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VOORWOORD

de uitgaven. Gebruik je zakelijke rekening, de
rekening courant, alleen voor zakelijke kosten. Stort
maandelijks een bedrag voor privé uitgaven naar
een aparte rekening. Zo hou je overzicht en kunt je
posten beoordelen waarop je zou kunnen besparen!

“Grip op geld voor ondernemers”
Toen ik enkele jaren geleden op bezoek was in
China en Maleisië ging ik bewust naar de Bank
of China. Wat zie je en leer je daar? De
Chinese ondernemer is over het
algemeen een hardwerkend
persoon. China kent een
speciale import- en export
bank voor ondernemers.
Maleise kent vanwege
haar overheid
the “1Malaysia
Entrepreneur, or
1MET”. Deze
laatste is een
initiatief van de
overheid om
de Aziatische
ondernemer
prikkels
te geven
teneinde de
ondernemer
in haar volle
omvang
en vaart te
ondersteunen,
zodat zij
vanwege de
publieke en private
resources aan
business groei kan
doen. Het is heel leerrijk
om grensoverschrijdend te
kijken met een omzettingsbril
voor de Sur-Ned ondernemer, de
Diaspora-investeerder maar ook gewoon de
Surinaamse ondernemer die in Switie Sranang
woont, om deze meer boost te geven.
Inmiddels kent Suriname een aantal sociale
wetten ondersteunend voor (het personeel
van) ondernemers: bv de BAZO wet als basis
4

gezondheidszorg, de wet op minimumloon, de
pensioen wetgeving, de belastingwetten en de
wet op Investsur. Deze laatste is de
wetgeving ter bevordering van
investeringen in Suriname.
Heel interessant voor
de ondernemer, maar
ze kosten businessmoney. De Centrale
Bank van Suriname
organiseert vaak ook
conferenties zoals in het
verleden de conferentie
Financiële Stabiliteit in
samenwerking met de
IMF. Nederland kent op
alle niveaus faciliteiten
voor investeerders.
Kortom, we zouden
zeggen: Internationaal,
nationaal en op
ondernemersniveau
wordt de ondernemer
“gediend”. I love Su (als
Magazine) volgt dit alles
nauwlettend en heeft
de intentie om deze ook
te blijven volgen, zodat
je goed en verstandig kan
omgaan met uw geld.
Daarom dit voorwoord in onze 2e
magazine. Speciaal voor u dit enkele tips:

2.
Doe ook aan ondernemersbijeenkomsten
in klankbordgesprekken. In een klankbord gesprek
kunnen allerlei vragen gesteld worden zoals “zit
ik op de goede koers”?, of hulp bij ondernemers
vragen of gewoon brainstormen over verschillende
scenario’s.

Blijven investeren en
onderzoeken
Ondernemers die durven te verenigen, investeren,
moderniseren staan ook sterker. Na een tijd van
bezuinigingen en reorganiseren breekt voor veel
ondernemers altijd een tijd van wederopbouw
aan. En met investeren bedoel ik: het stimuleren
van de groei, opleiding en ontwikkeling, ook van
kennis en personeel. Juist de investering in deze
aspecten heeft de laatste jaren niet in alle landen
en bij alle organisaties hoog op de agenda gestaan;
de recessie in het buitenland maakte het vaak
lastig opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
voor medewerkers te bekostigen. Uit menig HRonderzoek blijkt dat de mogelijkheid tot opleiding,
ontwikkeling en ontplooiing voor talentvolle
medewerkers juist de belangrijkste aspecten van
een baan zijn.

Dus: het antwoord van deze tips zit
‘m vooral: om grip te hebben op uw
ondernemersgeld.
Veel leesvreugde!

Deze aspecten wegen vaak zwaarder dan andere
arbeidsvoorwaarden als salaris of een auto van de
zaak. Het blijkt bovendien dat organisaties die wel
investeren in talent en groei, 30% hoger scoren
op het gebied van personeelsbetrokkenheid dan
organisaties die dit niet doen.
Na de periode van recessie is het dus van groot

1.
Als je meer onttrekt aan je bedrijf voor je
privé uitgaven dan er binnen komt, heb je al snel
een probleem. Weet wat je nodig hebt voor privé
uitgaven! Wat is de hoogte van alle vaste lasten?
Inzicht hierin krijg je door de bankafschriften van
je bank te bekijken. Wat staat er op en kloppen
ILSUM

belang te investeren in het zittende personeel; de
markt verwacht namelijk dat uw bedrijf zich mee
ontwikkelt en dat uw personeel in kan spelen op
diverse veranderingen. Bent u en uw personeel
daartoe in staat? Om personeel te behouden en
om talent te laten excelleren, kunnen verschillende
instrumenten worden ingezet. Een belangrijke trend
op de opleidingsmarkt is bv.: e-learning. E-learning
is een laagdrempelige en voordelige manier om
personeel online te trainen en te ondersteunen
bij hun dagelijkse werkzaamheden, maar ook in
hun persoonlijke ontwikkeling. Het grote voordeel
van online trainingen is dat ze altijd en overal
beschikbaar zijn en bovendien een stuk voordeliger
zijn dan klassikale trainingen. E-learning is een
handige en betaalbare manier is om medewerkers
scherp te houden en te ontwikkelen. Bovendien
kunnen trainingen buiten reguliere werktijd
gevolgd worden, zodat personeel productief blijft
en er geen werktijd verloren gaat. Het gaat om
een breed pakket aan trainingen, variërend van
Officetrainingen tot Persoonlijke Effectiviteit. Zo
is I Love SU als Magazine: breed, gevarieerd en
(hopelijk) effectief.

Mr. Robby MaKKa Msc
ILSUM
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TSANG: BALANS TUSSEN BEHOUD
BOS EN ONTWIKKELING
Suriname gaat volop aan de slag om zich als het groenste land van de wereld te profileren. Daarbij is
het belangrijk dat de regering een goede balans vindt tussen de noodzakelijke sociale en economische
ontwikkeling in het land en het behoud van het huidige bos dat 93 procent van de oppervlakte van
Suriname is. Dat is de overtuiging van minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme die
tevreden terugkijkt op de conferentie van de HFLD-landen die in februari 2019 in Paramaribo
plaatsvond. High Forest Cover, Low Degradation (HFDL) landen, zijn landen met veel bos en weinig
ontbossing.

’We hebben Suriname internationaal in de schijnwerpers gezet als een land met 93%
bosbedekking. Dat groene imago moeten we nu volop inzetten bij het promoten van
Suriname als duurzame toeristische bestemming.’’
Suriname helpt de wereld
Tijdens de conferentie is veel gesproken over de vraag hoe beboste landen dat kunnen behouden, maar
zich tegelijkertijd ook kunnen ontwikkelen. Dat is ook het vraagstuk waar de regering en minister Tsang
in het bijzonder zich mee bezig houden. Dat geld kan van de rijkere, geïndustrialiseerde landen komen.
Met dat geld wil de minister werkgelegenheid creëren. Maar vooral ook de bewustwording over het
belang van het bos vergroten bij de mensen die van het bos moeten leven.

wel dat we op een andere manier aan geld moeten komen voor onze eigen ontwikkeling. Het
is bezopen dat wij als land met zoveel rijkdommen toch zoveel veel moeite moeten doen om
genoeg geld te hebben voor belangrijke zaken als onderwijs en gezondheidszorg.’’
Het toerisme stimuleren Dat geld kan van de rijkere, geïndustrialiseerde landen komen. Met dat geld wil
de minister werkgelegenheid creëren, maar vooral ook de bewustwording over het belang van het bos
vergroten bij de mensen die van het bos moeten leven.

‘’We zitten in principe niet te wachten op het geld van andere landen. We willen daarom
het toerisme stimuleren en het bos duurzaam benutten. Als je kapt heb je maar één keer
inkomsten. Als je de bomen laat staan kan je op meer momenten ermee verdienen. We
moeten investeren in de mensen die hier werken om het bos te behouden. Zij moeten ervan
profiteren.’’
Tsang is ervan bewust dat als Suriname wordt neergezet als groene en duurzame toeristenbestemming er
nog veel moet gebeuren. Het gaat dan niet alleen om het behoud van het bos. ‘’Je kan wel zeggen dat je
het groenste land van de wereld bent, maar als je toestaat dat mensen ‘paddiekaf’ mogen verbranden, dat
ze vervolgens het vuil in de rivier mogen gooien en dat we nog veel plastic zakjes en foambakken mogen
gebruiken, zijn we niet geloofwaardig. Integendeel, we moeten nog veel meer inzetten op duurzaamheid.
Dat kan bijvoorbeeld door zo min mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken en vol in te zetten op
alternatieve brandstoffen zoals bio-energie’’,

aldus Tsang.

‘’Eigenlijk zou het heel makkelijk zijn voor Suriname. We verkopen gewoon de helft van ons
bos en dan hoeven we nooit meer geld te lenen. Maar dat doen we niet. Suriname kiest
ervoor het bos te behouden omdat dat goed is voor de hele wereld.
Maar dat betekent dus

6
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DE PARAMARIBO

ZOO

De Gonini ( Harpij arend )
Je hebt de vliegende Surinaamse trots misschien
wel eens gezien: de Gonini. Deze sterke, statige
beschermde roofvogel staat veelal bekend voor
haar kracht en grote klauwen. In 2013 had de
Paramaribo Zoo de eer om een Gonini in haar tuin
te mogen verwelkomen. Deze was gevonden door
het natuurbeheer van Suriname: het ROGB. Tot op
heden is de roofvogel in al haar glorie te zien in de
Paramaribo Zoo.
Deze mooie en verleidelijke roofvogel is bijzonder
sterk en kan wel tot 10 kilo aan gewicht ‘optillen’.
Een jaguar meenemen voor haar lunch? Dat is geen
vreemd verschijnsel! Ze jaagt vanuit een uitkijkpunt
in een boom waarna ze meestal tussen de bomen
door vliegt om haar prooi al vliegend van de grond te
grijpen. De Paramaribo Zoo is heel trots om zo een
icoon van een roofvogel te hebben, een vogel die
status, adel en kracht symboliseert.

Zeldzame roofvogel
Dit dier mag je absoluut niet in persoonlijk bezit
hebben. Zelfs niet een veer! Heb je een veer
gevonden en neem je deze (per ongeluk) mee op reis?
Dan riskeer je een hoge boete! Deze maatregelen zijn
genomen nadat het vrije aantal Gonini’s in Zuid- en
Midden-Amerika drastisch afnam. Vooral de jacht op
deze zeldzame roofvogel is een belangrijke reden dat
de regels strikt worden nageleefd. Maak je je schuldig
aan een overtreding, zijn daar zware consequenties
aan verbonden.
Foto Willem Meijlink

Genevieve Patandin

Ambassadrice Paramaribo Zoo
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STIMULEREN ONDERNEMERSCHAP
BELANGRIJK SPEERPUNT VOOR SURINAME
Een van de belangrijkste speerpunten van de Surinaamse regering is het stimuleren van het
ondernemerschap, waarbij de nadruk ligt op de groep van kleine en middelgrote ondernemers, de
zogenaamde KMO-groep. Het doel van het stimuleren van deze groep is het vergroten van de eigen
Surinaamse productie. Het beleid voor het stimuleren van ondernemerschap is ondergebracht bij het
ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), bij het onderdirectoraat Ondernemerschap en de
Ondernemersdesk.

Het ministerie helpt
Behalve het verstrekken van informatie over wat er allemaal bij het ondernemerschap komt kijken,
verzorgt het ministerie trainingen over ondernemerschap en meer specifiek over het schrijven van
bedrijfsplannen. Een ander belangrijke zaak waar het ministerie aan werkt is het zorgen voor voldoende
financieringsmogelijkheden voor startende ondernemers. Vooral voor ondernemers die onvoldoende
onderpand hebben is het lastig om bij lokale banken geld te lenen. Dankzij de inspanning van het
ministerie en het KMO-fonds zijn er sinds maart 2019 afspraken gemaakt met lokale banken die bereid
zijn toch een lening te verstrekken tegen een aantrekkelijke rente. Dit is mogelijk omdat het KMO-fonds
samenwerkt met het Garantiefonds. Hierdoor is het risico voor de bank kleiner geworden. Financiering
voor een grote groep kleine en middelgrote ondernemers is hierdoor beter bereikbaar worden. Dit zal een
positief effect hebben op de economische bedrijvigheid in Suriname.

De ontwikkeling van de olie- en gasindustrie
Een andere ontwikkeling die volgens Minister Stephen Tsang van HI&T veel kan betekenen voor de kleineen middelgrote bedrijven is de ontwikkeling van de olie- en gasindustrie in Suriname. Eind maart sprak
hij op een studiedag over de olie- en gasindustrie, georganiseerd door de organisatie ‘One Basin Three
Nations’ in samenwerking met de ministeries van HI&T en Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Volgens Tsang is
de olie- en gasindustrie een van de snelst groeiende sectoren in Suriname en in de regio. De olievondsten
in Guyana en mogelijk ook in Suriname zullen volgens hem voor meer inkomsten en werkgelegenheid
zorgen. Dit kan in Suriname leiden tot een sterke groei van de economie, waarbij het belangrijk is dat
ingespeeld wordt op de behoeftes in Guyana en de regio. De spin-off van de ontwikkelingen in de
regio op het gebied van handel, dienstverlening en toerisme voor Suriname zijn volgens Tsang niet te
onderschatten.

Grijp je kans!
Ook de onderdirecteur van het Ondernemerschap, Donaghy Malone van HI&T hoopt dat de ondernemers
hun kansen gaan grijpen. “De komst van de grote oliebedrijven zal leiden tot meer vraag naar producten
en diensten. Dat biedt kansen, maar de ondernemers zullen zich wel moeten aanpassen aan de
wensen van de bezoekers en de bedrijven. De kwaliteit van de producten en de
dienstverlening kan op elk niveau nog wel verbeteren. We zullen meer dienstbaarheid
moeten tonen om meer te kunnen verdienen. Ook moeten we meer rekening gaan
houden met internationale standaarden” zegt Malone.

HI&T voorlichting
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SURINAME
VEILIGER DOOR
SAFE CITY
PROJECT

Het Commandocentrum en
camera’s
Een van de componenten van dit project is het
plaatsen van camera’s op strategische plekken
in Paramaribo. In totaal zijn er driehonderd
camera’s op honderd locaties geplaatst in in de
stad. In een later stadium zullen ook camera’s
in de districten Wanica en Marowijne geplaatst
worden. De camera’s versturen beelden naar het
Commandocentrum dat op het terrein van Telesur
te Santo Boma in het district Wanica is gevestigd.
Vanuit deze locatie worden de beelden gemonitord.
Telesur heeft 1 Gigabyte data ter beschikking
gesteld voor het versturen van beelden naar de
basislocatie.

Sinds eind december 2018 is Suriname een stukje
veiliger, want het Commandocentrum van het Safe
City project is operationeel geworden. Het doel van
dit project is om de algehele veiligheid in Suriname
duurzaam op peil te houden.
Het Safe City project is een onderdeel van het
Nationaal Breedband Project dat wordt uitgevoerd
door het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur)
en gefinancierd wordt door de overheid. De Chinese
internetgigant Huawei heeft het project uitgevoerd.

12

Waarom het Safe City project?
De komst van het Safe City project is een extra
middel voor de politie die niet overal tegelijkertijd
kan zijn. Behalve de politie zullen ook de brandweer
en de spoedeisende hulp in het Commandocentrum
worden gevestigd. Alle camerabeelden kunnen in
dit centrale punt bekeken worden. Hiermee kunnen
de hulpdiensten in geval van calamiteiten sneller en
effectief

ILSUM
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handelen. Vicepresident Ashwin Adhin vindt dat het
Safe City project gezien mag worden als de nieuwe
manier van sociale controle. Met dit project bedoelt
de overheid het niet verkeerd met de gemeenschap.
“Er wordt op u gelet, zodat wij de orde kunnen
handhaven. Daarnaast moet elke burger het gevoel
hebben dat hij veilig is in het land.”

Criminelen worden zichtbaar!
‘’Het project heeft sinds de lancering al vruchten
afgeworpen’’ zegt hoofdinspecteur Humphrey
Naarden van het Korps Politie Suriname (KPS). “De
resultaten zijn heel positief en effectief. Met behulp
van het Safe City project is het gelukt om paar
criminelen niet alleen zichtbaar te maken, maar hen
ook op te sporen, aan te houden en in verzekering
te stellen” zegt Naarden.
De door het Commandocentrum geproduceerde
beelden zullen als bewijsmateriaal worden gebruikt
bij het onderzoeken van zaken, gevolgd door het in
beeld brengen van verdachten. Dit bewijsmateriaal
kan voorgelegd worden aan de rechter ter
terechtzitting.

HI&T voorlichting
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NEOTROPICAL
BUTTERFLY PARK

DE EERSTE
VLINDERTUIN VAN
SURINAME!
Het Neotropical Butterfly Park is een prachtige
vlindertuin in Lelydorp. Naast de mooie vlinders
vind u hier ook prachtige bloemen. U kunt hier ook een
rondleiding krijgen door de insectenmuseum en krijgt
alle informaties over de kweekfaciliteiten. Een bezoek
aan het Neotropical Butterfly Park is zeker de moeite
waard.
Adres: Lelydorperweg 127, Wanica

WANICA

Het distrikt Wanica is qua oppervlakte het kleinste
distrikt in Suriname, maar één van de grootste qua
bevolking. Wanica wordt begrensd door de districten
Commewijne in het oosten, Saramaca in het westen
en Para in het zuiden. Door zijn grote aantal inwoners
van ongeveer 120.000 is Wanica één van de meest
verstedelijke districten met Lelydorp als hoofdstad.

Het dorp Santigron

Foto Anand Rambaran

Met kleine fabrieken, winkelcentra’s en toeristische
attracties, zal dit kleine district bezoekers die de tijd
nemen om het te ontdekken zeker fascineren. Één
van de meest bezochte attracties is het Marrondorp
Santigron, gelegen aan de Saramacca rivier en
bewoond door Saramaccaners, die nog steeds hun
traditionele manier van leven volgen. Maak een
dagtocht, verblijf er een paar dagen, dompel jezelf
onder in de natuur en ontdek de marroncultuur zoals
je dat in het diepe binnenland van Suriname zou doen.
Een bezoek aan Santigron zal u achterlaten met mooie
herinneringen aan een unieke cultuur in de ongerepte
natuur.

Vikroy Etwaroo
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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).

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

VOORDELEN VAN
HET PSA
DOCUMENT

Henk Arronstraat 123
Tel: (00597) 410246

Zon thuiszorg
Hoogestraat 71
Tel: (00597) 471158

Een persoon met een geldig PSA document:

Ressort Latour

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;

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

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

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;

Ressort Uitvlucht

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.

Kasabaholoweg 90
Tel: (00597) 498537 – 498045

MR. Huber stichting

4. Heeft de mogelijkheid om zonder werkvergunning te werken.

Nidhastraat 258
Tel: (00597) 432570

Meer informatie vindt u op onze website www.gov.sr/psa

20
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STIMULEREN VAN CULINAIR
TOERISME
Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) helpt culinair toerisme verder ontwikkelen door
Thaise kookkunsten bij te brengen aan het Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC)
studenten.

Het benefietdiner
Om het culinair toerisme in Suriname verder te helpen ontwikkelen heeft minister Stephen Tsang van
Handel, Industrie en Toerisme een voorstel gedaan aan de Thaise ambassadeur om SHTTC-studenten
de Thaise kookkunsten te leren. In dit kader zijn enkele Thaise chef-koks op bezoek in Suriname en
hebben in samenwerking met de SHTTC een benefietdiner voorbereid. De opbrengsten van het
benefietdiner zijn bestemd voor de SHTTC, die een belangrijke bijdrage levert op het gebied van
Hospitality en Toerisme. Jaarlijks levert dit centrum 250 studenten af aan de arbeidsmarkt.

De eerste keer in Suriname
De SHTTC studenten van niveau 2 kregen op woensdag 20 maart 2019 de Thaise technieken te zien
en konden zelf meehelpen aan de voorbereiding van het diner. Het is volgens ambassadeur Surasak
Suparat de eerste keer dat er een uitwisseling plaatsvindt in Suriname. De ambassadeur is erg tevreden
over dit project aangezien Suriname verschillende producten uit Thailand importeert. Ook dhr. Micle
Fung You Kee van Soeng Ngie & Co ondersteunt dit project omdat hij graag jongeren wil stimuleren.
Soeng Ngie & Co is de grootste importeur van Thaise producten. Hij juicht het initiatief van minister
Tsang daarom enorm toe.

HI&T voorlichting
22
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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 niet-westerse 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

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

Foto Anand Rambaran

www.letseladvies.nl
ARNHEM
026 - 781 00 01

arnhem@letseladvies.nl
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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.

Inspiratiebron
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.

De vrouw en de natuur
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
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.’’

Genevieve
Patandin

26

ILSUM

ILSUM

27

VAKANTIE IN NEDERLAND
Beste lezer(es) van het I Love SU Magazine, Dit
keer is het geen verhaal over Suriname, maar juist
een verhaal over Nederland. Kom je binnenkort
naar Nederland? Ik heb een aantal tips voor je!
De vakanties in Nederland staan vooral bekend
om de familiebezoeken, maar er is zoveel te doen
in ons kleine kikkerlandje. De meeste mensen
kennen bijvoorbeeld de Albert Kuipmarkt in
Amsterdam, de Haagse Markt of de markt op de
Afrikaanderplein in Rotterdam.

Het DRIELANDENPUNT
Heb je weleens van het Drielandenpunt gehoord?
Nederland grenst aan twee landen: Duitsland en
België. Het Drielandenpunt bij Vaals staat bekend
om de fraaie ligging op de Vaalserberg in de
provincie Zuid-Limburg. Nabij dit punt zijn er twee
uitkijktorens: de Wilhelminatoren en de Koning
Boudewijntoren. Beide torens bieden een mooi
uitzicht over Nederland, België en Duitsland.
Als je er toch

CARAIBISCHE FESTIVALLEN

Wanneer je op bezoek bent bij je familie is
een wandeling op de markt zeker de moeite
waard. Gedurende mijn tijd als muzikant heb ik
verschillende plekken in Nederland bezocht. Er
komen mooie herinneringen uit mijn jeugdjaren
naar boven wanneer ik dit artikel schrijf!
Nieuwsgierig geworden?

De zomermaanden naderen in Nederland wat betekent dat het festivalseizoen gaat beginnen. Heerlijk een
weekendje genieten van de Surinaamse keuken en de muzikale activiteiten. Even lekker relaxen en vergeet
natuurlijk niet te dansen.
De kans is groot dat je vele bekende vrienden en familie tegenkomt op een festival. Zo zijn de Milan festivals
bekend net als ‘Kwakoe’ in Amsterdam. Eén van het drukbezochte festival in juli is de Zomercarnaval in
Rotterdam. Wil je weten waar en wanneer de festivals beginnen? Houd dan
de Facebook pagina van het I Love SU Magazine in
de gaten.

Veel leesplezier!
Rob Biekhram

eenmaal bent is het zeker de moeite waard
om de plaatsen Valkenburg en Maastricht te
bezoeken. Een rondvaart met de rondvaartboot
in Maastricht is ook een aanrader! Als kind ging
ik graag naar Valkenburg voor de prachtige
grotten. Valkenburg is een toeristische plaats die
het gehele jaar wordt bezocht door buitenlanders
vanwege uitgaansgelegenheden als clubs, casino’s,
pretparken en het sprookjesbos. Daarnaast heeft
Valkenburg een
bekende kabelbaan en
zijn er diverse andere
attracties.

SKÛTSJESILEN
Als voormalige muzikant heb ik elke hoek en
gat in Nederland bezocht. De Surinamers die
geëmigreerd zijn naar Nederland hebben hun
stekje gevonden in de provincie Friesland. Deze
provincie ligt in het noorden van Nederland. Als
je denkt dat Surinamers uitsluitend in Den Haag,
Utrecht, Amsterdam of Rotterdam wonen dan kom
je voor een verrassing te staan. Zo heb ik een keer
op een bruiloft opgetreden in het plaatsje Sneek.
Wat ik mij kan herinneren zijn de Hindoestanen van
Surinaamse afkomst met een Fries accent.
Dit dialect is anders dan dat je gewend bent. Sneek
staat bekend om de zeilbootwedstrijden waarvan
de zeilboot een skûtsje wordt genoemd. Dit Friese

woord spreek je uit
als ‘skoetje’. Friesland staat verder bekend om de
natuur, de prachtige architectuur van gebouwen,
de boerderijen (in het Fries heet dat een ‘stelp’) en
natuurlijk de Waddeneilanden.
Als je in Friesland bent bezoek dan zeker de
plaatsen: Leeuwarden, Dokkum en Harlingen.
Ontdek Nederland en beleef de provincie Friesland.
Boek een hotel en ga een weekend vertoeven zou
ik zeggen!

VUURWERKSHOW SCHEVENINGEN
Ben je een vuurwerkliefhebber? Bezoek dan de vuurwerkwedstrijden in Scheveningen wat zeker de
moeite waard is. Bij dit spektakel strijden verschillende Europese landen tegen elkaar met als doel
wie de mooiste vuurwerkshow geeft. De wedstrijden worden
gehouden op vrijdagen en zaterdagen 16 en 17 augustus en 23
en 24 augustus. De boulevard van Scheveningen staat in het
teken van is gezelligheid met de vele restaurants, strandtentjes en
cafés.mag u deze show zeker niet voorbij laten gaan! Gedurende
deze periode staat boulevard in Scheveningen in het teken van
gezelligheid door optredens van bandjes en leuke activiteiten
28
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WELKOM BIJ BIHARIE'S RESORT

Verblijf in luxe en stijl in ons exotisch resort
KEUKENHOF
Ben je van plan om in de periode van 21 maart
en 19 mei naar Nederland te komen? Dan is het
een aanrader om naar de Keukenhof in Lisse
te gaan. De Keukenhof is een tentoonstelling
van mooie bloemen waarbij ca. 7 miljoen aan
bloembollen in de grond zijn gestopt.
Je bent in een positieve stemming door
de prachtige kleuren en de heerlijke
voorjaarsgeuren. Wist je dat de Keukenhof in
de Bollywoodfilm Silsila voorkomt? De bekende
bollywood acteur Amitabh Bachchan en actrice
Rekha hebben hier een filmshoot gedaan.

Ons exotisch resort ligt op 15 minuten rijden van de stad Paramaribo
en heeft een goede aansluiting met de Johan Adolf Pengel luchthaven,
die in ruim 25 minuten te bereiken is.

GIETHOORN
Ken je de film Great Gambler van Amitabh Bachchan
en Zeenat Aman? In die film is een stuk te zien op
een gondel (boot) in de Italiaanse plaats Venetië.
De Nederlandse plaats Giethoorn, in de provincie
Overijssel, wordt de Venetië van Nederland genoemd
door de vele kanalen die met elkaar verbonden zijn.
Met een boot kun je door het dorpje varen. Er is
daarnaast veel te doen in Giethoorn zoals: fietsen,
prachtige herinneringen vastleggen op de foto en
lekker genieten van de natuur. Je bent ver van de
drukte wat een goed
moment is om even tot
jezelf te komen.

U zult zich bevinden in een nette en schone omgeving waarin u een
gemeubileerde woning kunt huren voor zowel een lang- of kortverblijf.
Kom en geniet in ons exotisch resort langs het zwembad
van een drankje of tropisch ontbijt in ons ruim opgezette restaurant.
Het resort is tevens beveiligd met camera's en getraind beveiligingspersoneel.

voor boeking en informatie

ing. Rob BieKhram
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Contact:
Adres: WELGEDACHT B WEG SURINAME
Telefoonnummer: (+597) 582 301
E-mail: bihariesresort@hotmail.com
ILSUM

Gratis Parkeren
Beveiliging
Diverse camera's aanwezig
www.bihariesresort.com
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DE KALEBAS
‘’De Kalebas is een verzamelnaam voor een groot
aantal aan elkaar verwante gewassen, zoals
pompoen, flespompoen, fleskalebas en courgette.
Dit product wordt gebruikt om allerlei
huishoudelijke voorwerpen van te maken. Denk
bijvoorbeeld aan een drinkkruik, lepels, borden
maar ook muziekinstrumenten.

Volgens de experts (de Prices) bestaan er vijf
soorten kalebassen: kleine kommetjes, waarmee
water aan baby’s wordt gegeven, twee middelgrote
kommen met fraaie versieringen voor maaltijden
van mannen, weinig gedecoreerde kommen
om rijst mee te wassen en grote niet versierde
kommen voor ritueel gebruik.’’

Anand Rambaran

Foto Anand Rambaran

In Suriname wordt de kalebas gebruikt als medicijn
tegen vergiftiging. Het is namelijk een braakmiddel.
In de marronsamenleving is de kalebas een
belangrijk product aangezien het wordt gediend als
opdienservies, bewaarbakjes en bekers. De

buitenkant wordt versierd door mannen, terwijl
vrouwen eventueel dan nog de binnenkant
versieren met geometrische patronen.
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HET CHINEES NIEUWJAAR 2019
Op 16 Februari 2019 is voor de derde keer dat de Dutch-Suriname International Business Club bij elkaar
is gekomen om het Chinees Nieuwjaar te vieren. Dat werd gedaan in samenwerking met de Chinese
gemeenschap en het Surinaamse Consulaat in Amsterdam. Deze bijeenkomst wordt gezien als het
resultaat van een goede samenwerking tussen de regering van de Republiek Suriname en die van de
volksrepubliek China. Beide landen hebben een zeer nauwe samenwerking op economisch en
sociaal gebied in Suriname.

De Dutch-Suriname International
Business Club (DSIBC).
Het Consulaat heeft opdracht gegeven om handelsbetrekkingen
met Suriname op Internationaal niveau te bevorderen en te
stimuleren.
Deze opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met de DutchSuriname International Business Club (DSIBC) die in het leven is
geroepen bij de viering van het Chinees Nieuwjaar. DSIBC is het
business supportcentrum waar leden en geïnteresseerden elkaar
ontmoeten, nieuwe initiatieven ontwikkelen en samenwerken
door kennis, ervaringen en kwaliteiten met elkaar te delen.
Daarnaast zijn er concrete activiteiten als het uitwisselen
van informatie tijdens de ontmoetingen met (Surinaamse) delegaties, het organiseren van
handelsmissies naar Suriname, netwerkbijeenkomsten en zakenborrels. Dit heeft als doel om een
bijdrage te leveren aan het investeringsklimaat van Suriname. DSIBC verliest de maatschappelijk
verantwoordelijkheid uiteraard niet uit het oog. Met name de liefdadigheids werkzaamheden in
Suriname zullen door de DSIBC ondersteund worden. Ter ondersteuning van de profilering heeft DSIBC
een website: www.ds-ibc.com.

Het bestuur
De Consulaat Generaal en trekker van dit initiatief is op zoek gegaan
naar mensen die hun schouders eronder willen zetten. Hij heeft een sterk
internationaal georiënteerd bestuur van adviseurs samengesteld.

Foto Anand Rambaran

Deze bestaat uit de volgende personen:
Mr. M. Winter (voorzitter/Advocaat in den Haag), mevrouw Y. Alvares
(Secretaris/Dark Blue Indonesië, Singapore), mevrouw Sammi (bestuurslid/
Fortunate international, Maleisië), heer Alkilic(bestuurslid/Alyuva investment,
Turkije), heer P. Alvares (adviseur/ Darkblue International, Indonesie), heer
R. Bhoendie(adviseur/Erbeva Group, Suriname) en de heer G. van der
Tweel (adviseur/ Honorair Consulaat van Suriname in Nederland al 50 Jaar
ondernemer).

Secretariaat
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VERKEERSREGELS IN SURINAME
Ga je in Suriname de weg op, check dan van
tevoren de belangrijkste verkeersregels. Je vindt
hier de Surinaamse verkeersregels voor auto,
motor, en bromfiets.

Verkeersregels algemeen

WELKOM BIJ BIHARIE'S RESORT

Verblijf in luxe en stijl in ons exotisch resort
Vliegtickets
verzorgde
vakantiereizen
Ons exotisch en
resort
ligt op 15 minuten
rijden van de stad Paramaribo
Betrouwbaarheid,
goede servicemet
en professionaliteit
en heeft
een goede aansluiting
de Johan Adolf Pengel luchthaven,
staan heel hoog in het vaandel bij ons
die in ruim 25 minuten te bereiken is.
Als IATA-kantoor verzorgen wij alle vliegtickets wereldwijd.
U zult zichvoor
bevinden
in een
nette vliegvakanties
en schone omgeving waarin u een
Ons reisaanbod
individuele
verzorgde
gemeubileerde
kunt
huren
voor zowel een lang- of kortverblijf.
wordt
gepresenteerdwoning
op ons site
onder
de pakketreizen.
Naast de verzorging van individuele reizen heeft onze
en geniet
in ons
resort
het zwembad
organisatie Kom
ook enorm
ervaring
met exotisch
het verzorgen
vanlangs
groepsreizen.
van een drankje of tropisch ontbijt in ons ruim opgezette restaurant.
Het resort
is tevens
beveiligd veel
mettecamera's
enbiedt
getraind beveiligingspersoneel.
Suriname
heeft ontzettend
bieden en

mogelijkheden om populaire buurlanden te bezoeken.
Paramaribo zelf is bij uitstek een goede vakantiebestemming.
Ontdek cultuur, het gezellige uitgaansleven,
natuur of de gevarieerde Surinaamse keuken.
Vlieg naar Suriname met Surinam airways, KLM of TUI.

voor boeking en informatie
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Veilig rijden
Rijden onder invloed
Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het
bloed is 0,5 promille.

Mobiele telefoon
Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen
verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon
vast te houden. Ook bij het stilstaan (bij
bijvoorbeeld een rood verkeerslicht) is het verboden
een mobiele telefoon vast te houden.

Basisverkeersregels
• Je moet links rijden en rechts inhalen.
• Verkeer van links heeft voorrang.
Let op: op T-splitsingen moet een bestuurder
op de weg die eindigt, voorrang verlenen aan
bestuurders op de doorgaande weg. Een
bestuurder op een onverharde weg moet voorrang
verlenen aan bestuurders op een verharde weg.
Begrafenisstoeten en militaire en politiecolonnes
hebben voorrang op het overige verkeer. Als
bestuurders een begrafenisstoet tegenkomen,
moeten ze aan de kant van de weg stoppen totdat
de lijkwagen is gepasseerd.

Wij zijn gevestigd in Nederland en Suriname.
Zo kunt u altijd terecht bij een vertrouwd adres
Hoofdvestiging:
Contact:
Adres: Kerkplein 10 Paramaribo
Adres:
WELGEDACHT
B WEG
SURINAME
Tel.: (597)
425428/ 422530/
422540
Telefoonnummer:
(+597) 582 301
425281/ 424845
E-mail:
Email:bihariesresort@hotmail.com
receptie@waldostravel.sr

Hier worden enkele belangrijke algemene
verkeersregels vermeld, waaronder een aantal
verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Adres
Paul Krugerlaan 119
Gratis
Parkeren
Den
Haag, 2571 HD
Beveiliging
Telefoonnummer:070-3699007
Diverse camera's
aanwezig
Spoedgevallen
:06-45144200
www.bihariesresort.com
E-mail
:waldostravel@hetnet.nl
ILSUM

Geluidssignalen
Het geven van geluidssignalen is overdag
toegestaan bij het inhalen of als er een direct
gevaar voor een aanrijding bestaat.

ILSUM

Parkeren
Het is verboden te parkeren aan de rechterkant
van de weg (tegen de rijrichting in), ook in
parkeervakken aan de rechterkant. Als er echter
aan de linkerkant een parkeerverbod geldt, mag
je wel aan de rechterkant parkeren. Aan de zijde
van een rijbaan waar parkeergelegenheden zijn
aangebracht, mag niet worden geparkeerd binnen
12 m van die parkeergelegenheden. Als een
voertuig defect is, mag dit voertuig niet langer dan
48 uur wordt geparkeerd.

Stilstaan
Je mag een voertuig niet laten stilstaan op de
volgende plaatsen:
• Aan de rechterkant van de weg, tenzij er aan de
linkerkant een verbod geldt om stil te staan.
• Binnen 12 m van het bord dat een bushalte
aanduidt. Binnen 12 m van een aan de andere
zijde van de weg stilstaand voertuig, tenzij
er tussen beide voertuigen zo veel ruimte
overblijft, dat twee personenauto’s elkaar
kunnen passeren.
• Binnen 12 m van een straathoek.
• Op een brug.
• Binnen 6 m van een verkeersheuvel of binnen
12 m van een opgebroken of afgesloten
weggedeelte.

Bijzonderheden
Gescheiden rijbanen
In Suriname komen wegen voor die bestaan uit
twee gelijkwaardige parallelle rijbanen die van
elkaar zijn gescheiden door verkeersstroken,
bermen, verhoogde afscheidingen, bomen,
beplantingen, perken, plantsoenen of grachten.
Als de afstand tussen dergelijke rijbanen 20
cm of minder is, worden deze rijbanen als één
weg beschouwd. Bestuurders moeten dan de
linkerrijbaan nemen; de rechterrijbaan is voor het
tegemoetkomende verkeer
bron: anwb
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MATU EILAND
Matu Eiland ligt in het zuidwestelijke deel van het Van Blommenstein stuwmeer in het district Brokopondo.
Het eiland bevat meerdere gebouwen die als verblijfplaats dienen voor de toeristen en is makkelijk met
een boot te bereiken vanaf het stuwdam.
De resorts beschikken over eigen boten, maar als je een boot wilt huren moet dit uiteraard wel in overleg.
Er zijn verschillende activiteiten op het eiland. Denk bijvoorbeeld aan zwemmen in het heerlijke warme
water, vissen, kano varen en natuurlijk lekker relaxen in een van de vele hangmatten. Geniet in de avond
van een prachtige sterrenhemel. Matu Eiland is dus de perfecte plek om even bij te komen!

Foto Anand Rambaran

Anand Rambaran
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Plantage Katwijk is een koffie en citrusplantage die gelegen ligt aan de Commewijnerivier. De plantage is
gesticht rond 1746 en is momenteel de enige overgebleven koffieproducerende plantage van Suriname.
Vanaf 2012 zijn er rondleidingen naar deze plantage en je kunt uiteraard een kopje koffie proeven. Het is
ook heerlijk om in de prachtige natuurlijke omgeving te overnachten of een fietstocht te maken.

Anand Rambaran
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Foto Anand Rambaran

PLANTAGE KATWIJK
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De natuur is mooi. Volgens de
marketingspecialisten is het belangrijk wat je
ermee doet en welke attracties je aanbiedt. Dan
wordt het voor de toerist aantrekkelijker.

Het Copa Airlines promotieteam

COPA AIRLINES GEEFT BOOST
AAN TOERISMESECTOR IN
SURINAME
Copa Airlines is de nationale luchtvaartmaatschappij van Panama. Het marketingteam van Copa Airlines
bezocht Suriname om meer te leren over het toerisme in het land. Het team dat bestond uit Macarena
Cuevas Navarro en Lourdes Diaz Boillat kwam van 19 tot en met 21 februari 2019 naar Suriname. Dit
team is ontvangen door de vertegenwoordigers van het Ministerie van Handel Industrie en Toerisme,
NV luchthavenbeheer, de Suriname Hospitality & Tourism Association (SHATA) en de
United Tourguids Suriname (UTGS). Deze marketing en branding specialisten waren ook voor een
kennismakingsbezoek bij de vicepresident Ashwin Adhin.

Bijdragen van verschillende partijen
Diverse partijen zorgden ervoor dat het team een ultieme ervaring had en en een goed beeld van de
Surinaamse toerismesector kreeg. Zo heeft UTGS de reis verzorgd naar onder andere Frederiksdorp,
Bakkie, Palulu Jungle camp en Bakaboto. De Paramaribo Night tour vonden de marketeers erg speciaal
en tegelijkertijd genoten de dames van de Surinaamse keuken. Naast deze tours, leverden ook Mariott
en Torarica hun bijdrage. Daarnaast heeft professioneel fotograaf Ingrid Moesan haar aandeel geleverd.

De evaluatie
De dames van Copa Airlines, die nooit eerder Suriname hadden
bezocht, gaven tijdens de evaluatie onder andere het volgende
aan:
• Het unieke van Suriname is de combinatie van cultuur en
natuur.
• De diversiteit van de samenleving is het team enorm opgevallen
in vergelijking tot landen in de regio.
• Ze waren onder de indruk van het warm onthaal.
• De Surinaamse keuken was super en Parbo bier vonden ze
heerlijk.
• Dat het Surinaams product vooral op maat wordt aangeboden
had ook hun aandacht getrokken. Dat geeft volgens hen de
‘personal touch’.
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In maart kwam ook het Copa promotieteam
naar Suriname. Deze groep bezoekers bestond
uit Sheldry Saez, een belangrijke influencer van
Panama met 340k volgers, Miss Panama 2011 en
een team van zes personen. Dit team bestond uit de
vertegenwoordiger van Copa Airline, de director
on-board video programmeur, de cameraman,
videograaf en on-board video programmeur, twee
fotografen waarvan één voor de social media
campagne van de influencer en één voor een artikel
voor in het magazine. Verder was er één copywriter
aanwezig.

De ultieme ervaring
Net als bij het marketingteam van Copa Airlines zijn
er diverse ondernemers geweest die hun bijdrage
hebben geleverd om dit bezoek tot een ultieme
ervaring te maken. Het belang van samenwerken
staat namelijk voorop. Het Copa promotieteam is in
het noorden en in het zuiden van Suriname geweest.
Helaas was de 5-daagse reis te kort om Suriname
volledig te kunnen bewonderen. Het team heeft
in ieder geval genoten van de Nationale feestdag
‘Phagwa’ welke uitbundig is gevierd. Daarnaast
hebben ze de plantages in Noord Commewijne
bezocht en ook het Surinamerivier gebied. De
transportbedrijven Janki (bus transport) en Gumair
hebben de gasten geheel gratis vervoerd. Ook de
bezochte toeristenoorden en bedrijven

hebben de gasten geheel
gratis ontvangen. De United Tourguides, fotograaf
Ingrid Moesan, het NV Luchthavenbeheer en SHATA
hebben samengewerkt om de gasten hun tijd
onvergetelijke te maken.

Marketing en branding voor
Suriname
Beide teams zijn inmiddels terug naar Panama
en zullen samen met een werkgroep vanuit
Suriname werken aan de marketing en branding
van Suriname. De bestemming Suriname zal via
media uitingen van deze luchtvaartmaatschappij
gepromoot worden. Deze promotie geldt vooral
bij het doelgroep van Copa Airlines in alle 32
landen met c.a. 80 bestemmingen en ongeveer 13
miljoen passagiers. Met de introductie van Copa
Airlines in Suriname worden de mogelijkheden
voor het toerisme in Suriname vergroot. Panama
zelf biedt ook leuke vakantie mogelijkheden voor
reizigers vanuit Suriname. Het is bij uitstek een land
voor ‘shoppers’ maar heeft daarnaast ook mooie
natuurparken. De eerste Copa vlucht zal op 6 juli
2019 plaatsvinden. Iedere woensdag en zaterdag
zijn er vluchten die vertrekken of landen.

HI&T

voorlichting
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CORONIE

12-DAAGSE FOTOREIS

NAAR SURINAME

Coronie is een district van Suriname met Totness
als hoofdstad en heeft de naam te danken aan
de militaire post Coronakreek. Coronie ligt langs
de zogenaamde Oost-Westverbinding. Dit is de
weg die Albina in het oosten van Suriname via
Paramaribo verbindt met Nieuw-Nickerie in het
westen.
Voordat deze verbinding er was, kon het district
alleen bereikt worden via het water. Coronie is
ongeveer 3902 kilometer groot en grenst in het
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oosten aan de Coppenamerivier. In
1999 is een brug over de Coppenamerivier
geopend, wat een impuls betekende voor het
verkeer over de weg van en naar Paramaribo. Aan
de andere kant van de brug ligt het district
Saramacca. Verder grenst Coronie in het noorden
aan de zee en in het westen aan het district
Nickerie. Het zuiden van Coronie bestaat uit
moeras dat 80% van het grondgebied is.

Anand Rambaran
ILSUM

Foto Anand Rambaran

Tijdens deze 12-daagse fotoreis
til je je fotografievaardigheden
naar een hoger niveau!
Professioneel fotograaf, Anand
Rambharan, organiseert
verschillende workshops waarbij
je bijzondere momenten in het
prachtige Suriname vastlegt.
Wanneer je een foto maakt wil je
uiteraard dat deze scherp en
duidelijk is. De fotograaf geeft je
tips en tricks hoe je dit het beste
kan doen.
De workshops bestaan uit:
urbex, landschapsfotografie,
nachtfotografie, macro-fotografie
en high speedfotografie. Er
zijn verschillende locaties in
Suriname waar de workshops
worden gehouden. De locaties
zijn: Paramaribo, Matu Eiland,
Bigi Pa, Coronie, Nickerie en
Commewijne.

ILSUM

Vertrek:
Prijs: 		
Website:
E-mail:
Telnr.: 		

Okt & Nov
Op aanvraag
www.foto-anand.nl
info@foto-anand.nl
+31(0)6 48051880
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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
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		

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
vakantieperiode in Suriname!
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MEDISCHE INFORMATIE
Hoge bloeddruk
Bij bloeddruk spreekt men over de druk van het
bloed op de wanden van de (slag)aders waarbij er
sprake is van een onderdruk en een bovendruk. Een
normale bloeddruk bij volwassenen betekent een
bovendruk van circa 120 mmHg en een onderdruk
van circa 80 mmHg. Bij een te hoge bloeddruk is
er sprake van een bovendruk van 140 mmHg of
hoger en een onderdruk van 90 mmHg of hoger. Er
zijn verschillende factoren die een stijging kunnen
veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijke
inspanningen, stress en opwinding. Slapen
daarentegen zorgt voor een lagere bloeddruk.

Het gevolg
In Suriname heeft meer dan één op de vier
volwassenen een te hoge bloeddruk met verhoogde
kans op hart- en vaatziekten. Daarnaast is er
kans op een beroerte of een hartinfarct. Er zijn
verschillende factoren die de te hoge bloeddruk
veroorzaken zoals roken, overgewicht, verhoogd
cholesterol, te veel zoutgebruik, familiaire
aandoeningen en diabetes.

Diabetes
Hoge bloeddruk komt vaker voor bij mensen
met diabetes (met name bij diabetes type 2), dan
bij mensen zonder diabetes. Negen van de tien
gevallen is het onduidelijk wat de oorzaak is van
een te hoge bloeddruk bij iemand. Wat wel duidelijk
is, is dat de bloeddruk stijgt naarmate men
ouder wordt. Hoge bloeddruk kan bovendien ook
familiair zijn en wordt over het algemeen nauwelijks
opgemerkt. Wanneer in de familie hoge bloeddruk
of hart- en vaatziekte voorkomt, is het verstandig
regelmatig de bloeddruk te laten controleren.

alcohol en weinig zout eten gebruiken en weinig
stress. Hebben deze maatregelen geen effect
en blijft de bloeddruk te hoog? Neem dan altijd
contact op met uw arts. Hieronder is overzichtelijk
weergegeven wat gezond eten en bewegen is.

Wat is gezond eten?
• Eet verse, vezelrijke groenten en fruit
• Gebruik weinig zout en vet
• Eet vis die rijk is aan omega3-vetzuren
• Eet veel volkoren- en sojaproducten
• Gebruik olijfolie in plaats van boter.

Hepatitus B

Wat is gezond bewegen?
• Bewegen betekent stevig wandelen, fietsen en
•
•
•

tuinieren.
Beweeg minimaal een half uur per dag.
Rust uit wanneer het te inspannend is en verg
niet teveel van uzelf.
Blijf gezond door te bewegen en gezond te eten!

Voor een reis naar het tropische Suriname is
informatie over de mogelijke risico’s onmisbaar. Er
zijn verschillende soorten ziektes en vaccinaties,
beschermende factoren en reisartikelen die in
Suriname van belang kunnen zijn.

ZIEKTES EN
VACCINATIES
DTP (Difterie, Tetanus en Polio)
DTP is de afkorting van Difterie, Tetanus en Polio.
Deze ziekten komen in Nederland (bijna) niet
meer voor, maar in het buitenland is het risico
wel groter om ze op te lopen. Vaccinatie met
DTP biedt bescherming tegen difterie, tetanus en
polio. Iedereen die na 1-1-1950 geboren is en alle
kindervaccinaties heeft gehad, volstaat één prik die
10 jaar bescherming biedt. Indien u de vaccinaties
nooit ontvangen heeft, adviseren wij drie prikken.

Hepatitus A (besmettelijke
geelzucht)
Hepatitis A (besmettelijke geelzucht) is een
ontsteking van de lever, veroorzaakt door een
virus. Het virus wordt overgedragen door met
ontlasting besmet voedsel en drinkwater. Een
complete vaccinatie tegen hepatitis A bestaat uit
twee prikken. De eerste prik tegen hepatitis A geeft
één jaar bescherming. Een tweede, na minimaal zes
maanden, geeft een bescherming van zeker 30 jaar.

Hoge bloeddruk voorkomen

Gele koorts

Met een gezonde leefstijl is er minder kans op hoge
bloeddruk en zorgt ervoor dat de druk verlaagd
wordt. Onder een gezonde levensstijl wordt
het volgende verstaan: een gezond gewicht en
voldoende beweging hebben, niet roken, weinig
48

ernstige infectieziekte die overgebracht wordt
door muggen. Zo kan de ziekte koorts, geelzucht
en bloedingen veroorzaken. Voorkom gele koorts
door een vaccinatie te halen bij de GGD/BOG.
De vaccinatie bestaat uit één prik en geeft na
tien dagen goede bescherming die in principe
levenslang is. Voor bepaalde mensen met specifieke
medische achtergrond geldt de levenslange
bescherming echter niet (zoals bij zwangerschap,
HIV besmetting).

LET OP: Dit is algemene informatie over gele
koorts en niet land-specifiek. Persoonsgebonden
advies kan o.a. te maken hebben met reisroute
en tussenlandingen. Vraag advies bij de GGD/
BOG of dit ook voor u geldt. Gele koorts is een
ILSUM
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Hepatitis B is een infectie van de lever veroorzaakt
door een virus. Het virus komt voor in bloed en
sperma en is daarmee besmettelijk. Een volledige
vaccinatie tegen hepatitis B bestaat uit drie prikken.
Wel moet één tot drie maanden na de laatste
hepatitis B vaccinatie bloed geprikt worden, hierbij
wordt de antistof waarde bepaald (titer).

Rabiës
Rabiës (hondsdolheid) is een ernstige infectie van
de hersenen. Het virus wordt overgebracht via
speeksel van besmette zoogdieren door een beet,
krab of lik aan een wondje of via de slijmvliezen.
Rabiës is een zeer ernstige ziekte die vrijwel altijd
tot de dood leidt. Vermijd alle contacten met dieren
in streken waar rabiës voorkomt. Vaccinatie bestaat
uit 2 prikken. Gebruikt u medicijnen die de afweer
verlagen? Dan geldt voor u een ander schema.

Schistosomiasis
Schistosomiasis (ook wel bilharzia genoemd)
is een infectie veroorzaakt door een worm. De
larven ontwikkelen zich eerst in een waterslak
die vooral in zoet water voorkomt. De larve
van de worm kan de huid binnendringen en
kan hevige jeukende uitslag, koorts, rugpijn
en verlammingsverschijnselen veroorzaken.
Vermijd contact met zoetoppervlaktewater waar
Schistosomiasis voorkomt. Echter bestaan er geen
vaccin tegen Schistosomiasis. Wel kan deze infectie
behandeld worden met behulp van medicatie.
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BESCHERMENDE
FACTOREN
ORS, tegen uitdroging bij diarree
ORS (Oral Rehydration Solutions) voorkomt
uitdroging bij extreem vochtverlies als gevolg van
onder andere diarree of overmatige transpiratie.

Insectenwering
Muggen
In tropische landen komen muggen voor die ziektes
kunnen overbrengen. Denk bijvoorbeeld aan
dengue, chikungunya en/of zika. Afhankelijk van de
risicofactoren en de medische voorgeschiedenis
wordt een insecten werend-middel met minimaal
30% DEET of Icaridin voorgeschreven of
aangeraden. Dit kan eventueel in combinatie met
zonnebrandcrème zijn. Gebruik verder altijd een
klamboe zowel overdag als bij het slapen gaan.

Malaria
Malaria is een ziekte die doorgaans hoge koorts
geeft en wordt veroorzaakt door een steek van
een mug van de soort Anopheles. De mug spuit
door de steek parasieten in het bloed. In bepaalde
landen zijn er geen malariapillen, maar wordt een
noodbehandeling
meegegeven.
Uiteraard hangt dit
ook van de medische
gezondheid af.
Bezoek bij twijfel
altijd een arts.

Insecten-werende middelen (repellents) met DEET
zijn effectief tegen stekende insecten en in mindere
mate ook tegen teken.

Stopmiddel bij diarree
Diacure stopt acute diarree meestal binnen enkele
uren. De werkzame stof, loperamide, remt de
bewegingen van de darmen.

Thermometer
Meten is weten, neem altijd een thermometer mee
om te bepalen of iemand koorts heeft.

Klamboe
Een Travel Safe klamboe is geschikt voor één á
twee personen. De klamboe is geïmpregneerd met
het insect dodende middel ‘permetrine’.
In de volgende editie leest u meer over:
• Diabetes type 1
• Diabetes type 2
• Zwangerschapsdiabetes
Een warme groet,

Anand Doekhi

Skin Glanz is een Huidverzorgings
Product dat volledig is samengesteld
uit natuurlijke producten die
in Suriname worden
aangetroffen.
natuurlijke producten

Medical Air Services

Hadesstraat 6 ,Maretraite 1
Paramaribo, Suriname
facebook.com/skinglanz
Mobile su: +597 8554292
Mobile nl: +31(0)6 53857980 info@skinglanz.com
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Uitgaan in Suriname

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

2. Club Havanna,

Suriname kent een aantal
clubs en discotheken waar je je
heupen soepel kunt bewegen!

Van ‘t Hogerhuys-straat 13

3. Utopia Heritage
5-7 Kleinewaterstraat, Kleine Water St,
Paramaribo, Suriname

Dans op gezellige muziek en
vermaak je met een heerlijk
drankje die bereid wordt door
leuke bartenders.

4. Club Eclipse
Kleine Dwarsstraat,
Paramaribo, Suriname

5. Zeppelin Discotheek
Soekramsing Straat, Van Pettenpolder,
Suriname Nickerie
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JULES WIJDENBOSCHBRUG
De Jules Wijdenboschbrug is vernoemd naar de destijds regerende president van Suriname,
Jules Albert Wijdenbosch. In de volksmond wordt deze brug ook wel de Surinamebrug genoemd
omdat deze over de Surinamerivier is gebouwd door Ballast-Nedam. Voordat de brug werd gebouwd
was het alleen mogelijk om met een veerboot naar Meerzorg te gaan vanuit Paramaribo. Na 20 mei
2000 kwam daar gelukkig verandering in, want de brug werd toegankelijk voor de bevolking! Iedereen
die vanaf Meerzorg naar Paramaribo wilde reizen kon eenvoudig over de brug rijden. Voor voetgangers
is de brug helaas afgesloten vanwege de
hoeveelheid suïcidale pogingen. Uiteraard mag de auto er wel overheen gaan. Vanaf het hoogste punt
is er prachtig uitzicht over de stad Paramaribo. Ga bijvoorbeeld bij zonsondergang voor een extra
mooi uitzicht!

Foto Anand Rambaran

Anand Rambaran
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LED ADVERTENTIE PAKKETTEN

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

Bij de naam ‘boomkip’ denk
je waarschijnlijk aan een
kip die in een boom zit. Een
boomkip is niet een dier die je
op de Nederlandse boerderij
tegenkomt. In Suriname
wordt een groene leguaan
een boomkip genoemd.
Wanneer je over een leguaan
spreekt dan is de kans groot
dat Surinamers je niet zullen
begrijpen. Boomkippen
bevinden zich vooral in
beboste gebieden en langs de
oever. Hun maaltijd bestaat
vooral uit insecten en bladeren
en zijn niet kwaadaardig naar

STANDVOGEL

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

Deze standvogel heeft de grootte
van een hoen, doch staat hoger
op de poten. Zijn kop, hals en
buik zijn zwart met groen en
blauwe metaalglans, de lange
vleugelveren zijn grijsachtig. Het
vederkleed van beide geslachten
is gelijk.
De vogel heeft een gebochelde
rug. Hij maakt een eigenaardig
brommend geluid. De soort
kan tot 50 cm lang worden
en ca. 1,5 kg wegen. Hun
voedsel bestaat voornamelijk uit
gevallen vruchten. Ze leven in
groepjes van 6 tot 8 dieren op de
bosbodem Hij komt voor in de
regenwouden in het noorden van
Zuid-Amerika o.a. in Suriname.

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

Anand Rambaran

Nu ook op bestelling verkrijgbaar led schermen in verschillende afmetingen.
Ook nog verhuur van led schermen vanaf 2 jaar op locatie.
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mensen toe. Schrik dus vooral niet als je een wilde boomkip tegenkomt,
want in tropische gebieden komen ze veel voor!
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Foto Anand Rambaran

DIAMOND

GOLD
$

BOOMKIP

WIE BEN IK

Hey hallo lezer(es)! Wat leuk dat je even een kijkje
neemt in de tweede editie van dit mooie magazine!
Wellicht heb je het eerste deel al gelezen. Als je
dit nog niet hebt gedaan dan raad ik je het zeker
aan, want een magazine over Suriname mag niet
ontbreken tussen je reisboeken. Vooral als je er
nooit bent geweest, maar wel spannende verhalen
erover hebt gehoord. Bewonder de prachtige foto’s
en laat je inspireren door de vele mooie plekken in
Suriname. Maar waarom per se een magazine over
Suriname? Ik vertel je er meer over!

Even voorstellen
Als eerst stel ik mij even voor. Mijn naam is
Madhavi (spreek je uit als ‘maadwie’) en werk sinds
2018 voor dit magazine. Geboren en getogen in
Nederland maar een hart gemaakt van Surinaamse
bodem. Mijn ouders komen uit Suriname, maar ik
versta geen woord sranang! Is dat erg? Uiteraard
versta ik wel het Hindoestaans wat erg leuk is als
je over de Haagse Markt loopt. Iedereen verstaat
elkaar waardoor het lijkt alsof alle Hindoestanen
elkaar kennen! Je voelt en ziet die verbondenheid
tussen de mensen en dat is prachtig om mee te
maken.

Het cultuurverschil en de
verbondenheid
Uit het stadje waar ik vandaan kom heb ik vroeger
die verbondenheid bijna niet ervaren door de
grote hoeveelheid Nederlanders waarmee ik ben
opgegroeid. Ondanks dat de Nederlanders in mijn
persoonlijke kringen lieve mensen zijn, is er toch
een bepaalde afstand. Het is niet je ‘eigen volk’.
De normen en waarden zijn best verschillend en
dat merk je in de kleinste dingen. Je mag bij ons
bijvoorbeeld altijd last minute aan tafel schuiven
zonder een reservering te plaatsen. Nederlanders
daarentegen willen liever dat je het van te voren
meldt zodat ze rekening kunnen houden met de
hoeveelheid voedsel. Oké, wellicht is dit een cliché
voorbeeld. Er zijn voldoende Nederlanders die

niet zo zijn. Maar door zulke kleine dingen merkte ik
wel een cultuurverschil.
Maar hoe kom je erachter dat er überhaupt een
verschil is? Als je wat jonger bent dan weet je niet
beter dan dat je om 18.00 naar huis gaat want het
gezin gaat eten. Pas toen ik in Rotterdam ging
studeren en in aanraking kwam met verschillende
culturen voelde ik die verbondenheid. Ik voelde me
‘thuis’. Het was vanzelfsprekend om rond etenstijd
te eten bij mijn Hindoestaanse vriendinnen. Het
was juist raar als ik weg moest rond dat tijdstip.
Maar is het erg dat ik niet onder mijn eigen mensen
ben opgegroeid? Absoluut niet. Je leert van elkaar
waardoor je een stukje culturele kennis meekrijgt.
Het heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. Een
optimist met liefde voor de medemens.

DE GENEESKRACHT VAN ZUURZAK
EN ZUURZAKBLADEREN
Zuurzak is bekend in Suriname als een heerlijke, verfrissende en gezonde vruchtsoort. Niet alleen
de vrucht wordt gebruikt vanuit een gezondheidsoogpunt, maar ook de bladeren en bloemen. Deze
kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in de vorm van thee. Zuurzak bevat vitamine B12, vitamine C
kalium en magnesium. Het reguleert o.a. de bloedsuikerspiegel. Heb je suikerziekte, dan kan je baat
hebben bij het gebruik van zuurzak. Het drinken van het sap is goed voor de darmflora en stimuleert
het immuunsysteem.

Traditioneel gebruik zuurzak
Surinamers gebruiken niet alleen de vrucht maar
ook het blad om zijn geneeskracht. Zuurzakblad
behoort tot de plantaardige medicijnen tegen
depressie.
De bladeren van zuurzak hebben een
slaapverwekkende, kalmerende en krampwerende
werking. Er wordt een kussen gevuld met
zuurzakblad tegen slapeloosheid, nervositeit,
verwardheid en depressie.

Suriname: een familieland
Naast mijn optimisme en liefde voor de medemens
(en dieren) denk ik als communicatieprofessional
veel na over Suriname. Vooral als ik teksten schrijf
voor dit magazine. Ik lees soms artikelen waarvan ik
niet eens weet dat er zulke mooie plekken bestaan
in Suriname. Als ik op vakantie ga naar Suriname
is het standaard voor familiebezoek en dus niet
per se dat ik de toeristische bezienswaardigheden
ga opzoeken. Het is zonde want het het land kent
zoveel mooie plekken! Ik ben ervan overtuigd
dat Suriname meer te bieden heeft dan drie
verschillende soorten mango’s en het heerlijke
warme weer. Daarom wil ik de directeur van dit
magazine, Freddy Abdoelrahim, bedanken dat ik
via het I Love SU Magazine toch alle mooie plekken
van Suriname zie. Nog niet met mijn eigen ogen,
maar misschien dat ik binnenkort naar mijn familie
in Suriname ga en geniet van alle prachtige plekken
die het land heeft. Even de toerist uithangen. Dus
waarom per se een magazine over Suriname? Ik
hoop dat mijn verhaal je heeft geïnspireerd!

In een mengsel met andere planten in koud water
wordt zuurzak gebruikt tegen hoofdpijn, hoge
bloeddruk, koorts en hartproblemen. Het aftreksel
van zuurzakbladeren wordt gebruikt om het hoofd
mee te wassen of er wordt een doek gebruikt die
in het aftreksel is gedoopt.
Daarnaast kan er thee worden
gedronken van zuurzakbladeren.
De anti-depressieve werking
van zuurzakblad is in enkele
wetenschappelijke onderzoeken
bevestigd. Er zit namelijk een
aantal antidepressieve alkaloïden
in.

Veel leesplezier,

Anand Sewpal

Madhavi Mathoera
PS: Ik ben benieuwd naar jouw verhaal! Wat vind
jij van Suriname? Laat een bericht achter op de
Facebook pagina van het I Love SU Magazine.
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SINT-PETRUS-ENPAULUSKATHEDRAAL

De Sint Petrus en Pauluskathedraal is een houten kathedraal in het centrum van Paramaribo die tussen
1883 en 1887 is gebouwd. Deze kathedraal aan de vroegere Gravenstraat bestaat geheel uit hout en
behoort met de St. George’s Cathedral in Georgetown tot de grootste van hout geconstrueerde kerken
van Zuid-Amerika. Op 13 en 14 november werd de kathedraal heropend voor publiek. Deze houten
kathedraal is zeker een kijkje waard.
Adres: Henck Arronstraat 22-24, Paramaribo, Suriname
Bouwstijl: Neogotiek
Gebouwd in: 1883-1887
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GROETEN UIT SWEETIE SRANANG

ADVERTEREN

Stuur uw vakantie pics naar info@ilsum.nl en wij plaatsen ze in onze volgende edtie

Wilt u meer bekendheid en bereik creëren via onze magazine?
Neem dan contact met ons op en reserveer uw pagina voor
de volgende editie.
Stuur een e-mail naar info@ilsum.nl en ontvang gratis onze mediakit.
Voor meer informatie ga naar www.ilsum.nl / Facebook.nl\ilsum / instagram/ilsum
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FLY WITH US TO

PANTSERMONUMENT AYOKO
KAZERNE

HAVANA
Het Panstermonument is een bijzondere plek
gelegen bij de Ayoko Kazerne waar twaalf
karkassen van onbruikbare pantservoertuigen
staan. Deze twaalf voertuigen zijn afkomstig uit
de jaren zeventig en tachtig maar zijn na 1
augustus 2014 een monument geworden. De plek
dient als eerbetoon aan het Surinaamse leger,
maar ook als leerzame geschiedenis! De Ayoko
Kazerne ligt ten zuiden van het vliegveld Johan
Adolf Pengel Airport (Zanderij) waar de kassen
tentoongesteld staan voor publiek. Het is een

CUBA
Direct flights
from Suriname

bewuste keuze om de zware wagens langs de
weg te plaatsen die richting de Ayoko kazerne
gaat. Op deze manier wordt de militaire locatie
verduidelijkt. De twaalf wagens zijn vooral in
Brazilië gemaakt en waarvan twee in Nederland.
Een bezoek aan dit museum is zeker de moeite
waard en is nog niet geheel ontdekt door
toeristen!
Adres: GPS: 5.434958, -55.201623
Entree: Gratis

CURACAO
SANTIAGO de CUBA
HAVANA
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