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from mother
nature with love

mangosteen

soursop

mango

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

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

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

coconut

lychee

passion fruit

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

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

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

COLOFON
Redactie

Druk

Freddy Abdoelrahim

Oplage: 10.000 stuks
Frequentie: 4x per jaar
en specials.

ILSUM TEAM
Think Toerism Suriname
Robby Makka
Anand Rambaran
Geneviéve Patandin
Anand Sewpal
Rob Biekhram
Anand Doekhi
Giovanni Abdoelrahim

2

Distributie: o.a. in
Nederland, Suriname
en Belgie. Tevens ook
verspreiding op diverse
evenementen en
vakantiebeurzen.

Sales & uitgever

Disclaimer
All Copyright by ILSUM MEDIA.
Niets uit deze uitgave mag
gekopieerd, gereproduceerd of
gepubliceerd worden zonder
schriftelijke toestemming van de
uitgever.
Ilsum is met de grootste
zorgvuldigheid gemaakt maar toch
kunnen er fouten in deze magazine
staan waarvoor onze excuses.

Ilsum kan niet aansprakelijk
ILSUM MEDIA \ info@ilsum.nl
+31(0)6 34016535 | +597 7760858 worden gesteld voor aangeleverde
foto’s en advertenties.
www.ilovesumagazine.sr
Facebook.nl\ilsum
ILSUM

3

nooit van concentraat
vrij van conserveringsmiddelen
vrij van kunstmatige kleurstoffen

iamsuperjuice.com
ILSUM

VOORWOORD

VAN 30STE HERDENKING SLM VLIEGRAMP
NAAR BOEING SINGAPORE AIRLINES
Deze 3e editie van I love Su Magazine draag ik
speciaal op aan de nabestaanden van de SLM
vliegramp. Op vrijdag 7 juni 2019 is het precies
30 jaar geleden dat de grootste ramp in haar
geschiedenis, vooral Suriname trof. Maar ook
Nederland en de Diaspora Gemeenschap werden
getroffen. Het SLM vliegtuig, de Anthony Nesty
stortte in de vroege ochtend van 7 juni 1989 nabij
het Vliegveld Zanderij neer. Hierbij lieten 178
passagiers het leven, waaronder 15 profvoetballers
van het Kleurrijk Elftal, de Technische Staf en 2
Bestuursleden. Sindsdien organiseren diverse
organisaties rond deze onvergetelijke dag,
herdenkingsplechtigheden waarbij met name haar
omgekomen leden werden herdacht. Ook “I love
Su” herdenkt dit gruwelijk moment middels dit
voorwoord.
Naar mijn oordeel dreigt reeds langer dan 10 jaar,
deze van omvang, grootste ramp die Suriname
ooit trof, in wat vergetelheid te geraken. Deze
ontwikkeling doet zeker geen recht aan de waarde
die de 178 slachtoffers, in leven zijnde, hebben
gehad. Evenmin is dat, met betrekking tot de
nabestaanden van deze onfortuinlijke slachtoffers
het geval. Hun dierbaren mogen nimmer worden
vergeten. Laatstgenoemden hebben tot op heden,
in meer of mindere mate last van trauma’s die
verband houden met deze catastrofale ramp en
behoeven nazorg. In onze optiek, mogen deze
slachtoffers nimmer worden vergeten.
Zo toevallig: 30 jaren na deze vliegramp zal dezelfde
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) dit
jaar een Boeing 777-200ER toestel leasen bij
vliegtuigbouwer Boeing voor de onderhoud van de
Mid-Atlantische route. Hiermee zal de maatschappij
de huidige Airbus A340-313 vervangen, welke in
2015 is binnengehaald. De Airbus is inmiddels
twintig jaar oud en het leasecontract verloopt dit
jaar december. Na intensieve onderhandelingen
in de maand juni van dit jaar 2019, is een
4

overeenkomst
getekend met Boeing.
Het is de bedoeling
dat de SLM uiteindelijk
een Boeing
787 Dreamliner aanschaft. Volgens het contract zal
het complete onderhoud van het ‘nieuw’ toestel
plaatsvinden door Boeing. Volgens planning zal dit
nieuw toestel in oktober in Suriname aankomen.
Het gaat om een vliegtuig van Singapore Airlines,
dat vloog onder registratie 9V-SVL.
De Boeing 777-200 is een tweemotorig toestel.
De SLM dient daarvoor in het bezit te zijn van een
ETOPS-certificaat. Dat is een certificering van het
toestel in geval een motor boven land of boven
zee uitvalt, het toestel zichzelf op een motor in
veiligheid en balans kan brengen om vervolgens
te landen op de dichtstbijzijnde luchthaven. De
SLM heeft die nog niet, maar volgens bronnen is
dat binnenkort wel een feit. En kijk, zo is de relatie
Nederland-Suriname ook: een motor die zichzelf in
veiligheid en balans kan brengen.

miljoen per jaar vanuit het buitenland naar Suriname
een impact hebben op onze nationale economie.
Een ander invalshoek: de overheidsontvangsten
bedroegen in 2016 SRD 3,374 miljard. Ongeveer
USD 162 miljoen was overgemaakt naar Suriname,
dat is ongeveer SRD 970 miljoen, oftewel 25% van
de overheidsontvangsten
In totaal maken minderheden elk jaar minstens 1,5
miljard euro over van Nederland naar hun families in
de landen waar zij vandaan komen. Suriname staat
aan kop gevolgd door Turkije (rond de 150 miljoen)
en Marokko (ruim 120 miljoen). De voormalige
Nederlandse Antillen zijn een snelle stijger, van 74
miljoen euro in 2006 naar een geschatte 87 miljoen
in 2011.
De DNB-schatting is gebaseerd op gegevens van
de geldtransactiekantoren, zoals Western Union.
Dat is een veelgebruikte manier om geld naar
andere landen te sturen. En ik praat totaal niet
over de informele kanalen. Het is onduidelijk als
de DNB rekening heeft gehouden met het grijze

overmakingscircuit rond Suriname. Bekend is dat
via diverse kleine kantoortjes in de grote steden
geld van en naar Suriname overgemaakt kan
worden zonder registratie.
Dit voorwoord is daarom wederom een merk van
I love Su: met de Diaspora inkomsten kunnen wij
daadwerkelijk een Boeing leasen van Singapore
Airlines, echter zullen wij een vliegramp als van
1987 altijd moeten herdenken.

Robby
MaKKa

Maar er is ook een economische motor. Van
alle etnische minderheden in Nederland maken
Surinamers het meeste geld over naar hun land
van herkomst. Volgens een schatting van De
Nederlandsche Bank gaat ongeveer 160 miljoen
euro per jaar naar Suriname.
Hoewel de laatste berekening van 2013 is,
schijnt de 160 Miljoen euro per jaar minimaal
te zijn wat wordt overgemaakt naar Suriname.
Geldovermakingen uit het buitenland zijn in 2012
stabiel gebleven. Surinamers in het buitenland
stuurden in 2012 meer dan 100 miljoen US
dollar naar Paramaribo. Zo meldt het Multilateral
Investment Fund (MIF), een orgaan van de InterAmerikaanse Ontwikkelingsbank. De Surichange
Bank NV (SCB NV) gaf in zijn onlinejaarverslag
2016, dat de totale geldovermakingen
(inkomensoverdrachten) van bijkans USD 162
ILSUM
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12-DAAGSE FOTOREIS

NAAR SURINAME

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 Pan, Coronie, Nickerie en
Commewijne.
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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.

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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SAY HELLO TO MIMI

kan haar belangrijkste aanvallers, zoals grote katachtigen als de jaguar en poema daarmee afweren of
zelfs doden. Reuzenmiereneters worden echter ook door mensen tijdens het jagen gedood.

DE PARAMARIBO ZOO’S EERSTE REUZENMIERENETER.
Zoals u kunt zien hebben miereneters een dik
en stroachtig bruin met zwarte vacht met witte
strepen. Hun staart is groot en borstelig en is bijna
net zo lang als het lichaam. Kop en lichaam zijn
samen 100 tot 120 cm lang en de staart heeft een
lengte van 65 tot 90 cm. Het gewicht varieert van
18 tot 39 kg
De voorpoten zijn wit met zwarte banden op de
tenen. Aan hun achterpoten hebben ze 5 korte
klauwen, terwijl ze aan hun voorpoten 5 klauwen
hebben waarvan de middelste 3 zeer lang en
scherp zijn. Deze zijn zeer sterk en worden gebruikt
voor het openen ven mieren- en termietenheuvels,
alsmede voor verdediging tegen roofdieren. De
voorpoten hebben ook een andere, kleinere klauw.
Ze vertoeven voornamelijk op droge grond maar
het zijn ook goede zwemmers. Reuzenmiereneters
lopen op hun knokkels om de nagels te
beschermen, waardoor ze schuifelend lopen.

Voortplanting

Gedrag
De reuzenmiereneter leeft voornamelijk solitair.
Ze zijn in de buurt van menselijke nederzettingen
‘s nachts actief maar op andere plaatsen zijn ze
overdag actief. De meeste communicatie vindt
plaats tussen jongeren en hun moeders of tijdens
gevechten. Het bestaat uit gesnuif en gesis maar
tijdens gevechten kunnen ze ook brullen. Ze slapen
in ondiepe kuilen of onder struiken zodat ze niet
opvallen. Ook slaapt de reuzenmiereneter erg
licht. Dit is van belang aangezien ze op zichzelf
zijn aangewezen wanneer er gevaar dreigt en ze
zichzelf moeten verdedigen. Ze hebben een erg
goede reuk waarmee ze mieren kunnen opsporen,
maar hun gezichtsvermogen en hun gehoor is niet
zo goed ontwikkeld.

Bij de paring staat het mannetje over het vrouwtje die
op haar buurt op haar zij ligt. De draagtijd is ongeveer
190 dagen, waarna een jong geboren wordt dat
ongeveer 1,3 kg weegt. De vrouwtjes werpen staand.
De jonge miereneter klimt onmiddellijk na de geboorte
op de rug van de moeder. De jongen worden volledig
behaard geboren, waarbij de volwassen-achtige tekening
al aanwezig is. Het paren gebeurt het hele jaar door.
De periode tussen de geboortes bedraagt minimaal 9
maanden. De jongen zijn geslachtsrijp na 2,5 tot 4 jaar.
Wij zijn trots op onze sterke Mimi. Zij werd gevonden
ergens op Geiersvlijt, Paramaribo, vasthoudend aan haar
overleden moeder. Reuzenmiereneters, zoals eerder vermeld, dragen hun jonge miereneter op hun rug. Zij
doen dit, zodat de jonge miereneter ‘verdwijnt’ in de vacht van zijn/haar moeder, waardoor het moeilijker is
voor andere dieren om ze te spotten.

Genevieve Patandin

Leuk Weetje..
Reuzenmiereneters hebben geen tanden. Ze
malen hun prooi fijn met harde delen van hun
gehemelte. De taak van het gebit is verder
overgenomen door wrijfplaten in een gedeelte
van de maag. De ruwe tong kan 61 cm uit hun
bek worden gestoken.

Voedsel in de natuur
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Predatie
Wanneer ze worden bedreigd gaan ze, met behulp
van hun staart, in verband met het evenwicht, op
hun achterpoten staan en kunnen ze zeer snel met
hun klauwen uithalen. Een volwassen miereneter
ILSUM

Foto: Willem Meijlink

Met behulp van de lange scherpe klauwen aan
hun voorpoten openen ze insectenkolonies en
boomstammen. De reuzenmiereneter heeft een
lange snuit en een tong van wel 60 centimeter!
Deze tong komt hem goed van pas wanneer hij
een mierennest openbreekt. De miereneter steekt
zijn tong dan naar binnen en de insecten blijven
vervolgens aan zijn kleverige speeksel op zijn tong
kleven. Reuzenmiereneters eten mieren, termieten
en zachte larven, maar soms ook fruit en eieren.

Paramaribo Zoo: Voor meer info: +597- 545275
Bron: IUCN Miranda, Wikipedia & Woltanski, A. 2004. Volledige bron op te vragen bij info@ilsum.nl
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?

DATUM			FEESTDAG
Vrijdag 9 augustus		
Zondag 11 augustus		
Donderdag 10 oktober		
Zondag 27 oktober		
Maandag25 november		
Woensdag 25 december
Donderdag 26 december
Dinsdag 31 december		

Dag der Inheemsen
Idul Adha
Dag der marrons
Divali
Onafhankelijkheidsdag (Srefidensi)
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Owru Jari

Pak alvast je agenda, want hier
vind je het jaaroverzicht van
2019

Schrijf deze Nationale Feestdagen maar op, want de kans is groot dat jij op deze dagen vrij hebt tijdens je
vakantieperiode in Suriname!
10
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RAHIED ABDOEL
Massieve hout beelden, reliëfwerk en kunstwerken
van cement, deze kunst vormen maken allemaal deel
uit van Surinaamse Rahied Abdoel’s portfolio als
kunstenaar.
Vanaf Rahied zijn 3-jarige leeftijd, hield hij zich al creatief bezig. Tot zijn geluk ontdekte hij al gauw dat tekenen niets iets was voor hem en begon zich te verdiepen
in beeldhouden. Rahied werd al gauw ontdekt door een
bekende kunstenaar van Suriname die hem adviseerde
om mee te doen met de nationale kunstbeurs in 2009.
Hij volgde dit advies ook daadwerkelijk op en verkreeg hierdoor grote bekendheid. Zijn kunstwerken zijn gevlogen van Suriname naar Shanghai om deel te nemen tijdens de China International Import Expo.
Als je Dhr. Abdoel vraagt waarover zijn werk gaat zegt hij: ‘Het gaat om pure liefde’. De wereld en zijn
nabije omgeving inspireren hem non-stop. Zijn leven draait om beeldhouwen en nieuwe ideeën bedenken.
Hij gelooft dat het leven van de mens zonder creativiteit er saai uit zou zien. ‘Zonder liefde bestaat er geen
leven en zonder leven bestaat er geen creativiteit. Vanaf mijn beelden tot schilderen tot Arabisch kalligrafie tot het schetsen van een werkstuk bestaat uit liefde’, aldus
Rahied Abdoel.

Leuk weetje

In 2015 werd een houtwerkstuk van Rahied Abdoel
gekocht door de staat Suriname en geschonken aan de
president van de Islamic Development Bank in Jeddah.
Dit stuk staat nu in Saudi-Arabië.

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

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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SLANGENBEET IN SURINAME

Controleer schoenen en kleren.

Suriname kent een aantal zeer gevaarlijke slangen zoals de labaria en de makasneki die jaarlijks
vele slachtoffers maken. Preventie, eerste hulp en een directe behandeling van slangenbeten is van
levensbelang, met name in afgelegen gebieden, waar medische hulp niet meteen beschikbaar is.
De meeste gevallen melden zich in het ziekenhuis, in een aantal gevallen wordt er culturele en traditionele
geneeswijze toegepast.
Tachtig procent van het aantal slachtoffers dat zich bij ziekenhuizen heeft aangemeld, heeft de slang
geïdentificeerd en is gebeten door de labaria, die in de stad de giftigste slang is. Na Paramaribo vinden in
Coronie, Nickerie en Saramacca, de meeste incidenten met slangen plaats.
Er zijn een aantal factoren die van belang zijn bij het bepalen van de gevaarlijkheid van een slang. Het
bepalen van de giftigste slangensoort is overigens weer een ander verhaal, gebaseerd op feiten of liever
gezegd dodentallen.

•
•
•
•

De sterkte van het gif
De hoeveelheid binnengekregen gif
De agressiviteit van een slang
De medische toestand vóór de beet, zoals gezondheid, allergieën, gewicht, medicijnen etc, maar zeker
ook het medisch handelen na de beet.

Bel eventueel het alarmnummer van het land waar je op dat moment bent. Het is handig als je een foto
van het dier (op je mobieltje of een digitale camera) kunt laten zien.

Tik
met een stok voor je op de grond om de slang de kans te
geven te vluchten. Gebruik een zaklamp als het donker
of schemerig is. Controleer altijd je schoenen en je kleren
voor je ze aantrekt. Niet alleen slangen, maar ook spinnen
en schorpioenen zien in schoenen soms een mooie
schuilplaats.

Gebeten? Beweeg zo min mogelijk.
Word je toch door een slang gebeten, dan is het eerst
van belang om rustig te blijven. Beweeg het betreffende
lichaamsdeel zo min mogelijk.

Ga de beet niet uitzuigen, insnijden of
afbinden, dat heeft geen zin.

Verwijder sieraden of andere belemmeringen
van de bloedtoevoer om zo zwelling te voorkomen.

Bekijk de beet goed.

Giftanden maken
meestal een diepere wond dan de gewone tanden van de
slang.
Spoel de huid bij de beet schoon met water. Probeer het
getroffen lichaamsdeel zo min mogelijk te bewegen.

Let op tekenen van vergiftiging.
• Binnen tien minuten: de wond zwelt op, branderig gevoel.
• Binnen dertig tot negentig minuten: gevoelloosheid, tintelingen, spiertrekkingen
• Binnen twee uur: misselijkheid, overgeven, hoofdpijn, flauwvallen, hartkloppingen, onregelmatige

Naar het ziekenhuis.

Het beste is om zo
snel mogelijk naar het ziekenhuis te gaan en zo mogelijk
een beschrijving te geven van de slang. Slachtoffers
van slangenbeten worden op de Intensive Care-afdeling
verder behandeld met anti venom.

ademhaling
Neurotoxine, belemmert de impulsen van spieren, inclusief het hart. Hemotoxine, verdrijft zuurstof uit
weefsels en met name het bloed. Cardiotoxine, valt spierimpulsen aan van specifiek het hart.

Inmiddels is er een nieuwe app gelanceerd, de Suriname

PREVENTIE TIPS BIJ EEN
SLANGENBEET

Snakebite app. Deze app geeft informatie over
hoe te handelen na gebeten te zijn door verschillende
soorten slangen.

Take care and be safe.

Draag schoenen
De meeste slangenbeten in (sub)tropische gebieden komen voor bij mensen die op blote voeten lopen.
Draag dus hoge schoenen en een lange broek en gebruik eventueel een stok als je door een gebied loopt
waar je slangen kunt verwachten.

16
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LED ADVERTENTIE PAKKETTEN

Uitgaan in Suriname

DIAMOND

GOLD
$

350

9 Kleine Waterstraat,
Paramaribo, Suriname

2. Club Havanna,

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

5-7 Kleinewaterstraat, Kleine Water St,
Paramaribo, Suriname

per maand

*

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

Van ‘t Hogerhuys-straat 13

3. Utopia Heritage

550

per maand

LED ADVERTENTIE

1. Next Club Suriname

$

* LED advertentie is exclusief reclamespot.
** Gratis reclame spot bij 1 jaar adverteren

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

2 LOCATIES

KWATTAWEG 238
HK. KEIZERSTRAAT & FRED.DERBYSTR.

Voor meer info
+31 - 6 34016535
+597 - 8618389 & +597 - 8742280

4. Club Eclipse

Reclame spot tarief vanaf $350

Kleine Dwarsstraat,
Paramaribo, Suriname

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

5. Zeppelin Discotheek
Soekramsing Straat, Van Pettenpolder,
Suriname Nickerie
18

Nu ook op bestelling verkrijgbaar led schermen in verschillende afmetingen.
Ook nog verhuur van led schermen vanaf 2 jaar op locatie.
ILSUM
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Ik kreeg een klap in mijn gezicht gedurende mijn bezoek aan de

SUIKERPLANTAGE MARIËNBURG
Beste lezer, Ten tijde van het schrijven van
alweer de derde editie van het I Love SU
magazine, realiseer ik me dat de laatste lange
weekend van het jaar, het Pinksterweekend,
achter de rug is.
De schoolexamens zijn achter de rug en de
trotste ouders feliciteren op facebook hun
kinderen die zijn geslaagd of zijn over gegaan
naar het nieuwe schooljaar. Dit is een mooi
moment om een brug over het volgende
onderwerp nl., het vak geschiedenis op school.
Ben jij ook op een zeer jonge leeftijd naar
Nederland gekomen of waarschijnlijk net als ik
in Nederland geboren? Waar ik naartoe wil met
dit onderwerp en uiteraard mijn eerste reisadvies,
lees je in het volgende verhaal. Veel leesplezier!

Wat hebben we
in Nederland
geleerd
gedurende
het vak
geschiedenis?
Laten we
een poging
wagen….
de tweede
wereldoorlog, Napoleon, Verenigde Oost
Indische Company (VOC), en natuurlijk niet te
vergeten dat op 5 mei Nederland was bevrijd door
de geallieerden. Maar waar lees je iets over de
geschiedenis van de Nederlanders en wat zij in het
verleden hebben gedaan Suriname!
Mijn belangstelling als Nederlandse Hindoestaan
voor Suriname is groot, puur vanwege het feit dat
mijn ouders en overgrootouders daar zijn geboren.
Ik wilde Suriname leren kennen en zeker ook er
achter komen hoe mijn ouders zijn groot gebracht.

20

Mijn reden om naar de suikerplantage Mariënburg
te komen, was eigenlijk om een treinspoor te
bezichtigen. Ik kon het eigenlijk niet geloven dat in
Suriname treinen hebben gereden in het verleden.
De treinspoor was ten tijde van gebruik 12
kilometer lang om de suikerfabriek Mariënberg te
bevoorraden door rietsuiker van de omliggende
suikerplantages.
Gedurende mijn bezoek aan de suikerplantage
Mariënburg, viel mij een onbeschrijflijke stilte op.
Een verlaten plek met hele dikke grote bomen die
minstens 250 jaar oud zijn, vermoed ik.
Ik noem deze bomen de stille getuigen die veel
hebben meegemaakt en vele tranen hebben laten
vallen! En waarom?

Toen ik dit hoorde was het net alsof ik een klap
in mijn gezicht kreeg. En dan kom ik terug op
het vak geschiedenis! Ik kan mijn niet heugen
dat ik dit onderwerp heb gekregen tijdens de
geschiedenislessen. Ik kwam tot de conclusie dat
het vak geschiedenis, die wij in Nederland krijgen,
eigenlijk éénzijdig is. Het is zeker de moeite waard
om alleen al de sfeer te proeven en naar de stille
getuigen nl., de bomen te kijken. Uiteraard heb ik
ook het verlaten treinstation en de suikerfabriek
bezocht!
Ik ben van mening dat het leven niet draait om
alleen maar eten en drinken in

Als eerst viel mijn oog op een
herdenkingsmonument. Ik vroeg aan mijn
metgezellen wat dit allemaal te betekenen had. Ik
was eigenlijk overrompeld door het monument!
Suriname heeft vele opstanden en protesten
gekend. Na de afschaffing van de slavernij kwamen
de goedkope contractarbeiders uit Azië. Ook onze
voorouders uit India. Deze arbeiders werden zo net
erg uitgebuit als de slaven uit Afrika waardoor er
verzet kwam. De plantagedirecteur van Mariënburg,
James Mavor, stond bekend als zeer wrede en
heerszuchtig man en kon met zijn handen niet
afblijven van de vrouwen van de arbeiders. Dit was
de aanleiding voor een zeer gespannen situatie
waardoor dit is geëscaleerd en de plantagedirecteur
is omgekomen. Een zwaar bewapende groep
van het koloniaal leger werd ingezet en hebben
de opstandelingen neergeschoten en als dieren
uitgestald. Daarna werden de vermoorde
opstandelingen in een massagraf gegooid met
ongebluste kalk eroverheen.

Gaanman of Gaama, dat
de Marrons van Suriname
gebruiken, als de hoogste
gezagvoerder van hun
gemeenschap.
Masia is een dorp waar er
wordt verbouwd, gepland en
onderling voor elkaar wordt
gezorgd. Een dorp waar er
levenswaar aan elkaar wordt
‘GEGEVEN’!! Dus zonder
tussenkomst van valuta.
Respect Respect Respect
Je mag je eigen programma indelen of je mag je
aansluiten bij excursies en/of uitjes georganiseerd
via het Resort. Back to Basic om zo dichtbij jezelf,
je natuur te leven. Dorp Masia en Royal Masia
Resort....een uitje, avontuur en rustmoment voor
herhaling.

De volgende keer staat dit op
mijn ToDO lijst.
Suriname, maar ook de historische
prachtige plekken te bezoeken. Weet waar je roots
vandaan komen!

Het dorp Masia

Houd je van avontuur? En houd je van rust? Dan is
het Binnenland zeker de moeite waard! Ik heb dit
reisadvies gekregen van mijn vriendin Jinny Tel. Zij
is gedurende haar verblijf in Suriname op bezoek
geweest bij het dorp Masia.
met aan de rivier gelegen Resort. Circa 2 uurtjes
met de auto vanaf Paramaribo naar aanmeerplaats
Atjoni. Vanaf Atjoni met de boot, gemaakt uit holle
boomstam, 4 uurtjes varen via de Boven Suriname
Rivier het binnenland in. Ik heb kennis mogen
maken met de

NIEUW NICKERIE, de tweede
stad van Suriname
Naast Paramaribo, komt de stad Nieuw Nickerie op
de tweede plaats van Suriname.
Als je aan Suriname denkt, dan denk je aan de
natuur en familiebezoeken uiteraard. Maar wist
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je dat er 247 kilometer asfalt is aangelegd tussen
Paramaribo en Nickerie? Alleen de reis op zich, is
al een beleving op zich.
Als je in Nederland bijvoorbeeld van Amsterdam
naar Den Haag met de auto reist, dan kom je
de plaatsen Hoofddorp, Roelofarendsveen,
Hazerswoude

niet meegemaakt, omdat ik naar dromenland was
vertrokken.
Ik werd op tijd wakker bij de bekende brug bij de
plaats Groot Henar. Deze brug deed mij een beetje
denken aan de ophaalbruggen in de Nederlandse
plaatsen Waddinxveen en Boskoop. Een stalen
constructie!
Na de deze brug te hebben gepasseerd, leek
het alsof ik in een andere wereld terecht kwam.
Een totaal andere beleving en indruk kreeg ik van
Suriname, net alsof je een polderlandschap binnen
reed. Paramaribo is de drukte als je het vergelijkt
met Nickerie.

en uiteindelijk Den
Haag tegen. Typisch Nederlandse namen. Maar,
ben je in Suriname, dan kom je gedurende je reis
vanuit Paramaribo naar Nickerie plaatsen van
diverse werelddelen tegen. Om een voorbeeld te
noemen: op deze dag reden wij vanuit Paramaribo,
richting Kwatta, Groningen, vervolgens
Calcutta, Coronie en dan Wageningen. Dus je
rijdt gevoelsmatig door Nederlandse plaatsen,
gevarieerd met Indiase plaatsen en dan ook nog
eens Coronie. Voor ons als Nederlanders is dit
best wel vreemde en een grappige situatie. Maar
dit is tevens een bevestiging van multiculturele
samenleving in Suriname.

De stilte en ver van de drukte is zeer aangenaam.
Je hoort de krekels, de vogels en de natuur is
adembenemend. Isro Kokro is een heilige gebied
voor de Inheemse. Het is verboden om gedurende
je menstruatieperiode in het water te gaan.
Vanzelfsprekend uiteraard!

Ik keek mijn ogen uit naar de rijstplantages
waar geen einde aan kwam. Nickerie is de
hoofdleverancier van rijst. Overal tractors met
speciale wielen, ter voorkoming van wegzakken,
die door de rijstplantages rijden. Daarnaast was
het zeer bijzonder om te zien, dat er op bepaalde
plekken, rook te zien was. Dat komt doordat
paddy kaften, is de restafval van rijst, aan het
branden waren (zie foto). Wij zijn rijst eters, dus erg
interessant om in een poldergebied te zien hoe rijst
ontstaat!

wordt kwie kwie, Hasa
genoemd ( kwiek wie is een vissoort). Dieper
ingaand op bepaalde Nickeriaanse woorden zoals
Bilo, staat voor Stad / Centrum, Baigan staat voor
bhata ( aubergine). Men zegt dat Nickerie saai
is. Maar het is net hetzelfde als mensen uit Den
Haag zullen niet uit Den Haag vertrekken, omdat
zij die plaats gewend zijn. Of iemand vanuit het
platteland in Nederland zal niet gauw verhuizen
naar Amsterdam.

Ik zal deze plek nooit vergeten, omdat dit mijn
eerste ervaring was om te praten met een Inheemse
( met andere woorden: een Indiaan). In de eerste
editie van de I love SU Magazine beschreef ik dat ik
de Indianen uitsluitend ken van de Clint Eastwoord
films. Dit puur vanwege mijn geboorte in Nederland.

Mocht je de voorgaande edities van de I love SU
Magazine nog niet hebben gelezen, dan kan je de
digitale edities vinden op: www.ilsum.nl / magazine.

Nickerie is een aanrader om Suriname op een
andere manier te beleven. Een poldergebied,
ver van de drukte, maar zeker de moeite waard.
Eénmaal aangekomen in Nickerie, kan je tevens
een boottocht maken naar Frans Guyana. Dat staat
wel op mijn verlanglijst voor de volgende keer!

ISRI KOKRO

ISRI KOKRO is een vakantie oord tussen het dorp
Cabendadorp en de weg naar luchthaven Zanderij.
Als je de drukte wilt vermijden en in een prachtige
natuurgebied wilt zijn, dan is dit the place to
be!

Deze dag vertrokken wij om 4 uur ‘s morgens om
zodoende de files te vermijden en uiteraard kan
je stevig doorrijden. Om eerlijk te zijn … ik heb
de helft van de heen reis

ing.
RobBiekKram

Vervolgens ging de reis verder naar de markt
van Nickerie. We kunnen naar de lokale markten
rondom Paramaribo gaan voor bijvoorbeeld vis.
Maar kennelijk wordt de markt van Nickerie
geassocieerd met kwie kwie. Op z’n Nickeriaans
22
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KOMST COPA AIRLINES,
EEN ALTERNATIEF VOOR VELE
SECTOREN

Copa Airlines heeft op zaterdag 6 juli 2019 de eerste retourvlucht tussen Panama en Suriname uitgevoerd
en zal voorlopig wekelijks 2 vluchten uitvoeren. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme
behoorde evenals minister Vijay Chotkan van OWT&C en het Panamese team tot de delegatie, die met
Copa Airlines afreisde. De HI&T bewindsman gaf in een persconferentie op de luchthaven aan, dat
Suriname zich zal waar maken als een “Shopping destination” en dat met de komst van onder andere
Copa een wereld opengaat voor de Surinaamse samenleving.

Foto: Anand Rambaran

Een goed toeristenpakket aanbieden aan de buitenwereld is een optie om meer toeristen aan te trekken.
Ook voor de ondernemers moet het een uitkomst zijn om zaken te kunnen doen. Verder gaf de minister
aan, dat hij zeer ingenomen is, dat de touroperators en reisbureau’s tot nu toe goed hebben ingespeeld op
deze deal.
Bron . HI&T
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INTERCULTURELE LETSELSCHADEPRAKTIJK

ADVERTEREN

Randstad Personenschade BV

Wilt u meer bekendheid en bereik creëren via onze magazine?
Neem dan contact met ons op en reserveer uw pagina voor
de volgende editie.

CLAIMT UW SCHADEVERGOEDING BIJ

Verkeersongevallen
Bedrijfsongevallen
Overige ongevallen

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

LIKE ONS OP
FACEBOOK
& INSTAGRAM

www.letseladvies.nl
AMSTERDAM
020-410 94 94

amsterdam@letseladvies.nl

UTRECHT
030 - 711 13 70

utrecht@letseladvies.nl

DEN HAAG
070-810 08 08

denhaag@letseladvies.nl

ROOSENDAAL
0165 - 39 15 65

roosendaal@letseladvies.nl

TILBURG
013 781 00 13

tilburg@letseladvies.nl

ARNHEM
026 - 781 00 01

arnhem@letseladvies.nl
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E-visa en E-toeristenkaart voor Suriname

Hiermede wordt bekend gemaakt dat het Ministerie van Buitenlandse
Zaken van de Republiek Suriname op 15 april 2019 een
E-visum en E-toeristenkaart website voor Suriname heeft gelanceerd.
Via de website https://suriname.vfsevisa.com/suriname/online/
kunnen daarvoor in aanmerking komende nationaliteiten thans
geheel elektronisch een E-visum of een E-toeristenkaart aanvragen
en verkrijgen. De afhandeling met originele paspoorten, pasfoto’s en
dergelijke aan loketten gaat hiermede tot het verleden behoren.
Tot 6 (zes) maanden na de lancering van de website zal via de
conventionele manier een visum of toeristenkaart aangevraagd kunnen
worden aan de bekende loketten en op de officiële verkooppunten.

LAAT JE
VERFRISSEN!

De visum- en toeristenkaartdiensten aan de loketten van
Ambassades, Consulaten en officiële verkooppunten van de
Republiek Suriname - waaronder de Toeristenkaartbalies
te Schiphol - zullen derhalve per 18 oktober 2019 worden
beëindigd.

PROEF DE
MIX VAN
ALCOHOLVRIJ BIER EN

Aanbevolen wordt aan visumplichtige bezoekers aan Suriname
die in aanmerking komen voor respectievelijk een E-visa of een
E-toeristenkaart om vanaf heden gebruik te maken van
de nieuwe gebruikersvriendelijke website voor een snelle
afhandeling van hun aanvraag op afstand.

100% NATUURLIJK
VRUCHTENSAP

Vanwege de samenwerking met VFS Global kan gerekend worden op
een efficiënte begeleiding door de klantenservice desk (Support Desk)
die telefonisch en via email te bereiken is voor advies en assistentie tot
aan de afronding van de aanvraag.
bron: www.consulaatsuriname.nl
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KASYU

Wist je dat ...
De Kasyu een kleine tot 13m hoge
boom is, welke groeit in het wild op de
savanne?
Ja!!! Dat wist u wel...
Vanuit zijn oorsprong in noordoost
Brazilie en Suriname verspreidde
de kasyu (wetenschappelijke naam
Anacardium occidentale) zich over de
rest van Zuid- en Centraal- Amerika.
Dit gebeurde in Brazilie onder meerd
oor “guerras do caju”, kasyu oorlogen.
Indianenstammen uit het binnenland
overvielen de stammen in het
kustgebied (waar de kasyu vooral
voorkwam - de naam ‘acaiu’ komt
trouwens uit de Tupi taal) als
boomvrucht droegen en hielpen zo
mee met de verdere verspreiding.
Hoewel kasyu vooral om de noten
wordt gekweekt, is in landen als
Brazilie en Indonesie de ‘cashew
apple’(schijnvrucht) ook belangrijk. Hij
wordt vers gegeten en er wordt sap
van gemaakt.
De Kasyuwijn is ook bekend. De vrucht
wordt gekonfijt en staat dan bekend
als ‘doce de caju’. Jonge bladeren
worden rauw of gekookt gegeten. Het
hout wordt als brandhout gebruikt. Het
sap uit de bast levert een onuitwisbare
inkt en de olie van de noot werkt
als conserveringsmiddel en wordt
verwerkt in vernis
32
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PALMENTUIN

Foto: Anand Rambaran

Palmentuin ligt achter het presidentieel paleis van Suriname. Hoge palmbomen en slootjes vol met mooie
waterlelies. Palmentuin werd in 1685 geopend.

PARAMARIBO
Paramaribo is de hoofdstad van Suriname met een inwonertal van ong 240.000 mensen.
Hier bevinden de meeste overheidskantoren en tevens het dichtsbevolkt district van Suriname.
Het hart van Paramaribo wordt ookwel de historische stad genoemd, vanwege de historische gebouwen
die hier te vinden zijn. Vanuit deze levendige hoofdstad kan je mooie trips naar de binnenlanden van
Suriname maken. En niet vergeten bezoekjes aan Fort Zeelandia, Centrale markt, Surinaams Museum,
Palmentuin te brengen. Langs de Waterkant staan diverse eetstalletjes waar je heerlijk kan eten.
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Tekst: Sandra Sardjoe.
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Foto: Anand Rambaran

CUBA

Toerisme is belangrijk voor de economie en vormt de derde grootste bron van buitenlandse deviezen. De
belangrijkste twee toeristische kernen zijn Varadero en Guardalavaca. Varadero is gebouwd op een 20 km
lang schiereiland met een breedte tussen de 0,5 en 2,29 km en is een van de grootste badplaatsen van
het Caribisch gebied. Hier staan de meest luxueuze hotels van het land. Het gebied was tot februari 2008
praktisch afgesloten van de gewone Cubaan. De Cubanen die er werken hebben het veel beter dan de
gewone Cubanen (onder andere door fooien in harde deviezen).
Havana ligt op 150 km van Varadero en naast de vaste dagelijkse busdiensten worden er ook
georganiseerde uitstappen van Varadero naar Havana aangeboden. In de hoofdstad zijn er ook zeer
goede hotels en de stad is goed afgestemd op het ontvangen van de toeristen. De andere belangrijke
steden hebben ook wel accommodaties maar zijn minder goed georganiseerd om toeristen te ontvangen.
Het comfortniveau van de hotels ligt er meestal lager.
Voor excursies zijn de beschermde natuurgebieden leerrijk en aantrekkelijk. Er zijn verschillende
mogelijkheden om in het land rond te reizen. In de grotere centra kan men terecht voor busreizen. Een taxi
of huurauto behoort tot de mogelijkheden en om langere afstanden te overbruggen kan men terecht bij de
binnenlandse luchtvaartmaatschappijen.
De toeristische sector is haast helemaal in handen van de overheid. Toch zijn er ook mogelijkheden om
bij Cubanen thuis te overnachten: in casas particulares, vergelijkbaar met een b&b. Daarnaast zijn er
Cubanen die een vergunning hebben om in huis een klein restaurantje uit te baten: een paladar. Onder
onafhankelijke toeristen blijft Cuba daarom een populaire bestemming. Rugzaktoerisme is in Cuba
moeilijker: liften is bijna onmogelijk door een gebrek aan vervoer.
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HAVANA

MARIËNBURG

Havana is de hoofstad van Cuba met 2.13 miljoen inwoners. In Havana valt veel te beleven zoals
imposante bouwwerken, bars, gezellige straatjes en pleinen. Met de “toeristenbus”kan je makkelijk
naar de bekende bezienswaardigheden laten rijden. Ook een tourtje met een Amerikaanse oldtimer is een
aanrader. In Havana ga je letterlijk terug in de tijd.

Mariënburg is een voormalige suikerrietplantage, -fabriek en kampong, gelegen in het Surinaamse district Commewijne.

Foto: Anand Rambaran

Mariënburg is in 1745 als suikerplantage gesticht door Maria de la Jaille. Na diverse malen
van eigenaar te zijn gewisseld, werd de plantage
in de 19e eeuw een koffieplantage. In 1882 werd
de plantage, die destijds verlaten was,
gekocht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM). De NHM wilde hier een centrale
suikerfabriek vestigen die het suikerriet van de
omliggende plantages moest verwerken. Voor
de aanvoer van het suikerriet werd een
twaalf kilometer lange spoorweg aangelegd,
de eerste spoorverbinding in Suriname. Op 23
oktober 1882 werd de suikerfabriek geopend.
De suikerfabriek produceerde naast rietsuiker
ook rum en beschikte vanaf 1957 over een
raffinaderij waarmee kristalsuiker kon worden
geproduceerd. In 1964 werd de fabriek verkocht
aan de N.V. Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam. Mariënburg leverde onder andere melasse aan Suriname Alcoholic Beverages (SAB)
dat hieruit Mariënburg Rum produceerde.
De fabriek is in 1986 gesloten. Het fabrieksterrein en de fabriekshallen zijn nu een trekpleister
voor toeristen, ondanks de vervallen staat waarin het geheel zich bevindt. Tot de sluiting was
Mariënburg een overheidsbedrijf en wettelijk zijn
de ex-arbeiders nooit ontslagen. Zij leven onder
armoedige omstandigheden in de krotten van
de voormalige arbeiderswoningen

42

ILSUM

Foto: Anand Rambaran

Foto: Anand Rambaran

Tekst: Wikipedia

ILSUM

43

Online shoppen in Suriname
www.hoppa.sr

ONLINE SHOPPEN IN SURINAME OP
HOPPA! SHOPPEN ZO GEREGELD.
LEVERING VAN UW AANKOPEN IN NEDERLAND OF IN SURINAME.
Ervaar het gemak van hoppa!
hoppa! is een online shopping platform waar echte Surinaamse producten worden aangeboden vanuit Suriname.
Kokosolie, honing, marva thee, skratjie.... vindt ze allemaal op hoppa.sr met levering in Nederland en in Suriname!
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Foto: Anand Rambaran

hoppa! is een product van de

Foto: Anand Rambaran

Hoe werkt hoppa!
1. Bezoek hoppa.sr online vanuit uw eigen locatie.
2. Kies de producten die u wilt kopen in Suriname.
3. Reken snel en gemakkelijk af met IDeal of HOP (Hakrinbank pinpas)
4. Levering in Nederland of in Suriname bij uw familie.
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“CHARITY FROM
THE BOTTOM OF OUR HEARTS”
“Sewa” oftewel onbaatzuchtige
dienstbaarheid dat is een leefregel
wat elk mens zou moeten
handhaven ongeacht komaf. Men
is hedendaags zoveel met zichzelf
bezig dat iets voor een ander doen
bijna ondenkbaar is. Het ideale
charity beeld zal je in boeken en films
voorbij zien komen, maar niet in het échte leven. Wij
leven in zo een egoïstische wereld, waarom zou je
überhaupt iets voor een ander willen doen als je er
toch niks voor terug krijgt . Dit is namelijk hoe de
meeste mensen tegenwoordig denken en toch is
er één persoon en samen met haar nog een paar
anderen die er héél anders over denken.

speelgoed & textiel voor kindertehuizen,
incontinentiemateriaal voor senioren, rollators/
rolstoelen voor verzorgingshuizen en sinds kort
ook medische materiaal voor de ziekenhuizen.
Een ander interessant project wat de stichting
ook uitvoert heet “Doneer een maaltijd”. Dat is
een project waarbij mensen uit Nederland een
warme maaltijd kunnen doneren aan kinderen in
de diverse kindertehuizen of de ouderen in de
verzorgingscentra in Suriname.

Wat maakt ChietSana Foundation nou
anders dan de andere stichtingen: DE
TRANSPARANTIE! Elke donateur of sponsor
wil graag weten waar zijn of haar goederen en
gelden naar toe gaan. De stichting heeft diverse
social media kanalen waar ze alles duidelijk laat
zien en daarnaast is hun website heel goed te
volgen. Op de website kan men alle projecten met bijbehorende informatie
terugvinden. Daarnaast geeft de stichting 1x per jaar een presentatie met een terugblik op het afgelopen
jaar. “Een stukje verantwoording naar de achterban is zo belangrijk, hoe wil je anders dat men in je werk
gaat geloven”. “Het menselijk brein werkt nu eenmaal zo, eerst zien dan geloven!” aldus Chietra.
De stichting is ook opgericht in Suriname en heeft een eigen team dat heel actief is op het veld, de lijnen
zijn daardoor korter en zo kunnen noodprojecten sneller opgepakt en afgerond worden. Denkt u hierbij
aan mensen die door middel van een woningbrand plotsklaps alles in één keer kwijtraken. De meeste
mensen hebben in Suriname houten huisjes en zijn niet verzekerd. Voor die mensen kan ChietSana
Foundation heel snel en adequaat handelen door de slachtoffers te voorzien van de eerste hulpgoederen.
De stichting probeert elk kwartaal een container met goederen naar Suriname te verschepen, maar dat
neemt uiteraard een groot kostenplaatje met zich mee. Zou u ook een steentje willen bijdragen door
middel van goederen, diensten of gelden te doneren? Twijfel dan niet, de stichting is ANBI geregistreerd
en dat houdt in dat u als donateur hier een belastingvoordeel aan kunt hebben.

Chietra Bahora slechts 39 jaar is de oprichtster en
voorzitter van ChietSana Foundation Nederland &
Suriname. Ze is geboren en getogen in Amsterdam
en is op haar zestiende vertrokken naar Suriname.
Nadat ze er 7 jaren heeft gewoond, besloot ze terug
te keren naar Nederland. Inmiddels is ze al 11 jaar
werkzaam bij een Belastingadvies –Advocaten
– Notarissen kantoor in Amsterdam. Daarnaast
heeft ze haar eigen reisorganisatie ChietSana
Reizen waarbij ze 2 á 3 keer per jaar busreizen
organiseert om mensen uit hun isolement te halen
zoals eenzame ouderen en of mensen die het
financieel niet zo breed hebben. In 2016 wint ze
twee titels bij een beauty pageant en één daarvan is
de titel “Charity Queen”. Vanaf dat moment besluit
Chietra het roer om te gooien en heeft ze samen
met Seema Kalloe, Airin Khedoe en Anoeradha
Hanoeman ChietSana Foundation opgezet.

Neem gerust een kijkje op www.chietsana.com of volg de activiteiten van de stichting via Facebook &
Instagram.

“Charity from the bottom of our hearts”

Liefs, Chietra

ChietSana Foundation is gelanceerd op 5
maart 2017. Een stichting die zich heel hard
inzet voor de hulpbehoevenden in Suriname.
“Wij richten ons vooral op het voorzien
van levensmiddelen voor particulieren,
schoolmateriaal + meubilair voor scholen,
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NICKERIE MIJN THUIS.

Mijn ouders zijn beide geboren en getogen in
Nickerie. Beide komen ze uit de Corantijnpolder.
Dat is de plek waar Jagernath Lachmon geboren
werd, die uiteindelijk zou uitgroeien tot markant
politiek leider. Ook al ben ik zelf geboren en
getogen in Rotterdam, ik voel me een Nickeriaan.
De underdog, want mensen uit Paramaribo en
andere districten praten met een gevoelige dosis
sarcasme over het district Nickerie. Het is dan
ook een soort geuzengevoel om jezelf Nickeriaan
te noemen, dat doe je met gepaste trots. Ik ook.
Mooie herinneringen heb ik aan Nickerie. Mijn
ouders kwamen naar Nederland in 1973. Beide
waren ze kersvers afgestudeerd docent en gingen
aan het werk in het onderwijs in Rotterdam.
In 1975 werd ik geboren en kan me nog goed
herinneren dat we vanaf mijn vierde jaar bijna
elk jaar op bezoek gingen bij mijn grootouders in
50

Suriname. Klein dat ik was, de herinneringen staan
me nog levendig bij. Het landen van het vliegtuig
op Zanderij, mijn vaders broer, die douanier was,
ving ons op en leidde ons meteen door naar de
paspoortcontrole. De warmte sloeg als een deken
om ons heen, dat gevoel vergeet je nooit. In de
auto keek mijn oom op zijn horloge, om daarna te
zeggen “laatste veer gaat over twee uur, we kunnen
het nog halen” Zo reden we meteen door naar
Coppenamepunt, waar in die tijd nog een veerboot
over de Coppenamerivier voer met forenzen.
Daarna reden we door de districten Coronie en
Wageningen om daarna Nickerie in te rijden. Het
was een avontuur, een reis die na een vlucht
van acht uur, ongeveer vier tot vijf uur duurde.
Uiteindelijk aangekomen werden we ontvangen
door een huis vol familie. Opa, oma, ooms, tantes,
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neefjes, nichtjes. Het was 5 weken pret. We bleven
de hele schoolvakantie. In die tijd was Nickerie
levendig. Elke ochtend ging ik met mijn vader naar
de markt van Nieuw-Nickerie. We kochten
groente, fruit, maar vooral vis. Op
de markt een praatje maken met
mensen en weer terug naar
huis. Daar werd dan door een
van mijn tantes de lunch
en diner voorbereid.
Dat ritueel herhaalde
zich elke dag. Soms
werd er een eend
uit de ren gehaald
en geslacht. Een
eerlijk stuk vlees.
We gingen later
in de week naar
mijn oom die
woonde aan de
Zeedijk. Daar
had je cafe
Geeta. Zeedijk
is de dijk die
de Atlantische
Oceaan
tegenhoudt. De
Corantijnrivier
mondt uit in
de oceaan bij
Zeedijk.
Aan de overkant
van de rivier van de
rivier zag je Guyana
liggen. Magisch.
Toen ik wat ouder
was ben ik talloze keren
illegaal op een kleine boot
naar Guyana geweest met
mijn neven. Levensgevaarlijk.
We hebben dan ook vaak, na
ontdekking, een pak slaag gehad. Maar
heb er geen spijt van gehad.
De ultieme vrijheid heb ik daar op die momenten
beleefd. Ik zou een boek vol kunnen schrijven over
ILSUM

mijn avonturen, maar daar kom ik uiteraard nu niet
aan toe. Het zijn nostalgische herinneringen, want
het Nickerie van toen is niet meer. De bedrijvigheid
heeft vandaag de dag plaats gemaakt voor
dramatische rust. Nickerie dat ooit
bruiste is vandaag de dag een
plaats waar de energie uitgelekt
lijkt. komstperspectieven
voor jongeren zijn er bijna
niet. Dat leidt tot allerlei
sociale problematiek,
waar ik nu verder niet
over zal uitweiden.
We hebben het van
dichtbij mogen
ervaren. Veel
Nickerianen
hebben het
district verlaten
op zoek naar
een toekomst
elders. Ben ik
minder trots
een Nickeriaan
te zijn? Neen.
Vind ik het
minder leuk om
naar Nickerie te
gaan? Neen. Als
ik in Suriname
ben, rij ik in twee
en een half uur
naar Nickerie. Er
ligt een brug over
de Coppenamerivier
tegenwoordig.
Door Coronie, door
Wageningen. Als ik dan
Nickerie nader, zie ik in de
verte de Henarbrug. Mijn hart
gaat dan sneller kloppen. Een
rust valt over mijn schouders heen.
Dan voel ik dat ik thuiskom.

Narsingh
Balwantsingh
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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
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VARADERO

Foto: Anand Rambaran

Vadero is een plaats in de provincie Matanzas in Cuba. Varadero is een top bestemming
als je levendige badplaats en witte stranden zoekt. Daarnaast heeft Varadero een prachtige omgeving
waar je heerlijk kan wandelen.

SURINAME RIVIER
Surinamerivier is ongeveer 480 km lange rivier in het centrum en oosten van Suriname. Langs de
Surinamerivier vindt je bekende toeristische dorpen en meerdere recreatie oorden. Aan de monding van
rivier heb je een zandstrand Braamspunt. In de avonduren komen dezeeschildpadden hier om eieren te
leggen. De Goslar (een Duitse schip uit te tweede wereldoorlog) ligt ook op de bodem van de surinaamse
rivier en is nog zichtbaar. Naast “De Goslar” liggen verschillende scheepswrakken die erg fotogeniek zijn.
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Foto: Anand Rambaran

Foto: Anand Rambaran

Tekst: Sandra Sardjoe.
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Certified Dental Technologist

Voor het vervaardigen en repareren van kunstgebitten,
goudentanden (wit of geel goud), bruggen etc.

Klaar terwijl u wacht
Tel :+597 476385
Open ma/vr. 08.00u /16.00u
za. 08.00u /13.00u
Adres : kleinsaramacastraat 19
Paramaribo / Suriname

wij zorgen voor kwaliteit op tafel

Lamsvlees

Vleesworst

Rundvlees
Kip

INDIRA GANHIWEG (ZONDAGSE MARKT)

TEL : +597 581265
Mob : +597 8736809
-------------------------------------------------FILIAAL 2
NW WEERGEVONDENWEG 82
TEL : +597 480324

FILIAAL
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In het kabbelend water van de Sranan liba, schuilt het
verhaal van een inheemse schoonheid.

Zittend in een sula, hoort zij rustgevende klanken
die zich nestelen in haar trommelvlies. Terwijl
ze om haar heen kijkt reiken haar ogen tot waar
haar gedachten haar voeren. Zoekend naar de
plek vanwaar de stromen komen, manoeuvreren
deze zich dansend om haar heen. Tjrrrrrrrrr.....
tjrrrrrrrrr…..de stromen zingen hun eigen lied. Al
luisterend verdwaalt ze in de vragen die met hoge
snelheid door haar denken varen. Wie ben ik en wat
zijn mijn krachten?
Met haar natte vingertoppen strijkt zij over haar
oogleden, om verder weg te zinken in de kalmte
van de sula. Maar, het orkest van de Sranan liba
interrumpeert het verlangen om haar ogen te
sluiten. De glans van het stromend water verleid
haar pupillen en verteld een aanzienlijk verhaal.
Terwijl ze erin kijkt, reflecteert het haar schoonheid
en overtuigd het haar op de meest magische
manier van een glinsterend bestaan.

Daar zit ze, midden in een
sula in de Sranan liba.

Conversatie voerend. Het verhaal doet haar
ogen twinkelen van genot en haar oren luisteren
aandachtig mee. Nog eens probeert ze te strijken
met haar natte vingertoppen, dit keer over haar
voorhoofd. Terstond worden haar gedachten
gevangengenomen door duidelijke openbaringen.
Precies zoals het hert haar oren spits, spitsen de
oren van haar gedachten zich. De openbaringen
spreken duidelijke taal. Ze vormen klanken die
transformeren in woorden en braaf uit haar mond
marcheren.
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Ze spreekt:

“Mi wan dé leki a watra fu a liba,

die onbaatzuchtig stroomt en de obstakels vergruist
met haar kracht. Mie wan deh leki a watra fu a
liba, die alleen gehoor geeft aan de stem van
haar Creator. Bewust van waar ze naar toe moet
stromen, zoekende naar waar ze aan moet komen.
Geheel vertrouwende op de stem van haar Creator.
Mie wan deh leki a watra fu a liba, met alle kracht,
met een reinigende werking, met een helende factor
in elke golf. Ik wil zijn als het water dat stroomt
en geen stilstand kent. Voortdurend gedijd zij.
Heersend over alle zwaktes op haar pad. Ik wil
zijn als het water, als de rivier, als de sula, als een
waterval!”
Tjrrrrrrr.....tjrrrrrr.....tjrrrrrr….. De inheemse
schoonheid valt stil, een kolibrie fluit haar vanuit
de oever, toe. De blauwgroen paarse kleuren
steken haar bewondering aan. Tjrrrrrrrrrrrrr.....
daar zit ze, midden in een sula in de Sranan liba.
De rivier die haar aanmoedigt en standvastig haar
aandacht zoekt. Tjilip tjilip…..de kolibrie vliegt de
lucht in, haar ogen volgen het maar raken verblind
door de sterke zonnestralen die bijna ijdel zichzelf
representeren.

Ze kijkt weg en loopt voldaan naar de oever. Nog een keer
kijkt ze over haar linkerschouder richting de sula.
“GRANTANGI, zegt ze...BEDANKT!”
De sula antwoordt; het maakt sierlijk een rots nat die
haar schoonheid ondersteund. Ze loopt verder naar de
oever. Daar aangekomen, wordt ze begroet door de koele
schaduw van de vorse bomen die geworteld zijn in de
Suriname rivier en hun vleugels deels strekken over het
land.
In het kabbelend water van de Sranan liba schuilt het
verhaal van een inheemse schoonheid.

Simone Fitz James
Oerajoekawa
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OFFICIELE PRODUCTLANCERING NEDERLAND > MEDIO 2020
D I R E C T I M P O R T U I T D E U S A . B E S T E LW E B S H O P

W W W. K E T O S H A K E . N L

BINNEN 1 UUR
I N K E T O FA S E
S TA R T M E T E E N
MET VET VERBRANDING
VERHOOG JE
M E TA B O L I S M E M E T 3 0 %
> 100% Natuurlijke detox
> Vol gevoel & Minder eetlust
> Betere nachtrust
> Betere humeur en stemming
> Meer energie
> Lagere bloeddruk
> Vermindering van cholesterol
> Stabielere bloedsuiker

S TA P N U O O K I N D E K E T O R A G E O M A F T E VA L L E N
Ketonen kunnen helpen
met de volgende problemen:
> Slapeloosheid

PRÜVIT SHAKES ZETTEN NA CONSUMPTIE

> Weinig energie

D I R E C T K E T O N E N I N J E B LO E D.

> Angst & Depressie

Fernandes Snacks heeft er een smaak bij! Maak kennis met Dappelz Sour Cream & Onion!
Nadat Fernandes Snacks al jaren de heerlijke snacks Dappelz Potato Natural Chips produceert, werd het
hoog tijd voor een alternatieve smaak op dit product. Na marktonderzoek en vele testen met verschillende
beschikbare smaken, ging de voorkeur uit naar de Sour Cream & Onion flavor. Om deze uniek te maken
voor de Surinaamse markt, hebben wij er nog een kleine ‘twist’ aan gegeven.

> Stress

P R Ü V I T H E E F T A L S E N I G E B I J N A A L L E PAT E N T E N

> Vermoeidheid

OP DE LICHAAMSEIGEN BHB / KETONEN.

> Vet ophoping
> Buikvet
> Lovehandles
> Trage stofwisseling
> Slappe spieren (bovenarmen)
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DIT WORDT GROTER DAN ALLE DIETEN BIJ ELK AAR

Ervaar de nieuwe authentieke smaak van
de Fernandes Snacks!

Op dit moment worden de Snacks ook verkocht in Guyana en op Curaçao. Vanaf begin maart is
de Dappelz Sour Cream & Onion geïntroduceerd aan de Surinaamse markt en verkrijgbaar in alle
supermarkten in het land.

M E E R I N F O R M AT I E

W W W. K E T O S H A K E . N L

Vier uw vakantie in Suriname met de
Dappelz Sour Cream & Onion van Fernandes Snacks!

OOK IN SURINAME TE KRIJGEN.
W H AT S A P P + 3 1 6 5 7 5 9 0 8 9 3
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RIVIEREN VAN SURINAME

Suriname heeft een uitgebreid wegennet met
asfaltwegen die de belangrijkste verbinding vormen
tussen de vele districten. Zandwegen zijn ook vrij
gebruikelijk in de districten en delen van de stad.
Alleen wegen kunnen u echter niet naar elk deel van
het land brengen. Dit is waar de rivieren “highways”
worden naar de verste hoeken van het land.
Hoewel de meeste dorpen in het binnenland te
bereiken zijn met het luchttransport, zijn het de
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rivieren die de ruggengraat vormen van transport
voor lokale gemeenschappen en de meest
opwindende ervaring bieden voor een authentieke
ervaring van het uitgestrekte binnenland van
Suriname. Het riviersysteem loopt ongeveer 3000
km door Suriname, waarbij de rivieren Suriname,
Corantijn en Marowijne het meest indrukwekkend
zijn. Samen voeren deze drie rivieren het Amazone
bassin af in de Atlantische Oceaan.

ILSUM

De Marowijnerivier vormt de grens in het oosten
tussen Suriname en Frans Guyana en in het
westen vormt de Corantijnrivier de grens met
Guyana. De Surinamerivier is economisch het
belangrijkst omdat de haven van Paramaribo zich
op deze rivier bevindt en zo de import en export
van goederen voor het land faciliteert.

ILSUM

Andere belangrijke rivieren zijn de Saramaccarivier
in centraal Suriname, Commewijne en Cottica
in het oosten, Nickerie en de Wayambo rivier
in het westen en Sipaliwini en Tapanahony
in het zuiden. Op de Nickerierivier zijn de
indrukwekkende Blanche-Marie watervallen en op
de Coppenamerivier de Raleighvallen, waar een
uitgebreide verscheidenheid aan fauna te vinden
is.
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Foto: Anand Rambaran

Echte Surinaamse Vloerbroden!

Wanneer het om voedsel gaat, is variatie onmisbaar. Mensen houden van diversiteit, ze willen keuze hebben.
Dit geldt niet alleen voor de warme maaltijd, maar ook voor brood. Gelukkig biedt de Warme Bakker in
Suriname u de nodige variaties wanneer het op brood aankomt. Fernandes Bakkerij voorziet de totale
Surinaamse gemeenschap dagelijks van verschillende wit en bruin broodsoorten. U heeft de keuze uit: groot
brood, klein brood, feest brood en Bake Off. Innovatie drijft ons en daarom zijn we regulier bezig nieuwe
producten te ontwikkelen om steeds meer variatie te bieden aan onze consumenten. De nieuwe toevoeging
aan ons brood assortiment is: Vloerbrood!

No eﬀort
spared.
Introducing our new look!

Vloerbroden hebben hun naam te danken aan het feit dat ze op bakplaten op de vloer van de oven worden
gebakken. Het zijn ambachtelijke broden die afwijken van onze andere broodsoorten, vanwege hun vorm
en receptuur. Ons vloerbrood assortiment bestaat uit: meergranen licht, meergranen donker, tijger en mais
vloerbrood. Bent u een brood fijnproever, die het liefst geniet van luxe en speciale broodsoorten of deze
graag nuttigt bij een speciale lunch, de warme maaltijd of een ‘aangeklede’ borrel, dan zijn de vloerbroden
iets voor u. Vloerbroden zijn zeker een aanrader tijdens uw vakantie in Suriname.

Real hospitality thrives in all Torarica locaaons,
where NO EFFORT is SPARED because our
Team Members consistently make the eﬀort to
go the extra mile,with a smile.

De vloerbroden zijn afgebakken te verkrijgen in onze Warme Bakkers, Pastry’s en geselecteerde
supermarkten. Daarnaast, kunt u de vloerbroden ook zelf thuis af bakken op 190 °C/ 375 °F, met een
afbaktijd van 10 minuten.

Soms komen broden voort uit een mooie, oude Surinaamse traditie, maar soms creëren we ze
op basis van uw wensen.
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reservaaons@torarica.com

(+597) 471500

ToraricaGroup

Torarica

ToraricaGroup
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Suriname ........

The warmth and hospitality starts here
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www.flyslm.com
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