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DOLFIJNEN
SPOTTEN
Surinamerivier
Altijd al een dolfijn willen zien? Dat kan!
Een echte hotspot in Suriname is het
zien van de typische ‘Surinaamse’
dolfijn. In de rivier zwemmen nieuwsgierige dolfijnen die bekend staan als
de ‘Profusu’.

Maak gebruik van de traditionele korjaalboot vanuit Leonsberg die gelegen
ligt aan de Suriname rivier.

Foto Anand Rambaran

Deze typische boten worden in Suriname gebruikt voor het personenvervoer op de rivier.
Vanwege de hitte zijn deze bijzondere Korjaalboten voorzien van een overkapping. Deze boot
neemt je mee naar de Surinaamse rivier en met een beetje geluk kom je snel de dolfijnen tegen
die rondom de boot blijven zwemmen!

ILSUM

3

VOORWOORD
I LOVE SU: Onschatbare hulpbron

Voor u ligt op de mat de 1e editie van het “I love SU”
Magazine. Het is een eer voor mij om op verzoek van de
directie/uitgever dit voorwoord te mogen schrijven.
Zo bladerend is dit kleurrijk Diasporablad een mooi memo
memorial monument geworden.
I LOVE SU is voor mij totaal geen ludiek
eerbetoon voor een groep Surinaamse U2
fanclub. Taalkundig is I love Su een
liefdesverklaring aan Suriname; immers er is een
“I love SU” kunstwerk op het grasveldje tussen
Fort Zeelandia en de Nationale Assemblee in
Paramaribo. Toeristen maar ook Surinamers
maken graag foto’s met en bij dit srefidensi
(onafhankelijkheids) monument. Wie echter in
Su verder goed oplet, ziet op de achtergrond
Koningin Wilhelmina die kijkt over de Suriname
Rivier. En dat is weer de binding van Nederland
met Suriname. I love Su die ook dichtbij de
“Wilhelminastraat” staat.
“I love SU” is voor mij ook geen
modeverschijnsel” zoals men de “I love SU”
producten noemt. Of het nou “I love Amsterdam
is of I love Bali of Mumbai” de tekst “I love”
gekoppeld aan een land of woonplaats geeft
altijd een emotionele kick. Het is voor
ondernemers en het toerisme-potentieel naar
mijn mening een impuls voor groei van de
economie.

Robby
.
r
M
Sc.
M
a
k
Mak
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Vooral de lokale ondernemers hebben
volop kunnen profiteren: hotels,
taxibedrijven, touroperators en de
voedingsindustrie. De meeste toeristen
komen uit Europa, Nederland blijft de
meeste toeristen leveren. 65 procent van
de toeristen komt uit Europa, waarvan 60
procent uit Nederland, dat betekent dat
Nederland tot nu toe voor ons de grootste
afzetmarkt is.
Toerisme moet de komende tijd, I love SU,
als product beter op de markt zetten.
Noem het maar een marketingstrategie. Laat ons de diaspora
nog meer “IN” maken.
Volgens deskundigen
hebben veel landen de
spanning tussen nationalisme en diaspora
inmiddels overstegen. Bekende
voorbeelden zijn
China en India,
maar praktisch is
de hele ontwikkelingswereld al
decennia lang
bezig om haar
geëmigreerde burgers te
betrekken bij
het ontwikkelingsproces. De
meeste landen,
inclusief het arme
Haïti, weten jaarlijks honderden
miljoenen tot miljarden US
ILSUM

dollars te mobiliseren. Daarmee is de diaspora een
aantrekkelijke bron van financiering van een ontwikkelingsprogramma. Diaspora is een
latrelatie die ook wel ‘long-distance nationalism’
wordt genoemd. Economische hulpbronnen, zoals
de remittances (bijna Euro 150 miljoen) zijn
bedoeld als ondersteuning van de in Suriname
wonende familie, maar steeds vaker worden de
gelden geïnvesteerd in duurzame
consumptiegoederen of startende bedrijven.
De toerisme-economie is in alle opzichten
onderzoeks-arm. De totale budget voor TCT in
Suriname was in 2013 slechts SRD 50 miljoen.
Hiervan was jaarlijks maar 3 miljoen SRD voor
toerisme: is weinig. In 2009 was de omzettoerismesector 435 miljoen SRD (ongeveer 132 miljoen
US$ met de koers van toe). Aantal werkers was
7.500 mensen. Die omzet wordt bereikt door
164.000 bezoekers. In 2020 zou deze
sector kunnen groeien naar een omzet van
1,7 miljard SRD (519 miljoen US$)
met een werkgelegenheid voor
54.000 mensen. Die omzet
wordt bereikt door hulpbronnen -als dit magazine- met
in 2020, 543.000 bezoekers. Dit
magazine is echt een
hulpbron, naast de
andere hulpbronnen
die bestaan uit de
expertise die
Surinamers in het
buitenland
opbouwen en waar
Suriname een
beroep op kan
doen. I Love SU is
een onschatbare
hulpbron. Zeg a.u.b.
niet
Euronamers, maar
Diaspora.
Veel leesplezier met
Diaspora groet,
Mr. Robby Makka MSc.
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Foto Anand Rambaran

In het jaar 2017 reisden er 278.000
toeristen naar Suriname. Dat was 8
procent meer dan 2016, toen bezochten
256.000 toeristen Suriname. Een van de
voordelen van deze groei, is dat de
Surinaamse economie meer heeft kunnen
verdienen in valuta.

6
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Berg en Dal

Foto Anand Rambaran

Deze typische Surinaamse dorp en voormalige plantage ligt ongeveer 100 km ten
zuiden van Paramaribo. Berg en Dal ligt in het noorden van het district Brokopondo en bevindt
zich aan de linkeroever van dé rivier van Suriname. Dit is de voet van de Blauwe Berg!

ILSUM
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De Paramaribo
Zoo is de enige
dierentuin van
Suriname.
Deze dierentuin is gevestigd in
Paramaribo en ligt in de Cultuurtuin
(waar je overigens ook prima kunt
wandelen!). De Paramaribo Zoo was een
initiatief van premier Pengel. Zo startte
hij in 1966 op 28 mei met de Stichting
Dierentuin. De dierentuin is niet heel
erg groot, maar is een bezoekje zeker
waard! Al was het maar omdat je in de
dierentuin in ieder geval zeker bent van
het zien van de jaguar (in het regenwoud
is die kans een stuk kleiner).

Tijdens de jaren tachtig ging een groot deel van de dieren
verloren en vooral in de jaren negentig liep het aantal
bezoekers sterk terug. Vanaf 2003 krijgt Paramaribo Zoo
steun van de Rotterdamse dierentuin Diergaarde Blijdorp
en in 2004 organiseerden zowel Blijdorp als Artis een
benefietavond.
Tijdens de viering van het veertigjarig bestaan op 28 mei 2006
legde de echtgenote van president Liesbeth Venetiaan de
8
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eerste steen voor de zogeheten jubileumrenovatie.
De meeste dieren die je zult tegenkomen zijn dieren
die ook in het wild in Suriname leven. Naast de
jaguars vind je er verschillende apensoorten
(vooral de kwata-apen zijn bijzonder), slangen
en bontgekleurde tropische vogels. Als je in de
boomtoppen kijkt heb je een goede kans om ook
wilde apen te zien, die zich rustig in de Cultuurtuin
wagen. Voor de kinderen is in de Zoo een speeltuin
en een kinderboerderij aanwezig. Ook groeien er
allerlei tropische planten en bloemen. Hier en daar
mag de dierentuin wel wat meer bijgesnoeid worden,
maar als je je minstens een uurtje wilt vermaken, dan
kun je er uitstekend terecht.

Foto Anand Rambaran

Paramaribo Zoo bestaat al sinds 1972 en is ontstaan
uit de privé-collectie van een voormalige Surinaamse
premier, Johan Pengel. Hij had een kleine collectie
exotische dieren (waaronder leeuwen), die later zijn
samengebracht in de dierentuin. De dierentuin is
sindsdien een paar keer gerenoveerd.

ILSUM
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Waarom een
vakantie naar
Suriname?

Twijfel je of Suriname iets voor jou is? Er zijn honderden redenen waarom
Suriname eigenlijk een perfect vakantieland is! Hier zijn een aantal redenen
die je misschien over de streep kunnen trekken.

10
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•
De taal… Suriname is een
Caribisch land in Zuid-Amerika, maar
door de interessante geschiedenis
van het land spreekt vrijwel iedereen
Nederlands. Zeker in de steden kent
iedereen deze taal, maar ook in het
binnenland heb je een goede kans om
Nederlands sprekende mensen tegen te
komen. Overigens is Nederlands maar
een van de vele talen, dus wees niet
bang dat je het gevoel zal hebben dat je
niet in het buitenland bent.
•
Zon en warmte… Suriname heeft
een tropisch klimaat met een gemiddelde
dagtemperatuur van 27° Celsius. Door
het altijd koele briesje is het goed uit te
houden. Laat je niet afschrikken door de
“grote regentijd” van april tot augustus:
zelfs als het regentijd is, zul je volop
zonneschijn aantreffen. Een Suriname
vakantie is altijd zonnig!
•
De natuur… Meer dan 80%
van Suriname is bedekt met tropisch
regenwoud, waarvan het grootste
gedeelte nog onaangetast is. Dit
Amazonewoud, vol brulapen en oeroude
bomen, is een overweldigende ervaring
voor al je zintuigen. Het tropisch
regenwoud moet je minstens een keer in
je leven hebben gezien! Daarnaast vind je
in Suriname tropische mangrovebossen,
gigantische zeeschildpadden en nog veel
meer unieke natuurfenomenen.

•
Sfeer in Paramaribo… In
Paramaribo kun je heerlijk shoppen
in het centrum, bijvoorbeeld in de
Maagdenstraat, Heerenstraat en vooral
in de Domineestraat. Je vindt er allerlei
bazaars, juweliers, kledingzaken en
warenhuizen. ‘s Avonds kun je je storten
in het bruisende uitgaansleven van de
stad.
•
Avontuur… Ben je op zoek naar
een avontuurlijke vakantie? Ondanks
de stressvrije atmosfeer kun je vele
avonturen beleven in Suriname. Een
paar voorbeelden? Een jeep huren en
langs de kuststrook touren, samen met
de locals in een busje van het busbedrijf
zover mogelijk de jungle intrekken of
met een vliegtuigje diep het binnenland
ingaan. Vervelen hoef je je nooit tijdens
een Suriname vakantie!
Bijzondere cultuur… Door de bijzondere
geschiedenis van Suriname is het land
een smeltkroes van culturen geworden.
In tegenstelling tot in Nederland gaat dit
niet gepaard met raciale spanningen.
Het onderscheid tussen allochtoon en
autochtoon bestaat niet in Suriname.
De culturele verscheidenheid is wel
doorgedrongen tot de Surinaamse
keuken (mjam!) Paramaribo is eigenlijk
een groot openluchtmuseum, waar
je allerlei fascinerende sporen van
de geschiedenis en de Nederlandse
invloeden terug kunt vinden.

ILSUM

Foto Anand Rambaran

•
Stress? Wat is dat?… In
Suriname heerst een cultuur van no
span (maak je niet druk). Voor gestresste
Nederlanders van wie het hoofd soms
overloopt is dat een ware verademing.
Het is even aanpassen, maar de relaxte
manier van leven in Suriname zal je
absoluut bevallen.

11
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ROTI
Het woord ‘Roti’ komt uit India en is de algemene benaming voor alle vormen van brood. Dit komt vooral
voor in de grote delen van India, Pakistan, Indonesië en Maleisië. Met Roti wordt eigenlijk de ongerezen
platte Indiase broden bedoeld zoals de Indiase naan, alu paratha en chapati. In Thailand duidt Roti
meestal alleen de pannenkoek-achtige broodsoorten aan maar vaak ook de gerezen broden (afhankelijk
met wie men spreekt).

De indiase variant

De Indiase varianten van roti is toegenomen in populariteit in landen waar groepen Indiase immigranten zich
hebben gevestigd zoals in Canada, Guyana, Maleisië, Suriname, Trinidad en Tobago, Verenigd Koninkrijk
enzovoort. In Suriname wordt de Roti tegenwoordig niet meer alleen door Hindoestanen gegeten, maar is
het geliefd onder alle bevolkingsgroepen. In Nederland is het een populair afhaalgerecht geworden sinds de
emigratiegolven van Suriname naar Nederland in het midden van de jaren zeventig.

De Surinaamse roti

Met de emigratie van Hindoestanen uit India naar Suriname is ook de roti meegekomen. De “pannenkoek”
die in Suriname (en Nederland) roti heet, wordt in India ook wel chapati genoemd. Het is een soort
ongezoete broodpannenkoek die verschillende toevoegingen kan hebben: in de Surinaamse variant veelal
gemalen gele spliterwten (roti dalbharie) of aardappelen (roti alubharie) en met smaakmakers als komijn en
chilipeper. Voor de bereiding worden balletjes deeg (eventueel met additionele ingrediënten) uitgerold tot
dunne “pannenkoeken” die op een zogeheten rotiplaat worden gebakken. De Surinaamse roti wordt met
een aantal bijgerechten geserveerd zoals kousenband, aardappelen, hardgekookte eieren, knoflook, ui en
verschillende soorten vlees (kip, eend, schaap).

ILSUM
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Welkom in Switi
Sranan kondre
De titel zegt het al, Heerlijk Suriname!
Sranan tongo ook wel Surinaams of
Neger Engels genoemd is de
algemene taal of de voertaal die wordt
gesproken in Suriname.

Suriname is een republiek gelegen in Noordoostkust
van Zuid- Amerika. Samen met Frans- Guyana en
Guyana vormt dit klein tropisch land het Guyana
schild. Het land heeft een oppervlakte van 163.820
m2 en een inwonersaantal van 492.000. Hierdoor
kunnen we gerust zeggen dat het een klein land is
gelet op het inwonersaantal. Wat ons speciaal maakt
is de etnische verscheidenheid en daardoor ook de
culturele diversiteit. We hebben gewoon de hele
wereld in één!
14
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Een stukje
geschiedenis
De eerste inwoners van Suriname waren de
inheemsen of de indianen. In de kust van Suriname
woonde toen een inheems volk dat leefde van
visvangst en schelpdieren. Letterlijk vertaald,
betekend Suriname; Het land van de Surinen. Rond
500 na Christus trokken afstammelingen van andere
inheemse stammen, vanuit het Westen het laagland
van de Guyana’s binnen en verdreven waarschijnlijk
de Surinen.
Suriname is pas in de 15e eeuw ‘ontdekt’ door
Alonso de Ojeda. Het land werd eerst gekoloniseerd
door de Engelsen. Pas in de Gouden Eeuw kregen de
Nederlandse handelaren belangstelling voor
Suriname omdat je er katoen, tabak en rietsuiker kon
halen en die producten werden veel gebruikt. Dit heeft
geresulteerd in verschillende plantages, welke wij nu
nog bij naam kennen. Tot 1975 was Suriname een
kolonie van het Koninkrijk der Nederlanden en
verkreeg daarna haar onafhankelijkheid.
ILSUM

Vanwege ons koloniaal verleden is de officiële taal
Nederlands. Daarnaast worden er nog talen
gesproken op basis van de etniciteit, daarover meer
later.

Onze hoofdstad:
Paramaribo
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!.
In 1613 werd Paramaribo benoemd tot de hoofdstad
van Suriname maar viel al snel in handen van
15

ontspanning
Paramaribo, no stress, pure
na de landing
Valt alles van je af direct al
oken?
Deuren open, heb je het al ger
m in de tropen!
Regenwoud, Amazone; Welko
ker wandelen
Waar we niet lopen, maar lek
een maar met anderen
Chillen Ondrobon, nooit all
anderen
*Ala yari so, dit zal nooit ver
Paramaribo na gi wi ala**!
*elk jaar weer | ** is voor

ons allen

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.

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.
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.
Er zijn verschillende liederen, waarin Paramaribo wordt
bezongen. Een van deze liederen is van Kenny B –
Paramaribo

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 overwegend
16
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Sedert augustus 1885 bevinden zich in de westtoren
drie klokken genaamd “Alphonsus”, “Rosa” en
“Johannes” en ze zijn in de tonen sol-si-re. De
zwaarste klok, de “Johannes” weegt 827 kilo.
Op zon- en feestdagen en andere speciale
gelegenheden worden alle drie geluid. Het kerkorgel
is tussen 1889 en 1890 gebouwd door Michaël
Maarschalkerweerd.

Waarom
Paramaribo
bezoeken?
In onze hoofdstad hebben wij het
grootste houten gebouw van LatijnsAmerika. Ja hoor, ‘de Sint Petrus
en Paulus Kathedraal’ (voluit: de
Kathedrale Basiliek van Sint Petrus en
Paulus). De kathedraal werd tussen
1883 en 1887 gebouwd en de neogotische houten spitsen op de torens,
die circa 40 meter hoog zijn, werden
pas omstreeks 1901 aangebracht.
De binnenzijde is uitgevoerd in
ongeschilderd cederhout, naar een
Surinaams ontwerp.
ILSUM

Op 6 april 2014 is de
Sint Petrus en
Pauluskathedraal tot
basiliek verheven. We
hebben ook een
hele speciale tuin.
De Palmentuin. De
Palmentuin werd
opengesteld in 1685 en
is volledig aangeplant
met koningspalmen. Dit
in opdracht van Cornelis van Aerssen van
Sommelsdijck, die van 1683-1688 gouverneur van
Suriname was, voor zijn overleden vrouw.
Het staat achter het presidentieel paleis en kan
gezien worden als een stadspark. Vroeger was dit
de privétuin voor de gouverneur, maar inmiddels
mag iedereen er in komen. Ons ‘Witte huis’ heet het
Presidentieel Paleis.
Vroeger was dit

gebouw de woning
van de Nederlandse gouverneur van Suriname. Het
geheel gerenoveerde gebouw dateert uit 1730 en
is zeer fotogeniek. Het is nog
steeds in gebruik voor allerlei
officiële gelegenheden.

17

Het staat op een mooie locatie aan het
Onafhankelijkheidsplein. Behalve het presidentieel
paleis staan er nog meer historische gebouwen
aan het Onafhankelijkheidsplein. Op het plein zelf
zijn twee standbeelden te zien. Deze stellen twee
belangrijke Surinaamse politici voor: Johan Adolf
Pengel en Jagernath Lachmon, die samen de twee
grootste bevolkingsgroepen in Suriname, politiek
dichter bij elkaar brachten. Het gebouw met het
witte torentje aan het Onafhankelijkheidsplein is
het ministerie van Financiën, een in 1836 voltooid
gebouw. Ernaast staat nog een stenen gebouw:
het Hof van Justitie uit 1793.

Zangvogelwedstrijden
En voor de mensen die het niet erg
18

vinden om zondag vroeg op te staan is er op de
zondagmorgen een typisch Surinaams spektakel te
zien: zangvogelwedstrijden. Zangvogels zijn een soort
nationale sport voor Suriname. Het is geweldig om te
zien hoe tientallen stoere Surinamers hun kleine
zangvogeltjes liefkozend behandelen in de hoop dat ze
mooi gaan fluiten.

Waterkant

Een van de gezelligste plekken van Paramaribo is de
waterkant, waar vroeger de
zeilschepen uit Nederland
aanmeerden. Het is er
meestal een drukte van
belang en er zijn veel
lekkere eetstalletjes te
vinden. Aan de Waterkant
staan veel oude, houten
ILSUM

De bevolking:
de wereld in het
klein

gebouwen. Het stenen gebouw aan de rivierzijde van
de Waterkant is het Waaggebouw, waar vroeger de
koloniale producten werden gewogen.

De
Surinamerivier

Vanaf de Waterkant heb je een mooi uitzicht op de
Surinameriver. Als je goed kijkt zie je in het midden
van het water een oud, roestig wrak liggen. Dat
is de Goslar, een Duits schip dat in de Tweede
Wereldoorlog door zijn Duitse bemanning tot
zinken werd gebracht om te voorkomen dat het in
Nederlandse handen viel. In het verlengde van de
Waterkant vind je ook de centrale markt: de grootste
overdekte markt van het Caraïbische gebied. Alleen
daarom al een bezoekje waard.

ILSUM

Surinamers zijn inwoners van Suriname, mensen
die afkomstig zijn uit Suriname of mensen van
Surinaamse afkomst. De bevolking in Suriname
bestaat uit een mengsel van verschillende etnische
groepen en subgroepen. De verdelingen worden
gemaakt op basis van taal, godsdienst, woonplaats.

Etnische
groepen

Elke etnische groep en subgroep heeft haar eigen
gebruiken. En zoals we al zeiden maakt dit dat
Suriname ook nog verschillende culturen heeft. Ja…
echt, Suriname de wereld, in het klein. We hebben
de Inheemsen. Zij wonen met name in de districten
Sipaliwini, Marowijne, Wanica en in toenemende
mate Paramaribo. Er kunnen verschillende stammen
worden onderscheiden op basis van hun
woonplaats: Bovenlandse inheemsen: onder
andere de Trio, Akuriyo en
Wayana in het zuiden, en de
Warau in het westen.

19

Inheemse
groepen

Benedenlandse inheemsen: de Arowakken en de
Caraïben. Godsdienst: de Trio zijn sinds eind jaren 60
van de 20e eeuw overwegend christen. Ook onder
de Akuriyo en sommige andere stammen vindt men
christenen. De overigen hangen traditionele
natuurgodsdiensten aan, waarbij geesten- en
voorouderverering een grote plaats innemen.

De AfroSurinamers

Ook hebben we de Afro – Surinamers. Deze groep
wordt onderverdeeld in stadsnegers en bosnegers
of creolen en boslandcreolen. We praten niet over
Marron, want dat betekend ‘weggelopen vee’, en dat
zijn ze niet.

De slavernij

In de 16e eeuw werden door Engelse, Schotse en
20

Portugees-joodse kolonisten slaven in Suriname
ingevoerd om op hun plantages te
werken. De slaven werden vanuit Afrika gehaald.
Nadat in 1667 Nederland Suriname in handen kreeg,
werd het aantal slaven sterk uitgebreid. Schattingen
omtrent het aantal liggen rond de 500.000.
Nederland schafte pas in 1862 de slavernij af en
daarna werden de ex-slaven nog verplicht 10 jaar
door te werken op de plantages. Tijdens de slavernij
vluchtten een groot aantal tot slaaf gemaakten
het binnenland in. Tegenwoordig vormen de AfroSurinamers een groot deel van de bevolking van
Paramaribo en omstreken.

Stadsnegers of
Creolen

Stadsnegers of Creolen zijn afstammelingen van tot
slaaf gemaakte Afrikanen, die op de plantage zijn
gebleven. Hun godsdienst is overwegend Christen.
Daarnaast zijn er ook creolen die het Winti geloof
belijden. Bosnegers of boslandcreolen zijn
nakomelingen van gevluchte Afrikanen, die wilden
ILSUM

ontsnappen aan een bestaan als tot slaaf gemaakte
mensen. Deze groep wordt weer onderverdeeld op
basis van de taal en de woonplaats. De subgroepen
zijn de Aukaners (Ndyuka), Saramakaners,
Paramakaners, Kwinti en Matawai. Elk van deze
stamen heeft haar eigen taal. Hun godsdienst is
de als cultureel erfgoed uit Afrika meegenomen
winticultuur; geesten- en voorouderverering, De
Marrons leven vooral in dorpen in het binnenland van
Suriname, onder andere rondom het Brokopondomeer.

De Hindoestanen
Azie is ook goed vertegenwoordigd in de vorm van
de Hindoestanen en de Javanen. De Hindoestaanse
groep bestaat uit afstammelingen van de Indiase
‘contractarbeiders’ uit het toenmalige Brits-Indië.
In 1870 sloot Nederland met Engeland een contract
om in Brits-Indië arbeiders te werven voor
Suriname. Door de afschaffing van de slavernij was
er een tekort aan arbeidskrachten ontstaan en wilde
men dit oplossen door nieuwe arbeiders te werven
ILSUM

in Brits-Indië. In 1873 arriveerde het eerste schip
met arbeiders, de Lalla Rookh. De immigratie van
arbeiders uit Brits-Indië liep tot 1916. Het aantal
arbeiders dat naar Suriname is gekomen komt uit
op 34.000. Ondanks het recht om na 5 jaar weer
terug naar Brits-Indië te gaan, bleven veel voormalige
contractarbeiders in Suriname. Tegenwoordig zijn
Hindoestanen in alle lagen van de bevolking terug te
vinden en wonen zijn vooral in de kuststrook en in
Paramaribo.
Een groot gedeelte belijdt het Hindoeïsme. Deze
bevolkingsgroep is onderverdeeld in grofweg twee
stromingen; hindoes en moslims. De hindoes kunnen
weer onderverdeeld worden in twee stromingen;
Sanatana Dharma (75%) en Arya Samaj (25%).
De Hindostaanse moslims zijn verdeeld in de
volgende stromingen; Soennieten en Ahmadiyya.
De term Hindoestaan verwijst naar de regio waar
de voorouders van deze bevolkingsgroep vandaan
komt; het tegenwoordige Noord-India of het hele
Indische subcontinent.
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De Javanen

De Javanen zijn nakomelingen van de
contractarbeiders uit het toenmalige NederlandsIndië. Rond 1890 werd besloten ook arbeiders te
werven op Java in het toenmalige Nederland-Indië.
Deze eerste groep contractarbeiders kwam op
9 augustus 1890 aan boord van de Prins Willem
II. Tot aan 1939 kwamen ruim 33.000 javaanse
contractarbeiders naar Suriname. Het district
Commewijne wordt van oudsher overwegend bevolkt
door Javanen. De Javaanse Surinamers zijn er in
geslaagd een groot deel van hun Javaanse cultuur te
behouden. Ze spreken nog altijd een variant van de
Javaanse taal, het Surinaams-Javaans, beoefenen
hun traditionele religies en ook andere culturele
tradities, zoals het Javaanse toneel. Wel hebben
zij in in de loop van de tijd aan hun veranderde
omstandigheden aangepast. Het SurinaamsJavaans kent bijvoorbeeld veel leenwoorden uit
het Nederlands en Surinaams. Hun godsdienst
is overwegend moslim, daarnaast zijn er ook
beoefenaars van geesten- en voorouderverering.
De traditionele religie op Java is de islam. De
Javaanse/Indonesische islam is echter, door de
manier waarop hij naar het archipel kwam veranderd.
De eerste Javaanse immigranten in Suriname
beleden hun geloof zo als ze dat op Java hadden
gedaan. Ze baden bijvoorbeeld naar het westen,
omdat Mekka vanuit Indonesië in het westen ligt.
Ergens tussen de jaren 30 en 40 veranderden de
denkwijze en zag een groep van de Javaanse
immigranten in dat Mekka vanuit Suriname in het
oosten ligt. De gebedsrichting veranderde naar het
Noord- Oosten.

De Chinezen

En natuurlijk mogen we de Chinezen niet vergeten.
Oorspronkelijk bestond deze
groep uit nakomelingen van
contractarbeiders uit Hongkong
of Zuid-China. Al rond
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1853 vestigden zich Chinezen in Suriname. Er werden
enkele duizenden arbeiders gecontracteerd voor de
plantages. De kosten ten opzichte van de baten van de
Chinese contractarbeid waren daardoor te hoog en men
stopte met de immigratie van Chinezen. Veel
Chinezen kwamen in de handel terecht en zijn actief
in de vele winkels waar de Surinamer zijn dagelijkse
boodschappen doet. Chinezen wonen voornamelijk in
de districten Paramaribo en Wanica. Het
merendeel van de Chinese Surinamers spreekt een
dialect uit de Hakka-taal. Godsdienst: De nieuwe
Chinezen zijn grotendeels niet-religieus, de
generaties daarvoor zijn overwegend katholiek. Er is een
tweede groep chinezen in Suriname. Deze groep komt
voor de handel naar Suriname. Opvallend in Suriname
is de ‘gemende’ groep. Dogla’s zoals wij zeggen, is
de groep van de bevolking die een gemende etnische
afkomst heeft. Deze groep is een groeiende groep.

Overige bevolkingsgroepen

De overige bevolkingsgroepen in Suriname, bestaan uit
• Europeanen (nakomelingen van de Nederlanders,
Portugezen uit Madeira en andere Europeanen, en
Anglo-Amerikanen). Zij wonen vooral in de districten
Paramaribo en Wanica. Godsdienst: voornamelijk
christen. De blanken die recentelijk in Suriname zijn
komen wonen, of geen gemengd bloed hebben,
staan bekend als bakras. De afstammelingen van
de blanke kolonisten die in het midden van de 19e
eeuw uit Groningen en Gelderland kwamen, staan
bekend als boeroes.
• Joden, nakomelingen van voornamelijk Sefardische
Joden maar ook Asjkenazische Joden. In hun
geschiedenis speelt de Jodensavanne een
grote rol. Veel joden zijn vermengd met andere
bevolkingsgroepen. Godsdienst: Overwegend
aanhangers van de joodse godsdienst (synagoge in
Paramaribo).
•

Brazilianen - De nieuwste bevolkingsgroep vormen
de Brazilianen. Ze zijn vooral naar Suriname
gekomen om goud te zoeken in het binnenland.
Een deel heeft zich ook gevestigd in Paramaribo.
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•

Libanezen zijn Surinamers uit het midden-oosten, zij komen voor het grootste deel ui Bcharre in Libanon.
Daarnaast zijn er ook Syriërs en Palestijnen. In Suriname beschouwen zij zich niet als Arabieren, zoals in
andere delen van Zuid-Amerika, maar noemen zij zich liever Feniciërs. Godsdienst: Overwegend katholiek,
Palestijnen zijn moslims.

Het tropische klimaat

Suriname heeft een tropisch regenwoudklimaat met vier seizoenen: de grote regentijd (mei-medio augustus),
de grote droge tijd (medio augustus-november), de kleine regentijd (december-februari) en de kleine droge tijd
(maart-april). Laat je niet misleiden door De naam, want ook in de droge seizoenen kan het regenen, terwijl
het in de natte seizoenen ook vaak wekenlang droog blijft. Dankzij het tropische klimaat valt er in ieder geval
elk jaar voldoende regen. Overdag schommelt de temperatuur rond de dertig graden en in de grote droge tijd
kan dit zelfs oplopen tot boven de 35 graden. Voor liefhebbers van bijzondere inheemse planten en dieren is
Suriname een paradijs.

De natuur: het beboste land in de
wereld.

Iets meer dan 90% van Suriname bestaat uit bossen. Daarmee is Suriname het beboste land van de wereld.
Nergens vind je zoveel bossen als in Suriname! Er zijn drie gebergten Acaraigebergte, Grensgebergte en
het Toemoek-Moemakgebergte. Bij het laatste gebergte bestaat ook een waterscheiding van de oceaan
en de Amazone-rivier. Het gebergte in Midden-Suriname vormt een waterscheiding van grote rivieren. De
hoogste berg is de Julianatop, die is 1280 meter hoog. In Suriname is een nationaal reservaat Voltzberg dat
is een beschermd gebied. Alle reservaten zijn onbewoond. De tropische regenwouden in Suriname bedekken
ongeveer 30% van het hele land. Je vindt er reusachtige bomen, die tot zestig meter hoog reiken, met
daaronder een zee van varens en planten.

De natuur in Suriname

De natuur in Suriname is bijzonder mooi. Sterker nog: Suriname is een en al natuur. In de vogelwereld komen
er ongeveer 650 verschillende vogelsoorten voor, zoals bijvoorbeeld ara’s en andere papagaaien, kolibries,
tanagers, trupials, rode ibissen, reigers en flamingo’s. Naast deze rijkdom aan vogels leven er in Suriname meer
dan 200 verschillende zoogdieren, waaronder herten, wilde zwijnen, tapirs en capibara’s. Ook de zwarte panter
en de jaguar komen er voor in het wild. Verder vindt men er zo’n 130 verschillende soorten reptielen. In Galibi
kan je zien hoe zeeschildpadden hun eieren leggen, een onvergetelijke ervaring.

ILSUM
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HOOFDIMPORTEUR ZUID AMERIKA
Distrubiteur Suriname Ra-faiz imports +597 8817444
International salesmanager: Rawis Ramgatie +31 6 43145054

Doetinchem • Den Haag • Maastricht • Delft • Paramaribo

Oudemansstraat 206 | 2522 ST Den Haag | 0625393360

Distrubiteur Suriname Ra-faiz imports +597 8817444
International salesmanager: Rawis Ramgatie +31 6 43145054

Distrubiteur Suriname
Ra-faiz imports
+597 8817444
International
Salesmanager
Rawis Ramgatie
+31 6 43145054
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PAPAYA

De oorsprong

De papaja is de vrucht van een meloenboom
en wordt dan ook “boommeloen” genoemd. De
vruchten groeien aan de stam van de boom. De
papajaboom komt oorspronkelijk uit Mexico. De
boom kan tot zes meter hoog worden. De stam is
hol, de bladeren zijn groot en vingervormig. Er zijn
verschillende ondersoorten papaja’s.

worden. Papaja’s van dit gewicht worden echter niet
geëxporteerd. De papaja heeft een gladde, dunne
schil, die tijdens het rijpen verkleurt van groen naar
geel-groen-gevlekt. Een rijpe papaja heeft
zalmroze tot geel-oranje vruchtvlees, ruikt enigszins
naar abrikozen, is boterzacht en smaakt zoet en
meloenachtig. Het vruchtvlees van de papaja
bevat geen vruchtzuren, met als gevolg de zeer zoete
smaak. In het midden van de papaja bevindt zich een
holle ruimte die gevuld is met zwarte pitjes, die niet
gegeten worden. De zaadjes kunnen gedroogd
worden en gebruikt als peper bij bepaalde gerechten.
In de tropen worden de pitjes gebruikt als een
geneesmiddel tegen darmparasieten, vanwege de
laxerende werking. Onrijpe exemplaren worden als
groente gegeten.

De vrucht is rond tot ovaalvormig, circa 20 cm
lang. Het gewicht van een – in België of Nederland
verkochte - papaja kan variëren van 300-500 g,
alhoewel de vruchten 6 kg zwaar kunnen

De vruchten moeten geoogst worden als het
rijpingsproces net is begonnen en te vroeg geplukte
papaja’s kunnen niet meer narijpen. Het zijn kwetsbare
producten voor de export.

In België en Nederland wordt de papaja vanuit
Midden-Amerika, Azië, Midden- en Zuid-Afrika
ingevoerd. Inmiddels wordt papaja ook in
Nederland in een kas geteeld. Er is bij de aanvoer
van de papaja weinig tot geen sprake van
seizoenen; de vrucht is het hele jaar te koop.

ILSUM

25

Foto Anand Rambaran

De papaya is een heerlijke zoete vrucht die hoog aan de papayabomen groeit. Deze super
gezonde fruitsoort bestaat uit talrijke antioxidanten en is rijk aan voedingsstoffen als vitamine C.
Volgens verschillende bronnen kent de papaya een aantal interessante voordelen. Zo zou de vrucht
ontstekingsremmend zijn en verlaagt het de cholesterolgehalte. Lekker en gezond!

PSA
DOCUMENT
Wat is een psa document?

PERSONEN VAN SURINAAMSE AFKOMST (PSA)
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. 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;
2. 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;
3. 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
26
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“Waar komen jullie vandaan?”
“We komen uit Suriname.”
“Suriname? Waar is dat?
Ergens in Africa?”
Dit was de situatie toen de eerste
groep stagiaires in het buitenland
stage liepen. Sommige studenten
reageerden geschokt en anderen
waren verontwaardigd. Om
toekomstige stagiaires hierop voor te
breiden, besloot onze Hogeschool
toen om vakken en projecten aan het
vakkenpakket toe te voegen die
gericht zijn op het ontwikkelen en
promoten van toerisme in Suriname.

Onze hogeschool werd in 2002 opgericht, omdat
er een dringende behoefte was aan praktijkgericht
beroepsonderwijs en gekwalificeerd personeel in
de horeca en toerisme sector. Deze school was de
eerste onderwijsinstelling die met een opleiding in
deze sector in Suriname begon. De oprichting van
onze College schiep nieuwe opleidingsmogelijkheden
en werkgelegenheid.
De International Hospitality and Tourism College
(IHTC) is een dynamische en innovatieve, particuliere
onderwijsinstelling. IHTC geeft de studenten een
gedegen opleiding en is een platform voor de
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opbouw van netwerken. De school heeft lokale en
internationale multiculturele en meertalige studenten
die worden begeleid door gekwalificeerde, bekwame
en toegewijde docenten. Daar onze opleiding
gericht is op het bevorderen van het toerisme en
het afleveren van studenten die overal ter wereld
optimaal kunnen functioneren is de voertaal Engels,
de eerste wereldtaal. De studenten krijgen bij ons
de nodige tools om zichzelf intellectueel, sociaal en
professioneel te kunnen blijven ontwikkelen.
Door de jaren heen hebben wij een netwerk
opgebouwd van diverse regionale en internationale
organisaties die een bijdrage hebben geleverd aan de
groei van de school. Als reactie op de grote behoefte
aan veelzijdige, hoogopgeleide managers, gingen wij
in 2007 van start met een unieke Bachelor of Science
Degree in Hospitality and Tourism Management
opleiding, bestaande uit algemeen vormende,
management en praktische vaardigheidstrainingen
die alle aspecten van een horeca organisatie
omvatten. De oprichter van de Customer Service
Academy of Jamaica (CSAJ), die een aantal
cursusboeken heeft geschreven die vooral gericht
zijn op het Caribisch gebied en de omliggende
landen, heeft een grote bijdrage geleverd aan de
samenstelling van het curriculum. In samenwerking
met het American Hotel and Lodging Educational
Institute (AHLEI) en de American Hospitality Academy
(AHA) bieden wij ook opleidingen en cursussen
aan; bij succesvolle afronding hiervan ontvangen de
studenten Amerikaanse diploma’s en certificaten.
Afgezien daarvan zorgt de AHA ook voor educatieve
uitwisselingsmogelijkheden in verschillende landen en
mogelijkheden voor onze studenten om praktische
ervaring op te doen. IHTC verzorgt ook een breed
scala aan beroepsgerichte vaardigheidstrainingen
voor de particuliere- en de publieke sector.
Wij houden gelijke tred met de toenemende
en veranderende eisen van de klant en de
technologische vooruitgang in het onderwijs om
’s werelds grootste en snelst groeiende bedrijfstak
te voorzien van gekwalificeerde en getrainde
professionals. Naast traditioneel onderwijs in
klassenverband geven wij ook onderwijs online en
volgens het blended-learning systeem, dat een
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combinatie van e-leren en gemengde leermodules
is. Blended-learning wordt steeds populairder
onder de werkende studenten en forenzen vooral
om de mogelijkheid die dit onderwijssysteem
biedt om op ieder moment, in je eigen tempo en
je eigen omgeving te kunnen studeren terwijl de
groepsdynamiek tussen studenten en docenten in
tact blijft.
Onze studentgerichte benadering ziet erop toe
dat de studenten worden uitgerust met de nodige
kennis, werkervaring en sociale vaardigheden, zodat
zij overal ter wereld kunnen werken met mensen
die verschillende taal- en culturele achtergronden
hebben. Naast de klassikale vaardigheidstrainingen
vormen workshops, lokale en buitenlandse excursies
en stages; onderzoeks- en sociale projecten; en
festivals en special events ook een onderdeel van
onze bachelors- en specialisatie opleidingen.
Onze oud-studenten dragen bij aan de groei van het
toerisme in Suriname, in de regio en daarbuiten. Zij
werken niet alleen in de beste horeca en toeristische
bedrijven en het beroepsonderwijs in Suriname, maar
ook bij wereldbekende buitenlandse organisaties
zoals Marriott International Inc. en de United
Emirates Airlines in Dubai. De entrepreneurs onder
hen hebben hun eigen bedrijf geopend zoals Paraflor,
de eerste botanische tuin van Suriname; Suriname
Routes Tours and Travel die geheel verzorgde reizen
naar het oerwoud van Suriname organiseert; en
The Lazy Turtle en The Happy Cow, die volgens Trip
Advisor tot de beste restaurants in Aruba behoren.
Andere alumni hebben een Master’s graad behaald
en zetten hun studie voort.
Onze inspanningen hebben vruchten afgeworpen.
De kwaliteit van de educatie die IHTC geeft is
bewezen; onze afgestudeerden zijn erg gewild
op de arbeidsmarkt. Zij blinken uit in hun werk en
op universiteiten in het buitenland waar zij verder
studeren.
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Brokopondo

Het Brokopondostuwmeer is een stuwmeer in Suriname dat in het Brokopondo-district ligt met een
oppervlakte van 135 duizend hectare. Dit is ongeveer zo groot als de provincie Utrecht!
Het meer is groot maar ondiep, want het is nergens dieper dan veertig meter. Het meer is ontstaan door
de bouw van de Afobakadam. Dit is een stuwdam in de Surinamerivier. Toen de dam werd aangelegd is
het gebied dat onder water zou lopen niet gekapt. Daardoor steken er kruinen van bomen boven uit het
water en is visvangst met netten onmogelijk.

Foto Anand Rambaran

De waterhyacint groeide in dat gebied hard en zorgde voor bedreiging van het energieopwekking
systeem. De plant wordt nu bestreden met behulp van verschillende bestrijdingsmiddelen. Ook is de
visstand verminderd, maar de piranha’s doen het er goed. Vanaf het meer is de top van de heuvel
Brownsberg te zien. Het Brownsberg Natuurpark is ruim 12.200 hectare groot en is ontsloten voor
bezoekers.
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Betrouwbaarheid, goede service en professionaliteit staan heel hoog in het vaandel bij ons

Vliegtickets en verzorgde vakantiereizen
Als IATA-kantoor verzorgen wij alle vliegtickets wereldwijd.
Ons reisaanbod voor individuele verzorgde vliegvakanties wordt gepresenteerd
op ons site onder de pakketreizen.
Naast de verzorging van individuele reizen
heeft onze organisatie ook enorm ervaring met het verzorgen van groepsreizen.

Wij zijn gevestigd in Nederland en Suriname.
Zo kunt u altijd terecht bij een vertrouwd adres
Appartementen & luxe hotels Actie tickets naar Suriname
Suriname ontdekken in luxe en ontspanning
met een breed aanbod van hotels

Bekijk op onze website de laatste acties
tickets naar Suriname voor de goedkoopste
vluchten naar- en vanuit Paramaribo

Hoofdvestiging: Suriname

Waldostravel: Nederland

Adres: Kerkplein 10 Paramaribo
Tel.: (597) 425428/ 422530 /
422540/425281/ 424845
Email: receptie@waldostravel.sr
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Paul Krugerlaan 119
2571 HD Den Haag
Tel: 070-3699007
waldostravel@hetnet.nl
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Goslar

De Goslar is een Duits koopvaardijschip dat op 10
mei 1940[1] tot zinken is gebracht in de
Suriname-rivier bij Paramaribo. Bij een poging om
het schip te bergen en het metaal als schroot te
verkopen brak de romp in tweeën. Het wrak is
nooit geborgen en ligt sindsdien op een zandbank
in de rivier, waardoor het goed te zien is vanuit de
stad. Het is een stille getuige van de Tweed
Wereldoorlog in Suriname.

De één vindt het een niet meer weg te denken,
bijna een monumentaal herkenningspunt in de
Surinamerivier bij Paramaribo, de ander is van
mening dat het een berg verroest schroot is: de
Goslar. Die laatste groep lijkt gelijk te krijgen, want
na ruim 70 jaar vinden ook de autoriteiten dat het
wrak van het Duitse vrachtschip moet verdwijnen.

Foto Anand Rambaran

Na de bekendmaking in 1940 dat Nederland in
oorlog was met Duitsland, kregen de gezaghebbers
van de Nederlandse kolonies het bevel alle Duitsers

te interneren. Toen op 10 mei de Nederlanders de
Duitse bemanning wilden interneren, liet deze het
schip zinken
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COURTYARD MARRIOTT PARAMARIBO
EEN PRIMA HOTEL VOOR UW VAKANTIE IN SURINAME !
Dit eigentijds 4 sterren hotel in Paramaribo, met een hoog service niveau, is prachtig
gelegen aan de Suriname rivier en is voor zowel de zakenlui als vakantiegangers de
perfecte keus.

Ideale uitvalsbasis
Het Courtyard Marriott Hotel heeft 140 ruime
sfeervol ingerichte kamers met de beroemde Marriott bedden, welke perfect zijn voor
een goede nachtrust. De badkamers zijn allen
voorzien van een aparte douche en ligbad. De
ruime, eigentijdse kamers, beddengoed volgens de Marriott standaarden en flatscreen tv ’s
creëren een huiselijke sfeer.

Ook kunt u op z’n tijd in actie komen in onze
ruime moderne fitnessruimte.

Voor de liefhebbers van meer luxe zijn er Jacuzzi kamers , kamers met balkon en prachtig uitzicht op de Suriname rivier en Suites.
In de openbare ruimtes en hotelkamers bieden
wij gratis wifi.

Heel bijzonder is de prachtige tuin met eigen
strand en cabana`s aan de Suriname rivier.

Het hotel ligt op 20 minuten lopen van het
historisch- en uitgaans centrum. Een bezoek
aan het bruisende stadscentrum kan met ons
shuttle busje waarmee u gratis heen en weer
gebracht word.

Uniek Concept
In onze trendy lobby treft u Flavors Restaurant
waar u kunt genieten van een zeer uitgebreid
ontbijt en ruime keus aan internationale gerechten voor de lunch en het diner.
Daarnaast biedt Flavors Restaurant u ook twee
thema avonden: op de dinsdagavond Sanuk,
een Fusion ongelimiteerd Thai buffet met live
cooking show en op de vrijdagavond

The Fish Market , een zeer uniek concept gefocust op de echte visliefhebbers.
In Martini`s, onze lounge bar, kunt u genieten
van een overheerlijke cocktail of een van onze
signature martinis, terwijl u met familie, vrienden of kennissen een partijtje aan onze pooltafel
speelt.

Tropische Cocktails
en adembenemend uitzicht
Na een lange werkdag of dagje de stad verkennen is het erg lekker om te ontspannen
in het buitenzwembad met prachtig uitzicht op de Suriname rivier. Bij het zwembad kunt u in één van de comfortabele
ligstoelen genieten van de tropische zon
onder het genot van een lekkere tropische
cocktail van de zwembadbar.

Bij het zwembad bevindt zich ook Meat Us Restaurant, een tropisch ingerichte grill restaurant waar u terecht bent voor een unieke culinaire beleving.
De keuze aan lokale en internationale vleesgerechten is ruim, maar ook
aan de vegetariërs is gedacht bij de menu samenstelling. Gasten van dit
restaurant kunnen elke avond genieten van live muziekoptredens van
lokale artiesten.

Wij kijken ernaar uit u teverwelkomen in ons prachtig hotel.

Courtyard Paramaribo I Anton Dragtenweg 50 - 54 I Suriname, Zuid-Amerika
T. +597 456000 I F. +597 456677 I E. cy.pbmcy.reservations@courtyard.com
www.courtyardparamaribo.com
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VOEL
JE
THUIS

ONVERGETELIJKE
HERINNERINGEN

BELEEF HOE
MOOI HET
LEVEN KAN
ZIJN

Courtyard Paramaribo I Anton Dragtenweg 50 - 54 I Suriname, Zuid-Amerika
T. +597 456000 I F. +597 456677 I E. cy.pbmcy.reservations@courtyard.com
www.courtyardparamaribo.com
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SURINAME
EEN PARADIJS OP AARDE?
Wie ben ik?
Mijn naam is Rob Biekhram en ik ben geboren en getogen in Nederland.
In 1966 kwamen mijn ouders naar Nederland. Het overgrote deel van mijn
familie van zowel mijn vaders- als moederskant, zijn als gevolg van de
onafhankelijkheid van Suriname in 1975 naar Nederland geëmigreerd.
Hierdoor had ik geen reden om naar Suriname te gaan. In zowel 2017
(overlijdensgeval) en in 2018, ben ik twee achtereenvolgende jaren naar
Suriname geweest met mijn vrouw Sandra.

De geur van het land en de palmbomen gaven mij het gevoel
alsof de stress uit mijn lichaam verdween. Zoals elke
vakantieganger vanuit Nederland, liepen wij van het vliegtuig
naar de luchthaven. De warmte bedekte ons als een deken.
Je hebt meteen het gevoel alsof je elders bent.
De vakantieperiode was tijdens het WK voetbaltoernooi, waarbij Suriname steen en been achter het Braziliaanse voetbalelftal
zich schaarden.

MIJN ERVARING IN
SURINAME?

Vooraf dacht ik: “hmm Suriname een boevenbende”. Alleen
al door op Facebook te kijken naar de foto’s werd je al angst
aangepraat.
Je kreeg adviezen zoals: “Laat je sieraden thuis! “
of “Ga niet alleen buiten lopen “. Natuurlijk gebeurt
er iets, maar of het nu in Suriname is of elders op
de wereld, je weet nooit of iets je overkomt. Domme
pech, wrong time on the wrong place!
Suriname was de tijd van mijn leven dit jaar! Je moet
je eigenlijk voorstellen …. ik een “Nederlander” en ik
weet niets van Suriname.
Wat viel mij gedurende mijn vakantieperiode van 21 juni tot en met
25 juli op?
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Veiligheid:

Ik heb geleerd om conclusies pas te trekken, nadat je iets
persoonlijk hebt ervaren. Natuurlijk gebeurt er wat, maar het
aantal incidenten in Nederland is vele malen hoger in een
populatie met ca. 17 miljoen inwoners. Facebook is een
medium om incidenten helemaal uit te vergroten en zeker als het
gaat om Suriname met relatief weinig inwoners. Ik ging
‘s avond alleen weg met de auto. Natuurlijk vermijd je
gelegenheden, waarvan je weet dat je daar niet moet zijn. Het
is hetzelfde als om 2 uur ‘s nachts geld te gaan pinnen in een
onveilige buurt.
Laat mij u één ding mededelen: “Ik heb mij geen moment onveilig gevoeld”. Ik heb vele plekken bezocht, maar een moment van
onveiligheid is nooit voorgekomen.
Mijn advies: ervaar het zelf en trek dan pas je conclusie. Ik weet
dat mijn bezoek naar Suriname niet de laatste zal zijn.

Geloofsovertuiging

In tegenstelling tot Nederland, waarbij anti geloof campagnes
al in de politiek worden geboren, is er rust in Suriname. In de
Keizerstraat in Paramaribo is er een synagoge, moskee en een
Hindoestaanse tempel (mandir) naast elkaar gevestigd.
Er worden geen tempels of moskeeën bekladderd zoals in
Nederland. Wat bij mij indruk maakte was de architectuur. Dus
tijdens het autorijden stopte ik regelmatig om wat foto’s te
schieten.
De bovenstaande foto is een moskee in Meerzorg, als je over
de Wijdenboschbrug voorbij bent gereden. Het ziet eruit als een
motor van een vliegtuig. Heel anders dan de traditionele
moskee. Ik was er erg van onder de indruk.

Dit is een mandir (tempel) in Nickerie. Nickerie het gedeelte van
Suriname waarvan je denkt dat de dijken het hebben begeven.
Nee, het zijn de diverse rijstplantages waarbij je de tractoren aan
het rijden ziet om te oogsten. De saamhorigheid van een
multiculturele land zie je tevens terug in alle nationale feestdagen
die gevierd worden voor elke bevolkingsgroep.
ILSUM
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Ga ook eens naar Nickerie. Het was een rit van 247 kilometer. Ik
had nooit gedacht dat Suriname zoveel asfalt had. Maar je komt
gedurende de rit zowel plaatsen uit Nederland tegen als in India.
We reden door bijvoorbeeld Groningen naar Calcutta.

Om een brug te slaan naar het volgende onderwerp,
nl., Kiti Koti feest op 1 juli. Ik kan mij niet voorstellen
wat het betekent voor de Afro – Surinaamse
bevolking om de afschaffing van de slavernij te vieren.
In Nederland krijg je dit niet mee en ook niet in de
geschiedenisboeken. Ik was vastbesloten om deze
nationale dag mee te maken.
In de Palmentuin in Paramaribo heb ik persoonlijk
mogen ervaren hoe Kiti Koti werd gevierd.
De prachtige klederdrachten in zoveel kleuren, waarbij
het hele gezin dezelfde kledingstof hadden. Ik keek
mijn ogen uit!

BEN JIJ EEN
MOSLIM?

In de Saramaccastraat (centrum Paramaribo) was ik
op zoek naar een hangmat. Een tip voor de vakantiegangers: in deze straat heb je diverse winkels die
hangmatten verkopen. Toen ik voorbij een winkel liep,
viel mijn oog op een hardwerkende klerenmaker.
Toen ik bij hem binnen kwam groette hij met Asalumu
Aleykum. En ik groette hem terug met: Walaaycum
Salaam. Deze vriendelijke man vroeg aan mij: “Bent u
moslim?” Ik antwoordde: “Ik heb alle geloven. Ik ben
Hindoe, Moslim, Christen... het maakt mij niet uit “.
De wederzijdse respect zorgt ervoor dat je één bent
met de ander. De verschillende kleren met kleuren die
achter hem hingen, gaf bij mij aan dat er geen andere
mogelijkheid was om de kleding op te bergen in
bijvoorbeeld een klerenkast. Ik raakte met deze
meneer in gesprek. Een hele lieve meneer, die
vertelde dat zijn vader ook klerenmaker was.
Het mooiste van alles vond ik zijn naaimachine. Daar
heeft zijn wijlen vader ook op gewerkt. Een
naaimachine van het merk Singer, die dagelijks wordt
gebruikt. Leeftijd naaimachine: ruim 125 jaar oud,
massief van ijzer en het werkt prima. Ik heb veel
respect voor deze hardwerkende meneer. Suriname
is wederom een paradijs als het gaat om respect om
elkaars geloof.
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ONTMOETING IN
CABENDADORP
MET INDIAANSE
GEZIN

Ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest hoe Indianen
leven. Zijn het dezelfde mensen met een veer op hun
hoofd net als in de Clint Eastwood films? Kom ik gevlekte
paarden tegen? Ik wist niet wat mij te wachten stond.
Aangekomen maak ik kennis met Ronald en zijn vrouw.
Ronald is gepensioneerd en heeft samen met zijn vrouw
9 kinderen. Nergens is er een veer op zijn hoofd te
bekennen en ook geen gekleurde paarden zoals in de
film. Ik stel mij keurig voor dat ik uit Nederland kom en
daar geboren en opgetogen ben. Indianen ontmoeten
is een eerste keer in mijn leven. Ik merkte dat het woord
Ingie (Indiaan) als beledigend werd ervaren. Wij zijn
INHEEMSE mensen, m.a.w. de oorspronkelijke bewoners
van Suriname.
De gehele familie wonen met uitzondering van drie
dochters bij elkaar. Met andere woorden: alle familieleden
hebben zelf een houten huisje en wonen met de kinderen
bij elkaar.

Mijn vakantie was gedurende de periode toen de wereldkampioenschap voetballen plaats vond in Rusland. Ik had
verwacht dat vandaag de voetbalwedstrijd Engeland Kroatië ook te zien was bij deze familie. Er is nergens een
televisie te bekennen en er is geen internet. De Indianen
leven heel primitief, wat voor een ander persoon die
geen dag zonder facebook, whatsapp of televisie kan,
niet te begrijpen is. Echter, het gevoel van tevredenheid
overheerst. En daar heb ik zo’n bewondering voor. Deze
mensen worden niet geleefd door social media. Deze
mensen slapen op een matras op de grond in een houten
huis. Ik zou waarschijnlijk geen oog dicht gedaan
hebben. Als je het over een luxe leven hebt, is het hier
ILSUM

39

Foto Anand Rambaran

Eigenlijk wel vreemd voor ons om dag in en dag uit altijd
je familie te zien. Bestaat er iets van privacy vroeg ik mij
ook af. Maar opvallend is dat er een eenheid bestaat en
daardoor weinig gedoe. Het is een onderdeel van hun
cultuur.

verre van. Maar deze tevreden mensen zijn direct verbonden
met de natuur. Prachtig om te zien.
Ronald verbouwd cassave waar het gezin van leeft.
Suriname, wederom een stukje paradijs op aarde dat heet:
een zeer vruchtbare grond waar eenvoudig groenten en
vruchten kunnen worden verbouwd. Het was een prachtige
ervaring om deze bijzondere mensen te mogen ontmoeten.

UITGAANGSGELEGENHEDEN
VERSUS
VERWACHTINGEN

Als Nederlander heb je een bepaalde verwachting als het
gaat om het bezoeken van bijvoorbeeld een park. In
Nederland heb je bijvoorbeeld “De Efteling”, als pretpark,
met alle faciliteiten erom heen zoals zwembad of toiletvoorzieningen. Wat wij ons als Nederlander moeten realiseren, is
dat Suriname een andere definitie heeft wat luxe en vermaak
betreft. Een vijf sterren hotel in Tunesië is totaal iets anders
dan een vijf sterren hotel in Dubai.
Je gaat naar een plek als Blaka Watra, Cola kreek of welke
locaties dan ook, voor de rust, eten, drinken en de gezelligheid onderling. Het is “chilltime” in plaats van actief te zijn.
Verwacht niet dat je dan glimmende toiletten in de natuur
tegenkomt of van alle gemakken voorzien bent.
Maar wat wil je? Wil je tot rust komen en lekker genieten van
het weer en lekker afkoelen? Van baantjes trekken zoals in
een zwembad zijn deze gelegenheden niet voor. Je komt
echt tot rust.
Een aanrader is ook om een dagje naar Overbridge te gaan.
De omgeving is schitterend! Of maak een avonturenrit naar
de Afobakadam, een stuwdam met een opstaande stuwmuur in de Surinamerivier.
Van de autoritten naar de plaats van bestemming, keek ik
mijn ogen uit. De natuur, de dieren en de verhalen rond een
plek was voor mij zeer interessant. Suriname, een paradijs
op aarde vol met geschiedenis!
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GA IK NAAR
SCHATTENEILAND?

Met de boot staken wij over de Commewijnerivier naar de
Margarethaplantage. Een schiereiland waar geen auto’s
rijden! Wat een rust! Een echte aanrader! Deze plek doet
mij denken aan de film “Het kleine huis op de prairie” of
“de familie Waltons”. We stapten uit de boot en mijn oog
viel meteen op Margarita Winkel Robby. Dat is mijn naam.
We liepen tien meter verder en we naderen het
Surinaamse Eethuisje Sandra. Dat is toevallig: De naam
van mijn vrouw Sandra en mijn naam.
Helaas is Winkel Robby niet meer actief. In een gesprek
met de eigenaar Robby, gaf hij aan dat zijn zoon in 2017
is overleden. Het verlies heeft hem vanzelfsprekend heel
erg geraakt. Ook dat is toevallig. Ik heb mijn zoon Randy
in 2010 ook verloren.
Robby is inmiddels voorzien van een petje van
Rob’s kwartier. Op facebook heb ik een pagina met
quotes over het leven en daarnaast heb ik een muzikale
programma op facebook dat Rob’s Kwartier heet. Ik kon
mij het niet voorstellen een plek als Margarethaplantage.
Een plek zonder auto’s en op afstand van de bewoonde
wereld.

Foto Anand Rambaran

Je geniet van de omgeving en je ziet de kinderen aan het
vissen in plaats van met een mobiel of tablet te spelen.
Prachtig om dit te zien. Wederom een stukje paradijs van
Suriname. Deze paradijs heet EENVOUD. Is zeker een
aanrader om te genieten!
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Op zoek naar mijn
roots

Afgelopen weken ben ik op zoek gegaan naar mijn roots
in Suriname. Het was een prachtige tijd. Ik ben in NL
geboren en de meeste familie was al rond 1976 in NL.
Ik was erg nieuwsgierig wie mijn opa was. Het enige wat
ik wist is dat hij in Ornamibo op de Adhienweg woonde.
Daar is dus mijn moeder geboren en opgetogen. Op een
dag ben ik met behulp van mijn navigatie daar
naartoe gereden. Je kent vast wel het televisieprogramma SPOORLOOS. Toen ik uiteindelijk door de straat reed
rond 18.30 uur, was het al schemerig aan het worden.
Ik zag de eerste de beste persoon man en ik stopte de
auto. Ik vroeg aan hem hoe lang hij in deze straat
woonde.
Hij kon mij helaas geen antwoord geven wie mijn opa
was. Oh ja, een ander gegeven was dat mijn opa een
café had. Mijn opa heette Soedhien Soerdjbalie. Dat was
mijn informatie wat ik uitsluitend had. Dus ik had niemand
die mij de juiste informatie kon geven. We stopten nog
een keer bij een oude man. “ Ja, dacht ik !” , deze
meneer gaat mij alles vertellen. Helaas, hij woonde pas 2
jaar in deze straat. Wat mij ook opviel was dat deze weg
geasfalteerd was. Uit de zwart wit foto’s bij mijn vader
thuis, kon ik mij alleen zandwegen en houten huizen herinneren. Ik herkende niets terug van de foto die minstens
60 jaar oud was.
Ik was best teleurgesteld. Op de hoek van deze weg was
er een supermarkt. Er zaten een aantal mannen wat te
drinken. Ik stapte uit de auto en stelde mijzelf voor. Ik gaf
een hand aan Harold Saat. Hij stelde zich voor. Ik stelde
hem de vraag waar hij woonde. Hij wees met zijn vinger
naar een huis op de hoek van de Adhienweg.
Ik vroeg aan Harold hoe lang hij hier woonde. Hij zei
53 jaar. Harold was 60 jaar oud, dus vanaf zijn 7e jaar
woonachtig in deze straat. Hmmm dacht ik,... ! Toen
vroeg ik aan hem of hij in de Adhienweg een café kende. Hij begon na te denken en zei dat er 45 jaar geleden
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een café was dat SOEDHIEN heette. Ik kreeg bijna
hartkloppingen.
SOEDHIEN was de voornaam van mijn opa. Wauw
Harold kende mijn opa. Harold was 7 jaar toen hij
mijn opa kende. Mijn opa was streng zei hij. Ik heb
dit mooie gesprek opgenomen met mijn mobiele
camera. Je leert je opa kennen door verhalen van
een vreemde persoon. Een onvoorstelbare en onvergetelijk moment.
Zo mooi om erachter te komen wie je roots zijn. Als
mijn opa zou leven zou hij 107 jaar oud zijn geweest.
De volgende dag ben ik er weer geweest en zijn wij
samen gaan vissen. Als vissen
je hobby is, vergeet die niet in
je reiskoffer een hengel mee te
nemen.

RESUME:

Suriname is een prachtige land.
Ga zelf op onderzoek uit en
geniet van de natuur en de
unieke plekken. Het land heeft
veel te bieden en je komt er
zeker tot rust. Ik houd de
prijzen van de tickets in de
gaten, want ik heb nog vele
plekken niet gezien.
Suriname grenst aan de
Amazone gebied, dus ik wil
een keer de wilde natuur in
en er een paar dagen
vertoeven.
Ik hoop dat u heeft genoten
van mijn bijdrage !

Groeten,

Foto Anand Rambaran

Rob Biekram
Bezoek ook mijn blogwebsite:
www.robs-kwartier.nl
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Bigipan
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Suriname kent een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Het overgrote deel van Suriname,
zo’n 90 procent, is met oerwoud bedekt. Dit oerwoud maakt deel uit van het grootste tropische
regenwoud op aarde, het Amazoneregenwoud, waarvan het grootste deel op Braziliaans
grondgebied ligt.
Het Surinaamse binnenland is daarom een geliefd studieoord voor biologen uit de gehele wereld.
Een groot aantal soorten vogels, reptielen en zoogdieren bewoont deze bossen en de kuststrook.
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Bakaaboto
Nature Resort
Het plekje waar de natuur kunst is,
in het Hart van het Surinaams
Regenwoud, district Sipaliwini, ten
zuiden van het Brokopondo-Stuwmeer.
Een plek waar mens en natuur elkaar
aanvullen

“The Place where your
rest is guaranteed”

Bakaaboto Nature Resort is dé perfecte plek waar mens en natuur elkaar aanvullen! Dit resort bevindt
zich in het district Sipaliwini dat ten zuiden ligt van het Brokopondo-Stuwmeer. Kom helemaal tot rust in
het hart van het Surinaamse regenwoud en geniet van de heerlijke vruchten en het warme water.

Contact ons
Paramaribo-Suriname | Stoelmanstraat nr. 8 | info@cehinterland.com
(+597) 88 00 157 / 47 59 66 | maandag t/m vrijdag 8.30 - 15.30
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers
POLITIE 115
Hoofd bureau van Politie
Duisburglaan 43-45
Tel: (00597) 492411 – 492461 – 492771

Ned. Ambassade & Consulaat
Van Roseveltkade 5, Paramaribo
Tel: (00597) 477 211

Particuliere Huisartsenpraktijk
Academisch Ziekenhuis Paramaribo.
Tel: (00597) 442222 # 238
maandag tot vrijdag 18.00 uur tot 22.00 uur en
zaterdag en zondag van 0.900 uur tot 22.00 uur

‘s Lands Hospitaal
Tel: (00597) 473-655

Thuiszorg winkel Almed
Henk Arronstraat 123
Tel: (00597) 410246

Zon thuiszorg
Hoogestraat 71
Tel: (00597) 471158

Ressort Latour
Indira Ghandiweg/Tamanoeastraat
Tel: (00597) 481524 – 483547

Ressort Livorno
Sir Winston Churchilweg 54
Tel: (00597) 481941 – 483400

Ressort Uitvlucht
Kasabaholoweg 90
Tel: (00597) 498537 – 498045

MR. Huber stichting
Nidhastraat 258
Tel: (00597) 432570
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Medische noodsituaties kunnen op elk moment toeslaan, thuis, op het werk, tijdens het sporten of in het
verkeer. Als u of uw gezin in levensgevaar is, wilt u direct deskundige hulp.

+597 8723796
Medical Air Services is een (Internationale) organisatie die zich primair bezighoudt met
verantwoord patiëntenzorg en emergency’s middels Advance Life Support (ALS) Ambulances.

Het “Golden Hour” concept.
In het eerste uur na een incident of ongeval loopt een slachtoffer het meeste risico op ernstige gezondheidsschade of overlijden.
Daarom is het van eminent belang om binnen dat uur medisch in te grijpen omdat de kans op een succesvolle behandeling op dat
moment het grootst is. Hierbij maken snelheid, voorbereiding en handelen letterlijk het verschil uit tussen leven of dood. Onze
bemanning (Mobiel Medisch Team MMT) bestaande uit een (anesthesioloog, intensivist of traumachirurg), een piloot, een gespecialiseerde verpleegkundige en een ambulancechauffeur zijn hiervoor bevoegd en opgeleid.

Waarom dit lidmaatschap?
Zodat u en uw gezin verzekerd zijn van 24/7 Medical Security
Kunt u de rekening van een (ALS) ambulance betalen? Levert uw privédekking of Ziektekostenverzekering echt 100%
(ALS) Ambulance dekking? Veel Ziektekostenverzekeringen hebben aanzienlijke beperkingen en uitsluitingen voor deze
service. Middels dit lidmaatschap ligt deze service nu voor u en uw gezin binnen handbereik.

Wacht niet tot het te laat is, neem verantwoordelijkheid en word vandaag nog lid.

Premie:

USD 10.- per maand per gezin
Is het levensbedreigend dan rijden wij direct uit. Hierdoor gaat er geen tijd verloren (door eerst de politie of AZP te bellen)
en kunnen wij de 15 minuten norm hanteren voor de ambulance.

Wist u dat,
Wij een 24/7 satellietverbinding onderhouden met Nederland, hierdoor kunnen wij ten alle tijden overleggen met een specialist.
ILSUM
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FEESTZAAL

TROPICAL

Voor al u bruiloften,recepties,verjaardagen en feesten
Dekkershoek 46-48, 2552 DE Den Haag
Mobiel: +31(0) 6 22979574
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Henricuskade 59 A
2497 NB DEN HAAG
50

+31 (0) 70 - 402 32 50
+31 (0) 6 - 47 88 49 01
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LED ADVERTENTIE PAKKETTEN

DIAMOND

GOLD
$

350

$

550

per maand

per maand

LED ADVERTENTIE

*

LED ADVERTENTIE

LED SCREEN 5m x 3m

GRATIS RECLAMESPOT **

96 KEER PER DAG

LED SCREEN 1: 2m x 2m

HD BEELD VAN 06:00 TOT 24:00

LED SCREEN 2: 5m x 3m

1 LOCATIE

96 KEER PER DAG

HK. KEIZERSTRAAT & FRED.DERBYSTR.

HD BEELD VAN 06:00 TOT 24:00
* LED advertentie is exclusief reclamespot.
** Gratis reclame spot bij 1 jaar adverteren

2 LOCATIES

KWATTAWEG 238
HK. KEIZERSTRAAT & FRED.DERBYSTR.

Voor meer info
+31 - 6 34016535
+597 - 8618389 & +597 - 8742280
Reclame spot tarief vanaf $350

keuze uit : video animatie, 3D reclame, text animatie, foto’s, drone shots

Nu ook op bestelling verkrijgbaar led schermen in verschillende afmetingen.
Henricuskade
Ook nog
verhuur van 59
ledAschermen vanaf 2+31
jaar(0)
op 70
locatie.
- 402 32 50

2497 NB DEN HAAG

ILSUM

+31 (0) 6 - 47 88 49 01
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Nieuw-Amsterdam
Nieuw-Amsterdam is het belangrijkste regionaal centrum van Commewijne vanwege
de aanwezigheid van het districtscommissariaat. Dit is het kantoor van de gewestelijke
politiecommandant alsook van de bestuursdienst’’
Verder is er ook een politiepost, een polikliniek van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst en een
brandweerkazerne van het district aanwezig! Ook is er een bibliotheek en zijn er twee scholen. Eén
voor het basisonderwijs en een MULO school (middelbare school). In het woongebied (dat grenst
aan het fort) zijn er oude officierswoningen te zien die er erg bouwvallige uitzien. Toch zijn deze
bijzondere woningen bewoond door lokale ambtenaren in het overheidsdienst.
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Cafe Lounge 
Santana

   

Jan vd Heijdenstraat 47 | DEN HAAG
TITA TITA DOKSA verkijgbaar | 0653884680

LOTUS TRAVEL
Voor al u verre reizen meer dan
30 jaar ervaring in groepsreizen

Bakhuizenstraat 5 Den Haag // +31(0) 61.77.68.918 // +31 070 2156776

We are not the best, but better than the rest
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Uitgaan in Suriname
Paramaribo

1.Club Eclipse

6.Club Havanna,

Kleine Dwarsstraat,
Paramaribo, Suriname

Van ‘t Hogerhuys-straat 13

2.COPA DISCOTHEEK
A. K. Doergasawstraat,
Nieuw Nickerie, Suriname

3.Next Club Suriname
9 Kleine Waterstraat,
Paramaribo, Suriname

4.Club Touche
Paramaribo, Suriname

5. Utopia Heritage

7.ZEPPELIN DISCOTHEEK
Soekramsing Straat, Van Pettenpolder,
Suriname Nickerie

Suriname kent een aantal
clubs en discotheken waar je je
heupen soepel kunt bewegen!
Dans op gezellige muziek en
vermaak je met een heerlijk
drankje die bereid wordt door
leuke bartenders.

5-7 Kleinewaterstraat, Kleine Water St,
Paramaribo, Suriname
ILSUM
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Feestdagen 2019

Suriname kent vele Nationale
Feestdagen!

Ga jij in 2019 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
2019

DATUM			FEESTDAG
Dinsdag 1 januari		
Dinsdag 5 februari		
Maandag 25 februari		
Woensdag 20 maart		
Vrijdag 19 april			
Zondag 21 april		
Maandag 22 april		
Woensdag 1 mei		
Dinsdag 4 juni			
Maandag 1 juli			
Vrijdag 9 augustus		
Zondag 11 augustus		
Donderdag 10 oktober		
Zondag 27 oktober		
Maandag25 november		
Woensdag 25 december
Donderdag 26 december
Dinsdag 31 december		

Nieuwjaarsdag
Chinees Nieuwjaar
Dag van Bevrijding en Vernieuwing
Holi Phagwa
Goede Vrijdag
1e Paasdag
2e Paasdag
Dag van de Arbeid
Idul Fitr
Keti Koti (Dag der Vrijheden)
Dag der Inheemsen
Idul Adha
Dag der marrons
Divali
Onafhankelijkheidsdag (Srefidensi)
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Owru Jari

Schrijf deze Nationale Feestdagen maar op, want de kans is groot dat jij op deze dagen vrij hebt tijdens je
(stage)periode in Suriname!
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Zeeschildpad
Braamspunt & Galibi
Het fenomeen van de
reuzenschildpadden van
dichtbij.

Foto Anand Rambaran

In Suriname komen verschillende zeeschildpadden namelijk hun eieren leggen in de kustgebieden van ons
land. De kans is groot dat je in het seizoen oog in oog komt te staan met één van onze drie soorten die hier
veel voorkomen. We hebben hier de Groene Soepschildpad (Krapé), Lederschildpad (Aitkanti) en de
Karetschildpad.

ILSUM
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YOLO
Appartementen
Willemstad Curaçao

YOLO Apartment is een appartement met twee verdiepingen met
2 slaapkamers, 1 complete badkamer en 1 halve badkamer.
Het is geschikt voor maximaal 5 personen.
YOLO Appartement heeft kabel-tv en gratis wifi-verbinding, (full-house,) air-conditioning,
balkon, volledig uitgeruste keuken met koelkast, oven en keukengerei, eetkamer, een
familiekamer met uitzicht op de buitenkant. De accommodatie biedt gratis parkeergelegenheid
een zwembad.
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CENTRALE
MARKT
Paramaribo
Waterkant aan de
Surinamerivier

Zoals elk land waar je op vakantie gaat is een bezoekje aan de plaatselijk
markt een aanrader.

Foto Anand Rambaran

De Centrale Markt van Paramaribo ligt aan het einde van de Waterkant aan de Surinamerivier in een soort
grote hal van twee verdiepingen. Ook buiten staan de marktkooplui met verse groente, noten, fruit, vlees,
vis, kruiden, kleding, haar artikelen, vogelkooien, en diverse spullen. Maar ook diverse eettentjes zijn er
te vinden. De markt is naast een trefpunt voor handel, een stopplaats van bussen en een aanmeerplaats
voor boten, wat voor een grote drukte zorgt. Het is aan te raden af te dingen bij de prijzen en vooral
vroeg in de ochtend te gaan, aangezien het rond het middag uur heel erg heet is.

ILSUM
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Bigipan
Noordwesten van Suriname

Omgeven door rust en natuur verblijf je op een mooie houten lodge op het
meer. Je reist vanuit Paramaribo door verschillende districten per auto
en stapt uiteindelijk in het district Nickerie over op een korjaalboot richting
de lagune. Eenmaal aangekomen spot je vogels, kaaimannen, kan je
zonnen, zwemmen, kajakken en nog veel meer. Neem ook zeker een
modderbad tijdens je verblijf op Bigipan.
60

ILSUM

Bigi Pan, ‘het grote meer’ op zijn Surinaams, staat bekend om de vogeltrek. Miljoenen vogels
strijken er elk jaar neer om te overwinteren. Je kunt er romantisch overnachten in een huisje op
het water. In een uitgeholde boomstam vaar je langs kreken, mangrovebossen en moerasgebieden. Het zijn de broedplaatsen van meer dan 120 vogels, waaronder water- en trekvogels. Krabben, snoeken, garnalen en tilapia’s zwemmen in het modderige water. De kans is vrij groot dat je
een kaaiman tegenkomt. Vogelliefhebbers en vissers kunnen hun hart ophalen in natuurreservaat
Bigi Pan.

Brak water
Bigi Pan ligt in het uiterst noordwesten van Suriname bij Nieuw-Nickerie, de tweede stad van het
land, op zo’n drie uur rijden van Paramaribo. Het natuurgebied ligt ten noorden van de stad en
grenst aan de Atlantische Oceaan. Bigi Pan is een bijzonder beheersgebied. Het heeft een oppervlak van ongeveer 130.000 hectare, waarvan de helft uit water bestaat. In het grote merengebied
vind je brak water, half zout, half zoet.

Vogeltrek
Van het landoppervlak is ongeveer 15.000 hectare ingepolderd voor het verbouwen van rijst. Op
een klein deel wordt veeteelt bedreven. In het midden vind je een groot meer, op zijn Surinaams:
Bigi Pan. Daar is het gebied ook naar vernoemd.

Foto Anand Rambaran

Bigi Pan staat bekend om zijn grote aantallen vogels, die rond de jaarwisseling vanuit het koude
noorden neerstrijken om er

ILSUM

61

Toeristenkaart
VISA
Wie van de toeristenkaart gebruik mogen maken zijn alle
visumplichtige personen van Surinaamse origine – ongeacht de
nationaliteit – en tenminste 50 nationaliteiten die genoemd zijn in het
besluit van de Surinaamse overheid.

Voor landen die niet-visumplichtig zijn, geldt de
toeristenkaart niet. De toeristenkaart werd op
25 november 2011 geïntroduceerd.
De toeristenkaart kan gekocht worden bij:
1. Bij vertegenwoordigingen van Suriname in het
buitenland
2. Bij de Toeristenkaartbalies te Schiphol
3. Op de Johan Adolf Pengel Luchthaven in Suriname
en andere officiële verkooppunten
De Toeristenkaart is uitsluitend voor toeristische- en
vakantiedoeleinden bestemd, het kost per 15 maart
2018, 35 euro/40 US$. Het is een los kaartje dat geldig
is voor één binnenkomst.
Is men voornemens verschillende tripjes vanuit/naar
Suriname te maken - binnen een periode van twee
maanden - dan is het gemakkelijker en voordeliger
om een visum(sticker) i.p.v. een toeristenkaart aan te
vragen.
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Voor de toeristenkaart is geen pasfoto of formulier
nodig, voor een visum wel.
Voor zaken, werken, studie/stage en andere
niet-toeristische doeleinden is een corresponderend
visum nodig.
Personen van niet-Surinaamse origine mogen niet
langer dan 90 in Suriname verblijven. Met een
goedgekeurde MKV aanvraag is een langer verblijf wel
mogelijk.
Voor de actuele openingstijden van de
Toeristenkaartbalies te Schiphol dient men de
website van het Consulaat van Suriname te
Amsterdam te raadplegen www.consulaatsuriname.nl
Voor bijzonderheden m.b.t. de toeristenkaart en een
visumaanvraag kan men terecht op de website van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek
Suriname en de diplomatieke- en consulaire missies
van Suriname in het buitenland.
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Foto Anand Rambaran

De gezelligste band van Nederland

Sabroso

Suriname

De populaire Surinaamse muziekgroep Sabroso
ook wel “De gezelligste band van Nederland”
genaamd is al meer dan 12 jaren toonaangevend
in de Surinaamse muziekindustrie.
Het orkest telt 13 muzikanten en heeft een
uitermate grote voorliefde voor het moederland
Suriname.
Muziekgroep Sabroso staat onderleiding van de uit
Suriname afkomstige bekende
trompettist/arrangeur Setish Bindraban.
Zowel in Suriname als in Nederland mag het
orkest rekenen op een enorme grote fanclub, het
is dan ook geen wonder dat het orkest wordt
gezien als de muzikale ambassadeur van
Suriname. Het orkest reist al 12 jaren
onafgebroken minimaal 1x per jaar af naar
Suriname voor het geven van concerten.
Hun motto is dan ook “Sranang sani na wis ani”
De mensen die kennis willen maken met deze
geweldige band worden uitgenodigd een kijkje te
nemen op hun facebookpagina
#muziekgroepsabroso of website
www.muziekgroepsabroso.nl waar het orkest met
hun 14 albums het Surinaams gevoel GRATIS
probeert over te brengen naar de rest van de
wereld.
Muziekgroep Sabroso
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7 dagen per week geopend
Laan van Wateringen 667 / Den Haag
Mobiel : +31 (0) 681506853

www.hindivibe.nl

WORLD CLASS EXCLUSIVE
EXPERIENCE
IMAGINE • CREATE • SUCCEED

THE EXCLUSIVE EXPERIENCE AGENCY
OF CHOICE FOR CLIENTS WHO WANT
A GENUINELY BESPOKE EXPERIENCE
ANYWHERE IN THE WORLD.
TAILORED PERFECTLY TO FIT YOUR
PERSONAL STYLE FROM OUR
HEADQUARTERS IN CURAÇAO.

+5999.5155885
+5999.6626216
info@citrinelux.com
www.citrinelux.com
EXPERIENCE

The movement
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Wil jij toffe en werkende ontwerpen
voor jouw business. Dan zit je bij dit
reclamebureau goed.
TEAM UP
web design en alles wat bedrukt kan
worden maken.
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06 24 64 72 03

Foto Anand Rambaran

Laat hier je logo, visitekaartje, ﬂyers,

hello@unitedheroes.nl
unitedheroes.nl
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FLY WITH US TO
HAVANA
CUBA
Direct flights
from Suriname

CURACAO
SANTIAGO de CUBA
HAVANA
SANTO DOMINGO
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www.flyallways.com
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