op elk hoek zien staan. En dat op die
vrolijk zelf gemaakte karretjes veelal
in de Surinaamse kleuren.

Siroopsmaken die vaak terug te zien
zijn op zo’n “schaafkar” zijn: cola,

kokos, tamarinde,
amandeldrank (orgeade,
(h)orchatta), passievrucht (markusa/
maracuja) en ananas.

In Nederland komt dit verschijnsel
ook steeds vaker voor, al lijken de smaken
daarbij enigszins aangepast te zijn aan
de Nederlandse cultuur en smaak, met
smaken als aardbeien, frambozen, kersen,
appel en sinaasappel. 
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Online shoppen in Suriname
www.hoppa.sr

ONLINE SHOPPEN IN SURINAME OP
HOPPA! SHOPPEN ZO GEREGELD.
LEVERING VAN UW AANKOPEN IN NEDERLAND OF IN SURINAME.
Ervaar het gemak van hoppa!
hoppa! is een online shopping platform waar echte Surinaamse producten worden aangeboden vanuit Suriname.
Kokosolie, honing, marva thee, skratjie.... vindt ze allemaal op hoppa.sr met levering in Nederland en in Suriname!
Hoe werkt hoppa!
1. Bezoek hoppa.sr online vanuit uw eigen locatie.
2. Kies de producten die u wilt kopen in Suriname.
3. Reken snel en gemakkelijk af met IDeal of HOP (Hakrinbank pinpas)
4. Levering in Nederland of in Suriname bij uw familie.
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hoppa! is een product van de

Brandsz koestert de relatie tussen merk en design.
Corporate - en packaging design horen in een split second de juiste signalen te geven.
Klopt het beeld met corporate identity, dan is het geloofwaardig.
Zorgt het beeld voor herkenning en verrassing, dan wordt het een succes. Met die gedachte geeft Brandsz merken vorm.
Met frisse inzichten en een vracht aan ervaringen in de reclame- en marketing wereld.

Dutch Design op z’n Fransz! Omdat Brandsz op eigen wijze aan mooie merken werkt, en met een aantal Awards
‘in the pocket’! Voor opdrachtgevers die heldere communicatie op prijs stellen en die de kracht van design op waarde
weten te schatten. Brandsz houdt zich online en offline bezig met merkontwikkeling, merkpositionering,
corporate design, (retail)communicatie en packaging design in de food- en nonfood sector.
Kijk gerust eens op de website voor meer succes stories.

Brandsz werkt aan merken voor o.a.: Van der Valk Hotels, TradeXchange, Jalo Biopellets, Amica (Potgrond), Florentus (Potgrond), Cookie Brothers, De Friese Bierbrouwerij, Keunstwurk, Reik, Floky (Black Garlic)
Living foods, The Widget World Wide (Capss-infusion.com), Northlander Whisky, LevelszDrink, MontBlanc Foods, Loop Leeuwarden, Faya, Paragon Pet Products, KPP energy & waste Solutions, Mowi, Ilsum Magazine.

LAAT JE
VERFRISSEN!
PROEF DE
MIX VAN
ALCOHOLVRIJ BIER EN

100% NATUURLIJK
VRUCHTENSAP

Petrus Donders, ook wel Peerke Donders genoemd,
werd in 1809 geboren in Tilburg. Op 5 juni 1841 werd hij tot
priester gewijd. Kort daarna stapt Peerke op 1 augustus 1842 op
het zeilschip Jacoba Maurina, op weg naar Suriname.
De eerste jaren werkte Peerke in Paramaribo als kapelaan.
In die tijd maakte hij zich niet geliefd, omdat hij zich verzette tegen de wrede manier waarop de Hollandse plantagehouders met
hun slaven omgingen. Om die reden werd Peerke te werk gesteld
op de afgelegen plantage Batavia. Ver weg van Paramaribo, in
het regenwoud van Suriname, dat deel uitmaakt van het
immense Amazone oerwoud. Hier werden de melaatsen
onder dwang naar toe gebracht om besmetting met
de overige bevolking te voorkomen.

De omstandigheden op deze missiepost waren
erbarmelijk, de behuizing was slecht, er was amper wat
te eten én er waren weinig medicijnen. Daarnaast moesten de
melaatsen zelf voor hun eten zorgen. Ondanks deze
situatie deed Peerke zijn werk om de mensen te verzorgen en
voor ze te bidden.Op 14 januari 1887, om 15:00 uur
sterft Peerke op 77 jarige leeftijd. Zijn lichaam werd
aanvankelijk op het kerkhof van de melaatsenkolonie begraven,
maar in 1900 bijgezet achter de Sint Petrus en Paulus Kathedraal
van Paramaribo. Peerke werd op23 mei 1982 Zaligverklaard,
nadat Paus Johannes Paulus II in 1979 had bevestigd dat in 1929
een kind op voorspraak van Donders was genezen van botkanker.
Maandelijks (meestal op de laatste zaterdag van de maand)
wordt er een bedevaartstocht georganiseerd naar de heilige plek
Batavia. Een prachtige tocht over de Coppenamerivier voert je
naar dit vroegere lepraoord. De sporen uit een ver verleden zijn
hier nog terug te vinden. Op het Batavia van nu is onder meer een
museum gevestigd, waar je de tijdlijn van Peerke Donders kunt
volgen. Afbeeldingen en voorwerpen vertellen het verhaal
van het leven van deze mensenvriend.

Herdenking 210e geboortedag
van Petrus Donders
Om de herinnering aan de weldaden van Peerke levend te
houden, maakte SuriVision in opdracht van Stichting Devotie
Petrus Donders een korte documentaire. Deze werd gelanceerd
op 27 oktober 2019 - de 210e geboortedag van Donders.
Landelijk zal deze documentaire worden vertoond
aan parochie-en scholengemeenschappen.
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Bronnen: Wikipedia, Peerke Donders Paviljoen/Museum,
Bisdom Paramaribo, Museum Batavia.
De korte documentaire kun je zien op YouTube en op de website van
SuriVision www.surivision.nl.

de Sint Petrus en Paulus Kathedraal van Paramaribo

DOORS OPEN: 20:00 | SHOW STARTS: 23:00 | AFTERPARTY TILL 04:00

CACHE ROYALE FULL BAND
DJ MOORTJE
DIAMONDS 2000

Zandstrand (natuurlijk)

De trip door de Warappa kreek is een makkelijke manier om in
Suriname het natuurlijke Warappa zandstrand te bereiken. De kreek
mondt uit in de Atlantische Oceaan vanwaar gelijk het zandstrand
bereikbaar is. Dit is een prachtig ruig wandelstrand met rondom
kilometers zicht. Bij laag water worden modderbanken zichtbaar
waarop duizenden vogels tegelijk bekeken kunnen worden.

EEN AANTAL
MALEN PER WEEK
ZIJN DEZE DAGTRIPS
TE BOEKEN.

WARAPPA KREEK DAGTRIP
Een echte aanrader is de spannende dagtrip door de
Warappa kreek. De boot baant zich letterlijk een weg door
deze overwoekerde kreek met tal van hindernissen.

Ook zijn de oude ringdammen nog zichtbaar waarop giftige
cactussen waren aangeplant tegen weglopende slaven.

De Warappa kreek is door stichting Warappa in 2007/2008
bijna geheel opnieuw uitgegraven. De kreek was sinds
afschaffing slavernij steeds meer verlaten en nadien dichtgeslibd. Deze unieke situatie heeft ervoor gezorgd dat de
natuur ongestoord zijn gang heeft kunnen gaan.

Van de plantage Kerkshoven, een van de plantages aan de
Warappa kreek, heeft Gerrit Schouten een van zijn grootste
diorama’s gemaakt. Dit diorama is 1,70 m breed en staat in
het Valkhof Museum in Nijmegen. Op dit beroemde diorama
staat nog de koffieloods van Kerkshoven die nu op Peperpot
staat en gerestaureerd wordt (afbeelding te zien op Bakkie).

Ook zijn een aantal plantageresten bewaard gebleven zoals
een uit 1830 daterende op stoom werkende suikerfabriek.
Deze is zeer compleet en uniek met een suikerrietpers, twee
stoommachines en stoomketels. Verder zijn er nog meer restanten uit het plantage verleden gevonden zoals een stoomauto, sluizen, graven en een oude kameelbrug.

De Warappa kreek is gebruikt door de Engelsen in 1804 om
Suriname succesvol in te nemen door via de Commewijne
rivier langs de achterkant Fort Nieuw Amsterdam te
verrassen. Het blootleggen van de oude Warappa kreek is
pas het begin van de ontdekkingen van de natuur en
geschiedenis in het gebied. 
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E-visa en E-toeristenkaart
voor Suriname
Hiermede wordt bekend gemaakt dat het
Ministerie van Buitenlandse Zaken van de
Republiek Suriname op 15 april 2019 een
E-visum en E-toeristenkaart website voor
Suriname heeft gelanceerd.
Via de website https://suriname.vfsevisa.com/suriname/
online/ kunnen daarvoor in aanmerking komende
nationaliteiten thans geheel elektronisch een E-visum
of een E-toeristenkaart aanvragen en verkrijgen.
De afhandeling met originele paspoorten, pasfoto’s
en dergelijke aan loketten gaat hiermede tot het
verleden behoren.
Tot 6 (zes) maanden na de lancering van de website zal
via de conventionele manier een visum of toeristenkaart
aangevraagd kunnen worden aan de bekende loketten en
op de officiële verkooppunten.
De visum- en toeristenkaartdiensten aan de loketten van
Ambassades, Consulaten en officiële verkooppunten van de
Republiek Suriname - waaronder de Toeristenkaartbalies
te Schiphol - zullen derhalve per 18 oktober 2019
worden beëindigd.
Aanbevolen wordt aan visumplichtige bezoekers aan
Suriname die in aanmerking komen voor respectievelijk
een E-visa of een E-toeristenkaart om vanaf heden gebruik
te maken van de nieuwe gebruikersvriendelijke website
voor een snelle afhandeling van hun aanvraag op afstand.
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Vanwege de samenwerking met VFS Global kan
gerekend worden op een efficiënte begeleiding door de
klantenservice desk (Support Desk) die telefonisch en via
email te bereiken is voor advies en assistentie tot aan de
afronding van de aanvraag.
bron: www.consulaatsuriname.nl

Wat is een
PSA document?
Op 21 januari 2014 (SB 2014 no. 8) werd de wet houdende vaststelling van de status van
Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) en de rechten en plichten die uit die status
voortvloeien afgekondigd door de President van de Republiek Suriname. Middels deze wet
hebben de Personen van Surinaamse afkomst de mogelijkheid de status van Personen van
Surinaamse afkomst te activeren (middels het aanvragen van een PSA document).

VOORDELEN VAN HET PSA DOCUMENT
Een persoon met een geldig PSA document:

1
2
3

Heeft geen visum nodig voor het betreden van het grondgebied van de Republiek Suriname
voor de duur van 5 jaren na de datum van afgifte van het PSA document.
Andere reisdocumenten waaronder het paspoort blijven vereist;
Mag 6 maanden aaneensluitend in Suriname verblijven.
Het verblijf kan met maximaal 6 maanden worden verlengd. De PSA moet aantonen in het
eigen levensonderhoud en huisvesting te kunnen voorzien;
Heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven als ingezetene, na aankomst binnen 6 maanden,
doch uiterlijk binnen 12 maanden - in geval men verlenging van tijdelijk verblijf had verkregen.

4 Heeft de mogelijkheid om zonder werkvergunning te werken.
Meer informatie vindt u op onze website www.gov.sr/psa
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ALBINA
Ongestoord genieten aan de

Marowijne
rivier
p60

De Marowijne is de grensrivier tussen
Suriname en Frans-Guyana en is de
levensader van dorpsgemeenschappen
aan zowel de Surinaamse als de
Frans-Guyaanse oever.
De rivier ontspringt onder de naam
Litani bij de Braziliaanse grens en
vormt daar de binnenzijde (vanuit
Surinaams oogpunt) van de betwiste
zone tussen Suriname en FransGuyana.
Vanaf de plek waar de rivier de
Marouini de Litani in stroomt, wordt de
grenslijn wel geaccepteerd door beide
landen.

De rivier neemt diverse rivieren uit het
Toemoek-Hoemakgebergte op en loopt
vanaf de samenvloeiing met de Tampok
verder onder de naam Lawa. Pas op het
moment dat de Surinaamse rivier de
Tapanahoni, met behulp van de Manbarival, samenvloeit met de hoofdstroom
wordt de rivier de Marowijne genoemd.

In de Karaïben- of Kalinjataal zou het
“marowini” (tegenwoordig “marauni”)
herleid kunnen worden naar het begrip
“morowinyo” (als verwijzing naar een
plaats). Men moet zich ook realiseren dat de inheemse volken voor de
verschillende plaatsen langs de rivieren
allemaal eigen namen hebben.

Over de rivier wordt veel gesmokkeld.
Vooral benzine en dieselolie worden
vanuit Albina naar Frans-Guyana
gesmokkeld, omdat de prijs in
Suriname veel lager ligt dan de prijs in
Frans-Guyana, waar de Franse norm
wordt gehanteerd.

Aan de monding van de rivier zijn
twee natuurreservaten ingesteld ter
bescherming van vogels en zeeschildpadden die er broeden, zoals de
lederschildpad.
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Suriname kent vele
Nationale Feestdagen!

Ga jij in 2020
voor een
lange periode naar
Suriname en
ben je benieuwd
wanneer deze
feestdagen worden
gevierd?
Pak alvast je agenda, want hier
vind je het jaaroverzicht van 2020
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DATUM

DAG

FEESTDAG

1 januari
25 januari
25 februari
10 maart
10 april
12 april
13 april
1 mei
24 mei
1 juli
31 juli
9 augustus
10 oktober
14 november
25 november
25 december
26 december

Woensdag
Zaterdag
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Zondag
Maandag
Vrijdag
Zondag
Woensdag
Vrijdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Nieuwjaarsdag
Chinees Nieuwjaar
Dag van Bevrijding en Vernieuwing
Holi Phagwa
Goede Vrijdag
1e Paasdag
2e Paasdag
Dag van de Arbeid
Idul Fitr
Keti Koti Dey
Idul Adha
Dag der Inheemsen
Dag der Marrons
Divali
Onafhankelijkheidsdag
1e Kerstdag
2e Kerstdag

de kans is groot dat jij op
Schrijf deze Nationale Feestdagen maar op, want
in Suriname!
deze dagen vrij hebt tijdens je vakantieperiode
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Certified Dental Technologist
Voor het vervaardigen en repareren van kunstgebitten,
gouden tanden (wit of geel goud), bruggen, kronen...

A l a m ’ s D e n t a l | Kleinesaramacastraat 19 | Paramaribo, Suriname | Telefoon: +597 47 63 85
open: maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 16:00 uur | zaterdag van 08:00 tot 13:00 uur

de slager met • kip • lamsvlees

• rundvlees • vleesworst

dat is
kwaliteit
op tafel
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indira ghandiweg (zondagmarkt)

T: +597 58 12 65 M: +597 87 36 809 filiaal 2 nw weergevondenweg 82 T: 597 48 03 24

POLITIE >>>

115

Hoofd bureau van Politie

Thuiszorg winkel Almed

Duisburglaan 43-45
(00597) 492411 - 492461 - 492771

Henk Arronstraat 123
(00597) 410246

Ned. Ambassade & Consulaat

Zon thuiszorg

Van Roseveltkade 5, Paramaribo
(00597) 477 211

Hoogestraat 71
(00597) 471158

Particuliere Huisartsenpraktijk
Academisch Ziekenhuis Paramaribo

Ressort Latour

(00597) 442222 # 238

Indira Ghandiweg/Tamanoeastraat
(00597) 481524 - 483547

maandag tot vrijdag 18.00 uur tot 22.00 uur
zaterdag en zondag van 0.900 uur tot 22.00 uur

Ressort Livorno

‘s Lands Hospitaal

Sir Winston Churchilweg 54
(00597) 481941 - 483400

(00597) 473 - 655

MR. Huber stichting
Nidhastraat 258
(00597) 432570

Ressort Uitvlucht
Kasabaholoweg 90
(00597) 498537 - 498045
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Stuur een e-mail naar:
info@ilsum.nl en ontvang gratis
onze mediakit.
Voor meer informatie ga naar

www.ilsum.nl
@ilovesumagazine
ilovesumagazine
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Randstad Personenschade
(letseladvies) helpt slachtoffers
van ongevallen…
Randstad Personenschade B.V. is het eerste letselschadeadviesbureau dat gespecialiseerd is in de interculturele
dienstverlening en geheel gratis is voor de slachtoffers. De kosten van onze diensten worden namelijk bij de
aansprakelijke partij verhaald. Het hoofdkantoor is gevestigd op de Goudse Rijweg 400 in het centrum van Rotterdam.
Inmiddels beschikt de onderneming over acht filialen. De andere vestigingen bevinden zich in Rotterdam-Zuid,
Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Arnhem en Roosendaal.
Volgende jaar vieren we onze 10 jarige bestaan.
Ook kunnen wij zaken naar Turkse recht behandelen en
hebben een kantoor in Izmir Turkije.
Randstad Personenschade beschikt over adviseurs die
naast de Nederlandse taal en cultuur, ook meerdere nietwesterse talen en culturen beheersen. U kunt hierbij denken
aan Turks, Surinaams , Berbers, Bulgaars, Arabisch, Russisch
en Pools. Zo kunnen slachtoffers zich beter uitdrukken
en hun verhaal vertellen in hun eigen taal. Hierdoor staat
u direct in contact met een van onze adviseurs. In het
geval van letselschade gaat het gesprek vaak gepaard met
emoties waarbij niet alleen de taal een barrière kan zijn
voor wederzijds begrip maar ook de culturele verschillen.
Randstad Personenschade zorgt ervoor dat die barrières
worden weggenomen en u goed geïnformeerd word over uw
rechten en plichten. U bent altijd zonder afspraak welkom
om naar uw gelegenheid bij een van onze kantoren langs

te komen en met één van onze adviseurs in gesprek te gaan.
Mocht u de voorkeur hebben op zaterdag langs te komen dan
kunt u ook een afspraak maken. Het gesprek vindt plaats op
een van onze kantoren, of zo nodig bij u thuis als u
immobiel bent.
Heeft u reeds een zaak elders lopen en u bent niet tevreden
dan kunnen wij u zaak beoordelen en u adviseren en zo
nodig overnemen om uw belangen te behartigen.
Uw letselschadezaak wordt deskundig behandeld door
een vaste letselschade expert van Randstad Personenschade
zodat u zich volledig kunt focussen op uw herstel.
In sommige gevallen is het nodig om een advocaat in te
schakelen, Randstad Personenschade werkt hiertoe samen
met Elfi Letselschade Advocaat. De advocaten van Elfi zijn,
net als Randstad Personenschade, ervaren in het begeleiden
van cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond.

INTERCULTURELE LETSELSCHADEPRAKTIJK
Randstad Personenschade BV

CLAIMT UW SCHADEVERGOEDING BIJ

Verkeersongevallen
Bedrijfsongevallen
Overige ongevallen

www.letseladvies.nl
ROTTERDAM CENTRUM
010-766 00 35
rotterdam@letseladvies.nl

ROTTERDAM CENTRUM
Goudse Rijweg 400
3031 CK Rotterdam
010-766 00 35
rotterdamc@letseladvies.nl

ROTTERDAM ZUID
010-766 00 25

rotterdam@letseladvies.nl

AMSTERDAM
020-410 94 94

amsterdam@letseladvies.nl

UTRECHT
030 - 711 13 70

utrecht@letseladvies.nl

AMSTERDAM
Tussen Meer 1B-1
1068 EX Amsterdam
020-410 94 94
amsterdam@letseladvies.nl

DEN HAAG
070-810 08 08

denhaag@letseladvies.nl

ROOSENDAAL
0165 - 39 15 65

roosendaal@letseladvies.nl

TILBURG
013 781 00 13

tilburg@letseladvies.nl

UTRECHT
Ondiep Zuidzijde 6
3551 BW Utrecht
030 – 711 13 70
utrecht@letseladvies.nl

ARNHEM
026 - 781 00 01

arnhem@letseladvies.nl

DEN HAAG
Calandstraat 1-35
Unit 225 2521AD Den Haag
070-810 08 08
denhaag@letseladvies.nl
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