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VO ORWO ORD

Beste lezers,
Als uitgever en redacteur van I Love Su Magazine, jaargang 2 nummer 4, nodig ik u uit weer
te genieten van ons mooie tijdschrift.
Het art, tourism & culture is onze bussiness en tot onze vreugde kunnen we melden dat we
op 1 augustus 2020 twee afdelingen in Suriname openden.
De ene is aan de Wakapasi naast de Palmentuin, dat is de kunst afdeling met een kleine sisha
lounge. De tweede is Hotel Botopasi Resort ons vakantieoord aan de boven Suriname rivier,
Te Botopasi is een volledig ingerichte Resort zodat u zelf uw voedingswaren kunt meenemen en koken, maar op verzoek sturen wij een kok mee die werkelijk alles bereiden kan. Wij
hebben op Hotel Botopasi electriciteit van 7 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens.
Zelf ben ik heel enthousiast over Hotel Botopasi Resort, op de gelijknamige Facebook pagina kun u aan de foto’s wel zien waarom. Dit is allemaal ondernomen vanuit een I Love Su
Magazine gevoel vanuit de diaspora (Nederland) en er is gestart met een sector die groeiende is : het toerisme.
In dit magazine kunt u lezen over de Ilsum cabana te Wakapasi in het artikel “Nieuw op
Wakapasi” en over het Hotel Botopasi Resort.
Vanaf het begin heeft het I Love Su magazine ook gewerkt als platform, de gratis magazines
–oplage 10.000- hebben gretig aftrek gevonden en zijn, gezien de vele reakties, in de smaak
gevallen. Op www.ilsum.nl kunt u de vorige nummers vinden.
Tijdelijk heeft Covid 19 wel wat roet in het eten gegooid vandaar dat er
derde kwartaal 2020 geen magazine uitkwam. Terwijl het al drukklaar
was, was het niet verantwoord het te doen uitkomen. Ondanks de vele
anti covid voorschriften en de rem die gezet is op reizen en feestelijke
bijeenkomsten hebben we toch de genoemde toerisme ondernemingen
opgestart. Want het I Love Su gevoel is volop aanwezig en dat delen we hierbij met u, op weg
naar betere tijden,
veel leesplezier,
Freddy Abdoelrahim

p4

Nieuw op de wakapasi
Vanaf 1 augustus is te Wakapasi,
naast de Palmentuin, een cabana
geopend door Freddy Abdoelrahiem,
redacteur van I love Su magazine.
In de cabana is de expositieruimte,
het aan alle zijden open, maar
overdekt terras is de Sisha lounge.
Abdoelrahim, die ook eigenaar is
van aantrekkelijke vakantie oord
Botopasi aan de boven Suriname,
heeft de tentoonstellingscabana
geopend om toch steeds enkele
beeldende kunstenaars de kans te
geven hun werk te presenteren.
Sinds Covid 19 in maart 2020
Suriname bereikte is het organiseren
van bijeenkomsten in gesloten
ruimten verboden, dus hiermee biedt
hij echt een oplossing aan enkele
kunstenaars. Ditmaal hangen er
werken van twee bekende beeldende
kunstenaars: schilderijen van Anand
Dwarka en houten beeldhouwwerk
van Rahiet Abdoel. Maar ook nog
enkele jonge onbekende kunstenaars
worden gepresenteerd. Dwarka heeft
er een handvol acryl schilderijen die
opvallen door hun heldere kleuren

en speciale technieken waarmee de
verf opgebracht is op het doek. Naast
verven met penseel, spat Dwarka
ook met de verf en gebruikt hij een
paletmes hetgeen een dynamisch
effect geeft. Zijn onderwerpen
zijn divers zijn stijl figuratief bij
de kunstwerken Model,Vlinder en
Vrouwen met kruiken en abstract
bij het schilderij Muziek. Trouwens
de nieuwe first lady , mevrouw
Santhoki, heeft een schilderij van
Dwarka gekocht. In realistische
stijl en met gewone technieken is
zijn landschap met bos, rivier en
berg dat heel rustgevend overkomt.
Rahiet Abdoel heeft kleine houten
beeldhouwwerken midden in
de cabana. Deze statuettes zijn
in figuratieve stijl ,gestileerde
mensfiguren waarvan vooral een
paar in omhelzing zijn goede
vormgeving en de warme uitstraling
van het hout uitstekend doen
uitkomen. Op de toonbank van de
cabana heeft Abdoel 5 centimeter
dikke ronde houten sierborden, ter
grootte van een ontbijtbord, met

arabische kaligrafieen. De zwierige
vormen van deze schrijfkunst
spreken een ieder aan met artistiek
gevoel, ook al weet je niet eens
welke spreuk uit de koran daar staat.
Verder zijn er ook foto’s op andere
houten borden, een van de moskee
en de synagoge van de Keizerstraat
en ook een van de kathedraal. De
vanzelfsprekendheid waarmee de
kunstenaar Surinames multiregieuze
samenleving vormgeeft blijkt ook
uit de Ohm (hindoe) teken van
hout op gips. De jongeren tenslotte
zijn Derrijck Tjon die handgrotw
schilderijtejes heeft van lekkernijen,
Evelien Dalen heeft en portret
van een inheemse Amerikaan en
een jongere die werkt onder het
pseudoniem RAP heeft de schattige,
antieke houten Surinaamse huizen
op doek vereeuwigd. Voor de
kunstliefhebber eindelijk weer eens
een expo. De openingstijden zijn
van 10 uur ‘s morgens tot 9 uur ‘s
avonds, de hele week.
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SURINAME
45 JAAR
ONAFHANKELIJKHEID
Op 25 november 2020 is het 45 jaar geleden dat Suriname
onafhankelijk werd van Nederland.
De schrijver van het Surinaamse volkslied heeft voor
Onafhankelijkheidsdag een speciaal woord bedacht:
Srefidensi. De officiële Srefidensi-viering vindt jaarlijks
plaats in een ander district van Suriname.
Voor jongere generaties is het soms goed om de periode
voorafgaande aan de onafhankelijkheid in herinnering te
brengen.
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Kolonisatie
De eerste kolonisatie van Suriname
vond niet door de Nederlanders
plaats, maar door de Engelsen, vanaf
1650. Zij legden plantages aan en
maakten hierbij gebruik van slaven
die uit Afrika werden ingevoerd.
Onder druk van Surinaamse onafhankelijkheidsstrijders werd de slavernij in Suriname in 1863 afgeschaft.
Ondertussen waren de Nederlanders
druk bezig met het opbouwen van
Nieuw-Amsterdam, het latere New
York. Bij diverse oorlogen tussen de
Engelsen en Nederlanders veroverden de Nederlanders Suriname
en de Engelsen vielen Nieuw-Nederland en Nieuw-Amsterdam binnen.
Met de ondertekening van de Vrede
van Westminster werd Suriname
definitief eigendom van Nederland en
Nieuw-Amsterdam van de Engelsen. Hiermee begon de Nederlandse
kolonisatie van Suriname. Deze zou
duren tot 1954.

Statuut voor het Koninkrijk
der Nederlanden
Koningin Juliana tekende in 1954
het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden. Dit statuut regelde de
‘nieuwe’ relatie tussen Nederland,
Suriname en de Nederlandse Antillen. Hiermee eindigde officieel de
kolonisatie door Nederland.

Hoewel onafhankelijkheid niet ter
sprake kwam, kreeg Suriname een
grote mate van zelfstandigheid binnen
het koninkrijk. Surinamers kregen
de Nederlandse nationaliteit en het
binnenlandse bestuur werd aan de
Suriname regering overgelaten.

Jaren voor de
onafhankelijkheid
In Suriname klonk vanaf de jaren
60 steeds vaker de roep om volledige
onafhankelijkheid. Ondertussen
trokken in jaren 70 van de vorige eeuw
veel Surinamers naar Nederland.
Zij waren immers Nederlands
staatsburger, dus in Nederland
vestigen ging gemakkelijk. Ook kwam
in deze periode de regering Den Uyl
aan de macht. Deze regering was van
mening dat een vorm van kolonisatie,
ondanks de grote zelfstandigheid van
Suriname, niet meer kon. Mede om
de toestroom van de vele Surinamers
naar Nederland te stoppen stond de
regering positief tegenover het idee van
een onafhankelijk Suriname. De eerste
gesprekken over onafhankelijkheid
begonnen in 1974. Uiteindelijk was het
in 1975 zover. Op 25 november werd
in het bijzijn van Prinses Beatrix en
premier Den Uyl de Nederlandse vlag
gestreken en de vlag van de nieuwe
onafhankelijke Republiek Suriname
gehesen.

Huidige relatie Suriname
en Nederland
De relatie tussen Suriname en
Nederland kende hoogte- en
dieptepunten. Vooral na de
militaire coup in 1980 en de
decembermoorden van 1982 was
de relatie op een dieptepunt
beland. In Nederland zelf leven
tegenwoordig ongeveer 350.000
Surinamers. Met de huidige
technieken is het voor hen
gemakkelijk om met een sim only
contact te leggen met familieleden
in het thuisland. Beeldbellen met
sim only is tegenwoordig de nieuwe
manier van communiceren, zodat
de afstand tussen de twee landen
heel wat kleiner is geworden. Het
overgrote deel van de in Nederland
wonende Surinamers kozen tijdens
de onafhankelijkheid voor het
behouden van de Nederlandse
nationaliteit. Na 25 mei 2020 is er
een nieuw regering aangetreden
waar de banden tussen Nederland
en Suriname weer hersteld zijn.
Het zal ons niet verrassen als
er een delegatie zal afreizen
naar Suriname na 45 jaar
ontvankelijkheid.
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Let’s celebrate
Real-time Euro’s overmaken doe je met iDeal via Mope.sr
Tot 60% goedkoper.
Goedkoop online shoppen in Suriname doe je op hoppa.sr
Inclusief bezorging aan huis.

Artikel t.b.v. het blad I Love Su Magazine
Met iDEAL en Mopé: Euro’s real-time, digitaal en goedkoop naar Suriname
Via mope.sr kan iedereen met een Nederlandse bankrekening met iDEAL, 24/7 rechtstreeks geld overmaken naar
de mobile wallet Mopé van familie en vrienden in Suriname. Euro’s overmaken via mope.sr vanuit Nederland naar
een Mopé mobile wallet is tot 60% goedkoper dan overmaken via de bekende money transfer companies. Zelfs 90%
goedkoper dan een reguliere buitenlandse overmaking vanuit Nederland naar Suriname. De Euro’s zijn real-time,
dus werkelijk binnen één minuut, 24/7 in de smartphone van uw familie of vrienden in Suriname. Niemand hoeft de
deur uit; in Nederland niet om te versturen en in Suriname niet om te ontvangen. Mope.sr maakt dit allemaal
mogelijk.
Gebruikers van de Mopé mobile wallet in Suriname kunnen de ontvangen Euro’s in hun wallet overboeken naar hun
EURO-bankrekening die is gekoppeld aan Mopé of in de wallet omzetten naar SRD’s tegen de beste wisselkoers.
Uiteraard kunnen de tegoeden in hun Mopé wallet ook regulier worden gebruikt voor betalingen aan bedrijven of
personen in Suriname.
Je kunt ook je eigen Mopé wallet downloaden, opwaarderen met iDEAL om mee te nemen op vakantie naar
Suriname, of om online betalingen te verrichten in Suriname.

Betaal rechtstreeks met iDEAL op hoppa.sr en verras zo je familie in Suriname of koop voor jezelf
authentieke Surinaamse producten die in Nederland bezorgd worden.
Hoppa.sr is het e-commerce platform van Suriname en biedt de mogelijkheid om te shoppen én te betalen met uw
Nederlandse bankrekening via iDEAL. Hoppa.sr heeft een ruim assortiment van goede kwaliteitsproducten zoals de
welbekende Albert Heijn producten tot aan elektronica zoals koelkasten etc. U kunt boodschappen en andere
artikelen voor uw familie en vrienden in Suriname kopen en laten thuisbezorgen. Daarnaast kunt u op hoppa.sr
diverse authentieke Surinaamse producten kopen zoals diverse haarvetten en body crèmes op basis van tonka,
maripa pitten, bijenwas etc. en verschillende Surinaamse kruiden. De producten worden tot aan huis bezorgd in
Nederland.
Mopé en hoppa! zijn diensten van de Hakrinbank. Met een duidelijke road map gericht op innovatie- en
digitalisering hebben zij als doelstelling: gemak, kostenbesparing en veiligheid voor zowel ondernemer als
consument. Blijf de innovaties volgen via www.hakrinbank.com, en de facebook pagina’s van de Hakrinbank en
Mopé.
Mopé ala sei!

Naam:
E-mail:
Website:
FB:
YouTube:

Tirzah Keyzer
Mobiel:
info@mope.sr
www.mope.sr
www.hakrinbank.com
https://www.facebook.com/MopeWallet
https://www.facebook.com/hakrinbank/
https://www.youtube.com/c/MopeWallet/

+5978620011
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COMMUNICATIE IN

SOFOTO
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Posterijen

Poststukken van Suriname naar Nederland of België kunnen van 1 tot ca.
2 weken onderweg zijn. Hetzelfde geldt omgekeerd. Op het postkantoor en
diverse boek(winkels) die ansichtkaarten verkopen zijn postzegels te koop.

Internet

De dekking van mobiele netwerken is goed. Op afgelegen gebieden en in
het binnenland zijn de netwerken dikwijls beperkt. Er zijn internetcafés
en in de meeste restaurants, hotels en guesthouses biedt men voor gasten
gratis WiFi. Websites uit Suriname eindigen op .sr.

Telefoneren

Het landnummer van Suriname is +597, van Nederland +31 en van
Belgie +32. Telefoonnummers in Paramaribo bestaan uit zes cijfers. Voor
nummers buiten de stad (ook zes cijfers) kies je eerst een 0. Mobiel bellen
in-en vanuit Suriname is, afhankelijk van uw provider vaak duur. Een
goedkoop alternatief is het aanschaffen van een Surinaams prepaid sim
pakket.

Hotel botopasi
Botopasi is een marrondorp met zo’n 2000 inwoners.
Dit dorp is overigens vanuit Paramaribo ook via een
binnenlandse vlucht bereikbaar. Opmerkelijk is het modern
opgezet hotel aan de rechteroever van de rivier.
Ook hier kunt u genieten van de natuur en de rustieke
omgeving.
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Botopasi Ligt in het hart van de
majestueuze jungle aan de
Boven-Suriname rivier.
Het resort biedt schoonheid en
natuur waar jij als reiziger heerlijk kan
ontspannen. Naast ontspanning is er
genoeg ruimte voor avontuur en
cultuur. Je kan met je gids de jungle
intrekken en de omliggende dorpen
bezoeken.
Het is mooi om de hedendaagse culturele
gewoontes en tradities van
binnenuit mee te maken. Hotel Botopasi
beschikt over een restaurant, een bar, een
gemeenschappelijke lounge en een tuin in
Botopasi.

Deze accommodatie heeft een gedeelde
keuken en een zonneterras. De kamers van
het hotel hebben een patio met uitzicht op
het meer. Alle kamers van Hotel Botopasi
zijn voorzien van een zithoek.
De accommodatie verzorgt elke ochtend
een continentaal en Amerikaans ontbijt.
Gasten van Hotel Botopasi kunnen genieten
van activiteiten in en rond Botopasi, zoals
vissen.
Stellen kunnen met name de locatie
waarderen — ze gaven een score van 10
voor een reis voor twee.
We spreken je taal!
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INPAKLIJST

HOTEL BOTOPASI RESORT

Wanneer je naar Botopasi gaat, adviseren we je om
sowieso het volgende mee te nemen:

Een zaklamp of hoofdlampje
is een must voor alle nachtwandelingen die je gaat
maken tijdens deze tour! Natuurlijk ook erg handig

Een lange broek (of een afritsbroek),

als je ’s avonds een keertje naar het toilet moet.

zodat je tijdens de wandelingen geen zorgen hoeft
te maken over huid-irriterende planten, teken of

Zwemkleding

muggen. Op Botopasi zelf kan je prima korte kle-

Botopasi ligt aan de Suriname rivier, dus vergeet je

ding dragen.

niet mee te nemen!

Goede loopschoenen,

Toiletspullen

omdat je veel aan het lopen bent. Dus laat de

dit spreekt voor zich natuurlijk. Vergeet niet een

nieuwe schoenen nog maar even in de kast staan,

flesje anti-muggengel en een handdoek in te pak-

want je wilt geen blaren lopen tijdens deze trip.

ken!

Verder is het altijd handig in de jungle om schoenen met profiel te nemen, maar als je die niet hebt,
zijn sneakers ook goed!

Accommodatie
Tijdens je verblijf op Botopasi slaap je in een net
ingerichte lodge met eigen toilet en douche.

Zonnebrandcrème
ga je zeker nodig hebben als je in de boot zit naar
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Botopasi!

Hotel Botopasi beschikt over een restaurant, een
bar, een gemeenschappelijke lounge en een tuin.

9.4

www.iamsuperwater.com

COMING SOON

100 % biologisch
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www.iamsupersoda.com

PAKKET 1 PAKKET 2 PAKKET 3
Vanaf 4 persoon

Vanaf 4 persoon

Vanaf 4 persoon

Super Aktie! Hotel Botopasi

Super Aktie! Hotel Botopasi

Super Aktie!

Kom lekker van de Sula rondom
Hotel Botopasi genieten en al uw
stress vergeten in ons mooi natuur
Resort.

Kom lekker van de Sula rondom
Hotel Botopasi genieten en al uw
stress vergeten in ons mooi natuur.
Een betaalbare trip om tot rust te
komen. Ook hebben we hengels
voor u klaar liggen om lekker te
ontspannen.

Kom lekker van de Sula rondom
Hotel Botopasi genieten en al
uw stress vergeten in ons mooi
natuur Resort.

Een betaalbare trip om tot rust te
komen. Ook hebben we hengels
voor u klaar liggen om lekker te
ontspannen.
Overnachting, in een lodge per 2 of
4 personen met bad en toilet
Niet inbegrepen:
• Transport bus
• Transport boot
• Alcoholische dranken
• Tapawatra vallen
• Ontbijt
• Lunch & dinner
Inclusief: Gebruik van keuken
Tourprijs: €100 per persoon:
2 Overnachting v.a. 4 persoon

Overnachting, in een lodge per 2 of
4 personen met bad en toilet
Tour inclusief:
• Voeding & drank( hallal & nonalcoholische dranken)
• Transport bus
• Transport boot
• Tapawatra vallen
• Begeleiding
• Accomodatie op Hotel
Botopasi
Tourprijs:
€200 per persoon: vanaf Atjoni
€250 per persoon: vanaf
Paramaribo
Ons kok gaat met u mee om u te
verwennen.
Inclusief: Gebruik van keuken
Tourprijs: €100 per persoon:
2 Overnachting v.a. 4 persoon
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Hotel Botopasi

Een betaalbare trip om tot rust te
komen. Ook hebben we hengels
voor u klaar liggen om lekker te
ontspannen.
Overnachting, in een lodge per 2
of 4 personen met bad en toilet
Tour inclusief:
• Transport bus
• Transport boot
• Tapawatra vallen
• Begeleiding
• Accomodatie op Hotel
Botopasi
Tourprijs:
€175 per persoon: vanaf Atjoni
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DIEREN

IN SURINAME

Nieuwe soorten

Suriname is het groenste land ter wereld, en heeft tevens
weinig infrastructuur. Hierdoor zijn er nog enorm veel
ongerepte gebieden waar nooit mensen geweest zijn. Anno
2020 lijkt het alsof we alle dieren ter wereld al gevonden en
beschreven hebben. Maar dit is verre van waar.

Dick Lock
Ecoloog; Dick Lock, oprichter van Herping Suriname heeft
zich gestort op de herpetofauna (reptielen en amfibieën) van
Suriname. In 2016 heeft hij samen met ecologe; Fleur van der
sterren onderzoek gedaan naar de paarse klompvoetkikker
(Atelopus hoogmoedi nassaui) dat pas in 2006 ontdekt was.
Dit diertje komt van de hele wereld alleen maar voor op de
top van het Nassau gebergte in het noordoosten van Suriname. Voor hun onderzoek was er verder nog niets bekend
van dit diertje!

Bijzondere dieren
Dick organiseert normaliter tours voor vakantiegangers en
fotografen die slangen en kikkers willen zien. Tijdens de uitbraak van Covid-19 waren en geen toeristen en is hij 4 maanden in de jungle gebleven op zoek naar bijzondere dieren.
Het begin van de regentijd is de paartijd voor veel kikkers,
zo heeft hij tijdens de eerste harde regens twee onbeschreven
kikkersoorten gevonden! En een paar dagen later een soort
dat nog niet bekend was van Suriname! Middels DNA-onderzoek, foto’s en geluidsopnames worden deze dieren momenteel beschreven. De ongerepte Surinaamse jungle heeft een
enorme soortenrijkdom en er valt nog veel te ontdekken!

Stichting Snake Patrol Suriname (SPS) werd opgericht en gaat
in samenwerking met Herping Suriname, Korps Brandweer Suriname en de Paramaribo zoo, zich beschikbaar stellen voor deze
meldingen. Een team van ervaren experts is opgeleid om deze
dieren veilig weg te halen bij de bewoners van hun erf.

Paramaribo Zoo

Snake Patrol
Suriname
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In Suriname treffen mensen regelmatig slangen op hun erf aan.
Veel bewoners zijn doodsbang voor deze veelal verkeerd begrepen dieren en doden ze uit voorzorg. Dit verhoogd het risico
op een beet met de gevolgen van dien. Instanties als Herping
Suriname en Korps Brandweer Suriname worden soms gebeld
om slangen weg te halen en te verplaatsen. Beperkte mankracht,
tijd en materialen resulteren erin dat er niet altijd gereageerd
kan worden op een melding.

SPS

Maar dan, waar gaan deze dieren heen? Dit is waar de Paramaribo Zoo in beeld komt. Hier kunnen ze tijdelijk opgevangen
worden met de juiste zorg. Het doel is om uiteindelijk een Snake
Shelter op te zetten wat als tijdelijke opvang en ook als educatiecenter gaan dienen. Middels toerisme, maar ook door het
team zelf, worden deze slangen naar het binnenland gebracht
waar ze weer de vrijheid krijgen in hun natuurlijke habitat!

Veiligheid
De meeste slangen in omgeving Paramaribo zijn niet giftig
en ongevaarlijk, ze zijn simpelweg goede ongediertebestrijders. Educatie is daarom enorm belangrijk om zowel de bewoners als de dieren veilig te stellen. Het team doet hiervoor
zijn uiterste best door middel van het geven van workshops,
lezingen en trainingen. Houdt hiervoor hun social media
goed in de gaten! The difference between beauty and fear in
knowledge! ibis, de zwarte gier, toekans en papegaaien.

Spidermonkey
Reintroduction
Project
Suriname

De Guyanese zwarte slingeraap (Ateles paniscus), ook wel
Kwata aap genoemd. Is de grootste en kwetsbaarste van de
8 Surinaamse apen. Ze zijn erg gevoelig voor verstoring,
jacht en habitat verwoesting, daarom zijn ze door de IUCN
Red List aangemerkt als “Vulnerable”. Helaas wordt er toch
illegaal op ze gejaagd en belanden jongen soms in gevangenschap.

Seizoenen in Suriname
Handhaving van deze illegale huisdierenhandel is afwezig
(o.a.) vanwege een tekort aan opvangcapaciteit. Vaak willen
eigenaars van deze apen na verloop van tijd afstand van
hun aap doen omdat ze toch niet geschikt blijken te zijn als
huisdier, maar Paramaribo zoo is vol en kan deze soort niet
meer opvangen.

...Even wennen

Slingerapen

Een team van vrijwilligers is met een pilot study begonnen
om 5 wildvang ex-huisdier slingerapen weer terug te zetten in
de natuur! Hiermee kan de handhaving van de illegale handel
in deze beschermde primatensoort gefaciliteerd worden door
tijdelijke opvang en doorstroom mogelijkheden te creëren. Het
is belangrijk bewustwording rond het probleem te creëren onder
de bevolking om zo te voorkomen dat er meer slingerapen in
gevangenschap terecht komen.

Het project is begonnen in augustus 2019, waarbij een groep
slingerapen samengesteld werd in de Paramaribo zoo. Daarna
zijn ze verplaatst naar een kooi, midden in het bos, om zo te
zorgen dat ze kunnen wennen aan de omgeving. Hier werden ze
maandenlang elke dag wilde vruchten gebracht en geobserveerd.
In juli 2020 kregen 3 van de 5 apen GPS-halsbanden om ze zo
te kunnen volgen door het bos en te weten te komen wat hun
activiteiten en kansen zijn in het wild! Het project is nog gaande
en hebben financiële steun hard nodig om alle fases succesvol te
kunnen doorlopen!
Help ze door te doneren op:
www.doneeractie.nl/reintroduction-spider-monkeys-suriname/-40916
En blijf op de hoogte van hun activiteiten op:
https://www.facebook.com/KwataSuriname
.
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ANAND DWARKA

Door JACOB VAN DER BURG

ANAND DWARKA
Anand Dwarka is één van de eerste mensen in zijn land
die zijn kunstwerken wereldwijd verkoopt. Als dé nummer 1 inspiratiebron en ‘motivator’ voor jongeren begon al
vroeg zijn bereik te vergroten met zijn eigen exposities in
Suriname, FransGuyana, Chili, Curaçao en Nederland. Met
deze aandacht kwam al snel succes om de hoek kijken. Veel
hoogwaardigheidsbekleders als de president van India en
de Ambassadeur van China zijn trotse eigenaren van zijn
werken.

De vrouw en de natuur

Inspiratiebron

Zijn schilderijen zijn bedoeld voor vonkende emoties en
beginnende gesprekken. Dit gebeurt door zijn kleurgebruik
en op welke wijze de schilderijen worden tentoongesteld.
Anand zorgt voor bewustwording bij mensen zonder dat
ze het eigenlijk realiseren. Hij streeft ernaar om meer te
groeien met zijn visie en wilt ervoor zorgen dat mensen
moeder natuur niet vergeten. ‘’We moeten de gave van
moeder natuur juist liefhebben, want zonder haar houden
we op met bestaan.’’

Als je aan hem vraagt wat zijn inspiratiebron is, zegt hij
simpelweg, “alles wat me inspireert op het moment en wie
ik zie. Ideeën komen in een oogwenk wanneer ik gewoon
leef en niet focus op het vinden van een nieuwe muze.” Al
zijn schilderijen zijn herkenbaar door zijn techniekkeuze,
concepten en het gebruik van verschillende kleuren. Anand
Dwarka gelooft sterk dat zijn kunst gelinkt is aan spiritualiteit en gelooft ook in de kracht van kleuren.
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De basis van zijn kunst is de natuur en de schoonheid van
de vrouw. In elk schilderij is de hechte relatie tussen de
vrouw en natuur te zien wat zowel mooi en sterk kan zijn.
Anand toont vrouwen in alle vormen omdat hij gelooft dat
alles een schoonheid heeft wat erkend moet worden.
Bewustwording
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RAHIED ABDOEL
Massieve hout beelden, reliëfwerk en kunstwerken van
cement, deze kunst vormen maken allemaal deel uit van
Surinaamse Rahied Abdoel’s portfolio als kunstenaar.
Vanaf Rahied zijn 3-jarige leeftijd, hield hij zich al creatief
bezig. Tot zijn geluk ontdekte hij al gauw dat tekenen niets
iets was voor hem en begon zich te verdiepen in beeldhouden. Rahied werd al gauw ontdekt door een bekende kunstenaar van Suriname die hem adviseerde om mee te doen
met de nationale kunstbeurs in 2009. Hij volgde dit advies
ook daadwerkelijk op en verkreeg hierdoor grote bekendheid. Zijn kunstwerken zijn gevlogen van Suriname naar
Shanghai om deel te nemen tijdens de China International
Import Expo.
Als je Dhr. Abdoel vraagt waarover zijn werk gaat zegt hij:
‘Het gaat om pure liefde’. De wereld en zijn nabije omgeving inspireren hem non-stop. Zijn leven draait om beeldhouwen en nieuwe ideeën bedenken. Hij gelooft dat het
leven van de mens zonder creativiteit er saai uit zou zien.
‘Zonder liefde bestaat er geen leven en zonder leven bestaat
er geen creativiteit. Vanaf mijn beelden tot schilderen tot
Arabisch kalligrafie tot het schetsen van een werkstuk
bestaat uit liefde’, aldus Rahied Abdoel.
Leuk weetje In 2015 werd een houtwerkstuk van Rahied
Abdoel gekocht door de staat Suriname en geschonken aan
de president van de Islamic Development Bank in Jeddah.
Dit stuk staat nu in Saudi-Arabië.
Op grond van immigratieregisters en namenklappers is rond
1999 een database tot stand gekomen met gegevens van
Hindostaanse contractarbeiders, samengesteld met behulp
van studenten van de Surinaamse universiteit.
Het overzicht is niet per plantage opgesteld, wel is de
plantage opgenomen bij de persoonsgegevens. Vanaf 2010
is de database ondergebracht bij het Nationaal Archief in
Nederland. Uit oude gegevens is bekend dat er 34304 Hindostaanse contractarbeiders naar Suriname gekomen zijn.
Een aantal documenten is echter verloren gegaan.
Van ongeveer 26500 personen konden gegevens verwerkt
worden. Daarnaast meldden de samenstellers dat door de
haast waarmee de database opgezet moest worden en de
hoeveelheid personen die er aan gewerkt hebben, er
ongetwijfeld ook fouten opgetreden zijn. Overigens is het
eigenlijk fout te spreken over een database van contractarbeiders omdat onder de geregistreerde immigranten
ook veel kinderen en zuigelingen waren.
Van 960 Hindostanen op Jagtlust werden gegevens gevonden. Standaard staan o.a. vermeld: naam, geslacht, leeftijd,
schip waarmee men was aangekomen, datum van aankomst,
datum van contract(en) en soms sterfdatum of terugkeer
naar het geboorteland.
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De groep bestond uit mannen en vrouwen in de leeftijd van
enkele maanden tot 45 jaar. Voor ons overzicht is de groep

gesplitst in 5 subgroepen. Per subgroep wordt vermeld:
aantal personen en percentage t.o.v. de totale groep
0-10 jaar: 97 personen, 10%
11-20 jaar: 228 personen, 24%
21-30 jaar: 568 personen, 59%
31-40 jaar: 60 personen, 6%
41-50 jaar: 7 personen, 1%
De verhouding man/vrouw is 2/1, waarnaar gestreefd werd
bij de selectie in Brits-Indië, wordt aardig weerspiegeld
in de cijfers. Deze verhouding gaat niet op bij de jongste
groep, hetgeen niet onlogisch is. Dit betrof immers kinderen die met hun ouders mee kwamen of onderweg geboren
werden. Ook bij de oudste groep ontbreekt deze verhouding. Dit ligt waarschijnlijk aan het kleine aantal personen.
Het lijkt overigens aannemelijk dat deze enkelingen mee
kwamen met jongeren in familieverband.
Totaal kwam 40% van de mensen in familieverband,
60% alleen.
Overleden tijdens de eerst contractperiode zijn 81 personen. Over de gehele groep is dit een sterfte van ongeveer
9%. Beschouwen we alleen de groep van 0-10 jarigen,
overleden 21 kinderen, dan is dit zo rond de 20%.
Soms werd enkel vermeld dat iemand overleden was, maar
ontbrak een datum. Deze aantallen zijn niet meegenomen.
202 Mensen zijn weer naar Brits-Indië teruggegaan, dus
ongeveer 20%. Hierbij is niet gekeken naar de datum.
Dus ook ouderen die later weer teruggegaan zijn, zijn in de
cijfers meegenomen. Dit getal ligt lager dan in de literatuur
over de gehele groep wordt vermeld. Waar overigens alleen
gemeld werd “vertrokken”, zonder plaats van bestemming,
is dit niet meegeteld.
Bij sommige personen staan veel meer gegevens vermeld en
dat is soms sprekender dan zo’n enkel statistisch overzicht.
Zo was er een jong echtpaar, vertrokken uit Brits-Indië
met twee jonge kinderen. Onderweg beviel moeder van een
derde kind. Binnen een half jaar overleden in Suriname alle
kinderen. Meteen na afloop van het eerste contract reisde
men weer terug. Een andere geschiedenis is er van een
oudere man. Na enkele maanden werd hij opgenomen in een
krankzinnigeninrichting. Drie keer werd hij ontslagen, maar
telkens volgde ook weer een opname na een aantal jaren
werk. Tenslotte stierf hij in de inrichting (mogelijk door
zelfmoord). Maar er zijn ook de succesverhalen van mensen
die na afloop van hun contract (of contracten) een stuk
land kregen en daar succesvol een landbouwbedrijf begonnen of zich tenslotte in de stad vestigden. Het merendeel
van de Hindostanen lijkt die weg te zijn gegaan.
Dit doet overigens naar mijn mening niets af aan de soms
zeer moeilijke omstandigheden die men na aankomst in
Suriname tegen kwam.
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Arva Spices is een Surinaamse
produktie bedrijf die al ruim 20
jaren gespecialiseerd is in diverse
specerijen. Arva Spices is ruim
20 jaar gelden begonnen in het
klein op huishoudelijk niveau en
is in de jaren heen uitgegroeid tot
fabriekant en de grootste masal
bedrijf in Suriname. Arva Spices is
een begrip in Suriname.
p28

Arva Spices is gevestigd aan de
mangolaan 74b te Paramaribo.

Ons hoofdprodukt is onze masala,
die op zorgvuldige wijze wordt
geproduceerd en verpakt.
De authentieke bereidingswijze
maakt onze masala en doksa
masala heel speciaal, die wij over
heel Suriname distribueren. Arva
Spices exporteerd haar masala
ook naar Nederland. Naast onze
masala hebben wij nog tien andere
producten die wij aanbieden.

Zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doksa masala
Chatney masala
Rijstmeel
Gele erweten besan
Oedri besan
Gebroken oerdi
Gemalen Djiera
Witte peper
Zwarte peper
Lontai

Onze missie is om goede kwaliteit en smaak aan onze klanten te bieden. Wij selecteren onze grondstoffen nauwkeurig
en zijn in het bezit van fytosanitair certificaten.
Wij hopen dat wij onze produkten naar komende generaties
mogen overdragen.
www.arvaspices.com
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MALESIA MURRAY
LOWTOE
Ik ben Malesia Murray Lowtoe, meer bekend als
Malesia Murray een 24 jarige kunstenares . Ik
ben begonnen vanaf me 16e met het maken van
kunstwerken voor mensen, studenten . Ik ging ook
naar school en op school was ik altijd beste in het
vak tekenen, ik kreeg ook complimententen van
leerkrachten die mij les gaven.
Na het afronden van mijn middelbare opleiding
op SGS ,heb ik mij ingeschreven op de Nola
Hatterman Kunst Accademy. Ik was een van de
beste studenten op de Academy , kreeg nooit een
onvoldoende voor geen enkele vak. In 2018 had ik
mijn eerst solo expo op de Nola Hatterman Kunst
Academy maar ik mog nog niet verkopen. Op mijn
23e studeerde ik af van de Kunst Academy. Ik ben
in dat jaar begonnen met het verkopen van mijn
kunstwerken en via social media kreeg ik veel
bekendheid .
In dit jaar 2020 zou ik mijn eerste groeps-expo
hebben met 11 andere vrouwen uit de kunstwereld
van Suriname, onder begeleiding van Meneer Isan
Corinde. En ik zou ook mijn eerste kunst expo
houden op de Nationale Kunstbeurs maar wegens
de Corona Pandemie is geen van beide door gegaan
. Maar in deze zelfde jaar opende Meneer Freddy
Abdoelrahim een platform voor jonge kunstenaren. En als jonge kunstenares kreeg ik ook de kans
om mijn kunstwerken te laten zien en mijn zelfe te
promoten als kunstenares.
Ik ben een kunstenares die haar inspiratie krijgt
van de Natuur, daarom schilder ik vaak de natuur. Ik hou meer van realisme en daarin wil ik
mij als artiest specialiseren. Ik wil als artiest in de
toekomst Suriname ook vertegenwoordigen in het
buitenland. Ik wil ook een bijdrage leveren aan de
Surinaamse Kunstwereld en als een jonge kunstenares will ik ook mogelijkheden crieeren voor
jongeren in de toekomst.
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Grill Café The Coffe Box | Lalla rookhweg 22a | Paramaribo | Suriname
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Koninklijke
Onderscheiding
voor
Mister
Diaspora

Mr. Robby Makka (Msc), Jurist en Financieel
Economisch analyticus, bekend om zijn goed
beargumenteerde commentaar in de media over
Economie, Financiën en Diaspora, is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Deze benoeming, voor Makka een complete
verrassing, werd hem telefonisch medegedeeld
door de burgemeester van Den Haag,
Johan Remkes. Het initiatief voor deze
Koninklijke Onderscheiding is genomen
door Mr. Ramon Ramsodit, President
van Stichting Satya Dharma en gewezen
PvdA raadslid uit Rotterdam-Hoogvliet.

Robby Makka, heeft zich de afgelopen 25 jaren
onafgebroken, zonder subsidie en onkostenvergoeding op een markante manier via diverse
werksporen ingezet als: bestuurder, deskundige,
adviseur en vrijwilliger door diverse maatschappelijke activiteiten te ontplooien voor de
Nederlandse en de Surinaamse gemeenschap.
Ramsodit zegt dat Robby een ware duizendpoot
in Diaspora is. Hij is niet van de onderscheidingen en huldigingen voor zichzelf maar is wel
wekelijks als sociaalfabrikant met zijn hoofd, hart
en ziel bezig om de Surineds en overige volgers tot
helemaal in Australië en Amerika te informeren.
Volgens Ramsodit, die samen met enkele vrienden
en organisaties Makka’s onderscheiding mogelijk
heeft gemaakt, is Makka een ware Diasporagenerator, een Diaspora balansversterker en de beste
vriend van de relatie Nederland-Suriname, die hij
kent. Makka is zowel in Suriname als in Nederland
bekend om zijn dienstbaar leiderschap via:
lezingen, media-interviews, columns of als
blogger, jurylid, debater maar vooral als
Voorzitter van de Stichtingen Kenniskring
Nederland-Suriname en Diaspora Foundation
Nederland-Suriname. Hij heeft bv. in deze
beide landen als Hindoebestuurder bijgedragen
aan het bouwen en besturen van de grootste
Arya Samaj Mandir.

Ramsodit over Makka: “In den haag woont hij,
voor Rotterdam spreekt hij, naar Amsterdam rijdt
maar richting Suriname vliegt hij. In haast alle
delen in Nederland heeft hij al inleidingen gratis
verzorgd. Dat siert hem. Zijn stem gonst vaak
als vaste Ecofin en fiscaal commentator in
deze steden en geboorteland. Per slot van
rekening heeft hij als SuriNed ook nog een
mooie functie als Manager op het Ministerie
van Financiën van waaruit hij is motivatie
en inspiratie haalt. “Al jaren zitten wij
achter hem voor te dragen, maar elke keer
wist hij de vreugdedans te ontspringen. Dit jaar,
op zijn 50ste levensjaar, is het ons wel gelukt om
Makka in deze val te lokken. Een mooie extra felicitatie voor hem. Wie meer over Makka wil weten
of lezen, wordt geadviseerd zijn website www.
robbymakka.com te bezoeken.
Robby Makka zegt dat hij verrast en nieuwsgierig
was toen hij van Ramsodit te horen kreeg:
“Robby je moet op 24 april je telefoon bij jou
houden. Je krijgt een belangrijk telefoontje
namens een belangrijk persoon uit Den Haag”.
“Inderdaad was dit een bijzonder telefoon die ik
vandaag ontvangen heb van de heer Remkes”,
gaf de heer Makka aan.
Ram Rambaratsingh, adviseur van Satya Dharma
zegt dat het hem veel voldoening geeft als
Surinamers gedecoreerd worden namens de
Koning. We zijn heel blij dat door onze
voordracht dit jaar enkele personen zijn
gedecoreerd waaronder “Mister Diaspora”
Robby Makka. Makka kreeg de felicitaties
van o.m. de Vz. van de VHP, Chan Santokhi,
de Consul generaal van de Rep. Sur in
Nederland en een aantal (Diaspora) vrienden
en organisaties.

Robby
Makka
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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.

hoppa! is een product van de
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We will

travel again
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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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get
your
style
Laan van Wateringsveld 667 | 2548 BN Wateringen | Telefoon: 06 81 50 68 53
> BIJ ONS KUNT U BEHANDELD WORDEN ZONDER AFSPRAAK <

Welkom bij ons hotel
Hotel Babylon is een modern hotel gelegen in de prachtige stad Paramaribo.
We bieden 26 slaapkamers, variërend van standaardkamers tot luxe penthouses met uitzicht op de stad.
Het hotel heeft ook een restaurant waar internationale gerechten worden geserveerd voor ontbijt, lunch en diner.
Het grote buitenzwembad en de bar bevinden zich aan de achterkant van het hotel.
Hotel Babylon is de ideale bestemming voor mensen die op zoek zijn naar een accommodatie met charme en persoonlijkheid,
liefhebbers van smakelijke gastronomie en zoekers naar een ontspannen uitje.

12.50

CARS FROM

RENTA

DAILY

CAR
(+597) 1911 / 354340 / 8711151
OOST-WEST VERBINDING # 77 A
(+597) 472725 / 8100705
CORNELIS JONGBAW STRAAT

RENT FOR 2 WEEKS
OR MORE
AND GET FREE GPS OR BABY SEAT

NO KM LIMIT

INFO@COMPAINTERNATIONAL.COM
WWW.COMPAINTERNATIONAL.COM

ROADSIDE ASSISTANCE

AFTER 7 DAYS

24\7

EEN FRISSE
VAKANTIE
BEGINT BIJ

Suriname

Door de multiculturele
samenleving viert Suriname een niet gering aantal etnische en religieuze
feesten.Er zijn verscheidene Hindoestaanse en
Islamitische feestdagen,
zoals respectievelijk
Divali en Phagwa, en
Suikerfeesten Offerfeest.
Deze feestdagen zijn
gebaseerd op de Hindoestaanse en de Islamitische kalender.

DATUM

DAG

FEESTDAG

1 januari
Woensdag
Nieuwjaarsdag
12 februari
Vrijdag
Chinees Nieuwjaar
12 t/m 17 februari Vr t/m Wo
Braziliaans Carnaval
25 februari
Donderdag
Dag van de revolutie
28 maart
Zondag
Holi Phagwa
7 t/m 10 april
Wo t/m Za
Avondvierdaagse wandelmars
2 april
Vrijdag
Goede Vrijdag
4 april
Zondag
1e Paasdag
5 april
Maandag
2e Paasdag
1 mei
Vrijdag
Dag van de Arbeid
5 juni
Woensdag
Hindoestaanse immigratiedag
juli (begin)		
Zwemmarathon
1 juli
Donderdag
Keti Koti Dey
9 augustus
Maandag
Dag van de Inheemse bevolking
Verder zijn er de Hin14 augustus
Zaterdag
Dag van de Javaanse immigratie
doestaanse, Javaanse
oktober (begin)
Suikerfeest (einde Ramaen Chinese Immigratiedan)
10 oktober
Zondag Dag der Marrons
feestdagen en zijn er
20 oktober
Woensdag
Dag van de Chinese immigratie
gedurende het hele jaar
oktober (eind)		
Salsuri Festival
een aantal autorally’s.
oktober (eind)
Suriname Jazz Festival
25 november
Maandag
Onafhankelijkheidsdag
december (begin)
KKF-jaarbeurs
Pak alvast je agenda, want hier
25 december
Vrijdag
1e Kerstdag
vind je het jaaroverzicht van 2020
26 december
Zaterdag
2e Kerstdag
December (eind)
Surifesta einde van het jaar
p48
festival
is groot dat jij op
op, want de kans Nieuwjaarsavond
Feestdagen maar Vrijdag
nale
Natio
31 januari
Schrijf deze

in Suriname!
deze dagen vrij hebt tijdens je vakantieperiode
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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 ZUID
010-766 00 25

rotterdam@letseladvies.nl

AMSTERDAM
020-410 94 94

amsterdam@letseladvies.nl

UTRECHT
030 - 711 13 70

utrecht@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

ARNHEM
026 - 781 00 01

arnhem@letseladvies.nl

ROTTERDAM CENTRUM
Goudse Rijweg 400

AMSTERDAM
Tussen Meer 1B-1

UTRECHT
Ondiep Zuidzijde 6

DEN HAAG
Calandstraat 1-35

3031 CK Rotterdam
010-766 00 35
rotterdamc@letseladvies.nl

1068 EX Amsterdam
020-410 94 94
amsterdam@letseladvies.nl

3551 BW Utrecht
030 – 711 13 70
utrecht@letseladvies.nl

Unit 225 2521AD Den Haag
070-810 08 08
denhaag@letseladvies.nl

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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