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Inleiding
Graag wil ik je kennis laten maken met het land waar ik ben geboren en het land 

dat mijn hart heeft. Mijn liefde voor Suriname geeft mij het verlangen mensen 

mee te nemen op een reis waarin de schoonheid van Suriname en haar unieke 

plekken op een natuurlijke manier, zonder veel woorden, zichtbaar worden.

Toegegeven, bij het plannen van een tropische vakantie is Suriname niet direct 

het eerste land dat in onze gedachten opkomt. Terwijl er zoveel voordelen te 

bedenken zijn, om te beginnen de Nederlandse taal, het gunstige klimaat, de 

uitgebreide keuken en de prachtige natuur. Het ontbreken van massatoerisme 

zorgt er voor dat het je in het binnenland amper moeite kost om je alleen op 

de wereld te voelen.

Een ervaring waar je dwars door het Surinaamse woud vaart maak je maar 

eenmaal in je leven mee. Geef je over aan de natuur en de stroomversnel-

lingen op de machtige Surinamerivier die het woud in tweeën splitst. Terwijl 

de bootsman voorzichtig laveert tussen de rotsen in het water, word je vanaf 

de oevers begroet door de Indianen- of Marronvrouwen die daar baden of de 

afwas staan te doen. Er is de laatste eeuwen nauwelijks iets veranderd, waar-

door het leven stil lijkt te hebben gestaan. Daarnaast wordt je in de dorpen 

overladen door de gastvrijheid van de dorpsbewoners.

In het vroege ochtendgloren kun je je op een unieke manier baden in de 

Surinamerivier, uitkijkend over de met een laag dauw beklede rivier en het 

mysterieuze woud. In diezelfde rivier kun je vissen, peddelen met een korjaal 

of gewoon op de oever rusten terwijl je de zon ‘s avonds in de rivier ziet zinken. 

‘s Nachts is het aardedonker, met uitzondering van de duizenden sterren aan 

de hemel.

Bij een reis door Suriname mag de rijke Surinaamse keuken niet ontbreken. Bij 

aankomst word je begroet met een heerlijke, koele cocktail van verse passie-

vruchten; het begin van een culinaire fi jnproeverij. Of je nu aan het ontbijtbuf-

fet, de warme lunch of het diner verschijnt, alles wat jij op je bord vindt smaakt 

naar meer.

Deze jungletrip is geschikt voor iedereen die houdt van een actieve manier 

van reizen en graag wat meer ziet van de cultuur en natuur dan alleen de 

voorgekauwde reizen en bezienswaardigheden. Voor deze reis kunnen maxi-

maal negen personen mee. Iedereen die beschikt over een normale 

conditie en gezondheid is in principe in 

staat om deze jungletrip 

te maken. Wel verwachten 

we een sportieve instel-

ling en een gezonde dosis 

aanpassingsvermogen. In 

Suriname is niet altijd alles 

vooraf te voorzien. Af en toe 

improviseren kan het reizen 

juist verrassender maken. 

Welkom in Suriname!
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Programmaoverzicht 
 dag van naar vervoer vertr.* - aank.*

 1 Amsterdam Zanderij  10.20 - 16.15

  Zanderij Bersaba  

 2 Bersaba Zanderij  

  Zanderij Stoelmanseiland  11.00 - 11.30

  Stoelmanseiland Dritabiki  

 3 Dritabiki Djumu  08.30 - 09.00

  Djumu Pingpe  

  Pingpe Junglekamp  

 4 Junglekamp  Pingpe  

  Pingpe Djumu  

  Djumu Grandan  

  Grandan Awarradam  

 5 Awarradam Kajana  

 6 Kajana 

 7 Kajana Tafelberg  14.00 - 14.15

 8 Tafelberg Zanderij  10.00 - 10.45

  Zanderij Overbridge 

  Overbridge Paramaribo 

 9 Paramaribo 

 10 Paramaribo Zanderij  14.00 - 14.50

 11 Zanderij Amsterdam  18.15 - 07.15

* = verwachte vertrek- en aankomsttijden
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Programma dag 1
Amsterdam - Zanderij

Zanderij (offi  cieel Johan Adolf Pengel International Airport) is de 

nationale luchthaven van Suriname. De luchthaven ligt bij het dorp 

Zanderij, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Paramaribo.

Het vliegveld is in de Tweede Wereldoorlog door de Verenigde Staten 

aangelegd en uitgebreid. Het Amerikaanse leger gebruikte het vlieg-

veld voor tussenlandingen bij vluchten naar Noord-Afrika.

Deze luchthaven is offi  cieel genoemd naar de populaire Surinaamse 

staatsman Johan Adolf Pengel (1916 - 1970), maar wordt in de volks-

mond altijd ‘Zanderij’ genoemd. De herkomst van deze naam laat 

zich makkelijk raden bij het aanschouwen van de savanne die op de 

luchthaven van boven af te zien is, midden in het schijnbaar oneindige 

groen van het oerwoud eromheen.

De luchthaven beschikt over één landingsbaan van 3,5 kilometer en 

verwerkt circa 100.000 passagiers per jaar, voornamelijk van trans-

Atlantische vluchten van de KLM en de SLM.

Zanderij - Bersaba

Ontvangst op Bersaba met een kleine 

maaltijd.

Uitleg Kaaimanjacht (Zuid-Ame-

rikaanse Krokodil) gevolgd door 

Kaaimanjacht, een adembenemende 

belevenis om van dichtbij mee te 

maken. Bersaba is een klein dorpje 

met badplaats aan de zijtak van de 

Coropinakreek.

Overnachting; in monumentaal 

woonhuis uit de klassieke oudheid, 

direct gelegen aan de kreek en voor-

zien van twee boten.



8



Programma dag 2
Ontwaken in de tropen en baden in de verkoelende “Coca Cola” kleu-

rige kreek.

Met visser mee om zijn netten te legen. 

Ontbijt, gevolgd door rondleiding door Bersaba en omgeving.

Bersaba - Zanderij

Zanderij - Stoelmanseiland

Rondleiding Stoelmanseiland. De prachtige ligging van dit eiland 

biedt een uniek uitzicht op het Lely gebergte en het Gakaba gebergte 

in Frans Guyana. Het gebied staat bekend om de wirwar van grote en 

kleine sula’s (watervallen/stroomversnellingen) die gevormd worden 

door de stroming van de Tapanahony rivier in de Marowijne rivier. 

Onvergetelijk zijn het passeren van de Manbari-, de Singatete- en de 

Pulugudu-vallen (watervallen) bij Stoelmanseiland. 

Deze streek is het leefgebied van de Aucaner Marrons (bosnegers) en 

de Wajana-indianen.

Stoelmanseiland was eens het hoofdkwartier van Ronnie Brunswijk en 

zijn junglecommando. Begin jaren tachtig was Brunswijk de leider van 

het Junglecommando in Suriname. Hij vocht tijdens de Binnenlandse 

Oorlog tegen het regime van Desi Bouterse (huidige president van 

Suriname).

Stoelmanseiland - Dritabiki

We varen per korjaal (uitgeholde boomstam voorzien van buiten-

boordmotor) over de prachtige Tapanahony rivier naar Dritabiki. 

Onderweg passeren we  enkele sula’s. Tevens kan je genieten van de 

dagelijkse bezigheden van de dorpsbewoners langs de oever van de 

rivier.

Aangekomen bij het dorp Poketi stappen we uit de boot met alle 

bagage. Hier, aan de voet van de Gran-olo waterval moet de boot door 

een zijval omhoog en moet de bagage over een voetpad (Futupasi) 

vervoerd worden.

Rondleiding Dritabiki, dit dorp is gelegen op drie eilandjes. Dritabiki 

is de residentie van de Granman (het Groot opperhoofd) van de 

Aucaners. U maakt kennis met de gastvrijheid van de dorpelingen. Bij 

aankomst zullen wij vragen of de Granman ons wil ontvangen voor 

een kort bezoek.

De rest van de dag bestaat uit recreëren, ontspannen en genie-

ten van “the nightlife” van Dritabiki.

Overnachting; keuze 

uit hangmat of bed.

at uit recreëren, ontspannen en genie-

n Dritabiki.
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Programma dag 3
Na het ontbijt kun je op eigen gelegenheid door het dorp wandelen. 

Dritabiki - Djumu

We landen, na een vlucht van ca. 30 minuten, midden in het Suri-

naamse regenwoud op de airstrip van Djumu. Op Djumu breng je een 

bezoek aan het gezondheidscentrum (ziekenhuis). van Djumu. Dit 

moet het ziekenhuis met het mooiste uitzicht ter wereld zijn! Het is 

een centrale medische post voor de wijde omgeving en woongebied 

van de Saramaccaanse Marrons die evenals de Aucaners de Afrikaanse 

cultuur behouden hebben.  Tevens brengt je een bezoek aan de plaat-

selijke lagere school.

Bezoek Asidonhopo. Op Asidonhopo zetelt de Granman van de Sara-

maccaanse Marons. Indien mogelijk breng je ook hier een bezoek aan 

de Granman.

Djumu – Pingpe

Vertrekt per korjaal stroom afwaarts. 

Pingpe – Jungle kamp

Na aankomst op Jungle Resort Pingpe zal de gids je meer vertellen 

over de Saramaccaanse cultuur, de taal en de wetenswaardigheden 

over het eiland en de omgeving. Na deze korte onderbreking vertrek 

je vanaf het resort per korjaal om later wandelend - samen met 

gids, personeel, hangmatten, eten en drinken - diep het ongerepte 

oerwoud in te gaan. Tijdens de wandeling vertelt de gids over de 

verschillende (medicinale) planten, bomen en dieren in het oerwoud. 

Vrijwel alle zoogdieren uit het Amazone regenwoud zijn hier te vinden. 

Met een beetje geluk komt je oog in oog te staan met een van de vele 

diersoorten.

Na de mooie en spectaculaire wandeling komen we aan bij een grote 

kreek, waar een eenvoudig kamp is opgezet. Na aankomst help je zelf 

bij het klaarmaken van de hutten voor de nacht. In de kreek kun je 

heerlijk zwemmen en baden, maar er is ook de mogelijkheid om lekker 

in een hangmat te relaxen met een boek. Na het avondeten is het een 

en al genieten van de rustgevende jungle. Voordat je in jouw hangmat 

heerlijk in slaap zal schommelen zal je eerst nog nadrukkelijker de 

nachtelijke junglegeluiden waarnemen.

Overnachting, in hangmatten midden in de jungle.





Programma dag 4
Jungle kamp - Pingpe

Na het ontbijt en het afbreken van het kamp wandelen wij terug naar 

het dorp Pingpe, waar een korjaal ons terug zal brengen naar Djumu

Pingpe - Djumu

Op Djumu heb je tijdens een korte stop en een tussendoortje even de 

gelegenheid om bij te komen van de wandeling.

Djumu - Grandan

Na de korte pauze varen we met een korjaal naar de schitterende Gran 

Dan sula, waar je kunt zwemmen en genieten van een natuurlijke mas-

sage door de stroming van het water. Zwemmen in de verkoelende 

rivier, vissen, barbecuen, luieren in hangmatten en genieten van de 

natuur. Bij deze sula kom je helemaal tot rust.

Grandan - Awarradam

Na de overweldigende quality time op Grandan stappen we over op 

een andere korjaal die ons in circa anderhalf uur naar Awarradam zal 

varen. Deze tocht wordt deels een ‘nachtelijke’ boottocht.  Tij-

dens deze spannende tocht is het door de donkere 

omgeving een genot om naar de prachtige sterrenhemel te kijken. De 

rivieroevers kun je afspeuren op zoek naar reuzenotters, 

kaaimannen, tapirs en vele andere bosdieren die in 

de nachtelijke uren hun dorst komen lessen.

Kampvuur in Awarradam. Onder het genot 

van een hapje en een drankje de dag 

doornemen.

Overnachting; in traditionele hutten.
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Programma dag 5
Ontwaken in het idyllische Awarradam gebied. Dit romantische en sprook-

jesachtige gebied met haar natuurlijke schoonheid doet je versteld staan. 

Zuig dit moment in je op en je hebt weer energie voor een lange tijd. 

Na het ontbijt en relaxen varen wij met de stroom mee naar Kajana.

Awarradam - Kajana

Op Kajana maakt je nader kennis met de Marrons en maak je van dicht-

bij mee hoe deze stam leeft. Het dorpje Kajana maakt onderdeel uit 

van het Langu gebied. Dit gebied omvat zeven  dorpen (Stonhoekoe, 

Godowatra, De Boö, Kajana, Begoon, Ligorio, en Bendewatra) met to-

taal circa 800 inwoners. Op Kajana zie je onder andere aan gebouwen 

en apparaten de overgang van authentiek naar modern. Kajana heeft 

ongeveer 200 inwoners. Er is een school, een polikliniek, drie winkel-

tjes, twee bakkers en een sportveld. Daarnaast is er een radiostation 

met eigen uitzendingen. Tussen 19.00 en 23.00 uur gaat de dieselge-

nerator van het dorp aan. 

Op Kajana kun je even goed tot rust komen van de afgelopen dagen. Jij 

bepaalt hier zelf je dagindeling.

In de vooravond kun je een bezoekje brengen aan het dorpje Ligorio. 

Onder het genot van een drankje en muziek maak je dan kennis met 

het nachtleven van Ligorio. De terugkeer naar Kajana is extra spannend 

vanwege de avondwandeling door het bos. 

Overnachting, in traditionele hutten.

15
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Programma dag 6
Kajana

Wat deze dag je brengt zal plaatselijk ingevuld worden. In ieder geval 

kun je zoals altijd verkoeling vinden in de rivier en in contact komen 

met de lokale bevolking. Zij kunnen je uitleg geven over het dagelijks 

leven, zoals de bijzondere gezinsstructuur of de bestuursvorm.

Een huwelijk bij de Marrons is vol tradities. Wanneer een man en een 

vrouw samen willen wonen, vinden er enkele traditionele rituelen 

plaats.  Als een man en een vrouw elkaar leuk vinden en samen beslui-

ten om verder door het leven te willen gaan, gaan de ouders van de 

man naar de ouders van de vrouw. 

Samen houden ze een vergadering en wordt er van alles besproken 

tot beide ouders tot een akkoord komen. Dit akkoord wordt verzegeld 

met een “toewe daang”. Er wordt rum op de grond gespuugd, terwijl 

alle afspraken worden doorgenomen. 

Na dit ritueel overhandigd de man zijn “koff er” met daarin een hang-

mat, pangistoff en, potten, pannen en borden voor zijn nieuwe vrouw. 

Vanaf nu mogen zij voor het eerst samen slapen. Dit gebeurt in het 

dorp waar de vrouw woont. 

Na de eerste nacht pakt de vrouw haar spullen, deze worden dan naar 

het dorp van de man verhuisd waar zij voortaan zal wonen.

Heb je een leuk gesprek met een bewoner dan kun je gerust vragen 

hoe het huwelijk bij hem of haar gegaan is.

Overnachting; in traditionele hutten.
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Programma dag 7
Na het ontbijt heb je tot de lunch de tijd om zelf te bepalen wat je 

wilt doen. Zo is er de mogelijkheid om souvenirs te kopen die door de 

dorpsbewoners gemaakt zijn.

Na de lunch vertrekt je naar de Airstrip van vliegveld Kajana.

Kajana - Tafelberg 

Per helikopter vlieg je over het oerwoud van Suriname dat er van 

boven uitziet als duizenden broccoli ’s naast elkaar. We vliegen naar 

de top van de Tafelberg. Deze is alleen per helikopter te bereiken. 

Tienduizenden toeristen komen jaarlijks naar Suriname maar slechts 

een enkeling zal dit ooit te zien krijgen.

(zie blz. 32 tweede link, via internet te bekijken)

De Tafelberg is met 1026 meter boven de zeespiegel één van de 

hoogste bergen in Suriname. De berg heeft een driehoekige vorm, 

het plateau is vlak, 10 kilometer breed, met zijden van 15 kilometer. 

De wanden zijn steil en alleen begaanbaar vanaf de noord-westzijde. 

Deze tafelberg is het meest oostelijk gelegen overblijfsel van de 

Roraima-zandsteenformatie.

Baden onder de krachtige waterval van de Tafelberg.

Uniek uitzicht over het gebied. Onder aan de voet van het gebergte 

ligt de enorme jungle met haar imposante bladerdak welke lijkt op 

een schilderij met veel groene schakeringen. Het bladerdak varieert  

tussen de 30 en 60 meter hoogte. De papegaaien, toekans en vele 

unieke vogels zijn een genot om te aanschouwen.

Het wordt een bijzondere 

gewaarwording, om op 

deze hoogte, in het 

hart van de jungle en 

direct aan de machtige 

waterval, de nacht door te 

brengen.

Overnachting, in privéresort van eige-

naar helikopterbedrijf.
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Programma dag 8
Het adembenemende gebrul van de talloze brulapen zal jou in de 

vroege ochtend niet kunnen ontgaan. 

Na het ontbijt, het aanschouwen en het opsnuiven van de tropische 

ochtendlucht maken wij ons gereed voor het vertrek naar vliegveld 

Zanderij.  

Tafelberg - Zanderij

Op Zanderij word je opgewacht door leden van de S.A.R.K (Surinaamse 

Auto Rally Klub).

Zanderij - Savannegebied

Met rallyauto’s ervaar je de rallysport in Suriname.

De autorallysport wordt in Suriname al vrij lang beoefend (begin 

vijftigerjaren). Stafl eden van bedrijven als de Surinaamse Bauxiet Maat-

schappij, Billiton, Bruynzeel en Mariënburg organiseerden toen rally’s 

waaraan ook met motorfi etsen kon worden deel genomen.

Op 7 en 8 november 1970 vond de eerste savanne rally plaats. 57 

auto’s, voorzien van vele nodige en onnodige attributen en reclames 

en met een groot nummer op de motorkap, om vanuit de lucht her-

kenbaar te zijn. De auto’s zouden het 24 uur lang moeten volhouden in 

een gebied waar wegen vaak in slechte staat of afwezig zijn.

Savana gebied - Overbridge

In het recreatieoord Overbridge kunnen we samen met de rallycou-

reurs tot ontspanning komen. Een duik in de Surinamerivier, om je 

te ontdoen van het savanne stof,  zal een welkome verkoeling zijn. 

Daarna is het de hoogste tijd om te brunchen en te  borrelen.

Overbridge - Paramaribo

Voordat we richting Paramaribo varen zetten we nog even koers 

richting Redi Doti. 

Redi Doti is een Indiaansdorpje met circa 100 inwoners (dorpshoofd  

Lesley Artist). De inwoners behoren tot de stam der Arowaken. In Redi 

Doti is het vooral de rust die heerst. 

Paramaribo is de hoofdstad van Suriname. De exotische hoofdstad 

(met ca. 250.000 inwoners), ligt op ongeveer 20 kilometer afstand van 

de zee. Een groot deel van de stad ligt aan de trotse Suriname rivier. De 

witte houten gebouwen met de typische groene luiken vertellen het 

verhaal van het koloniaal verleden. Er zijn geen grote musea, parken of 

bezienswaardigheden, maar de sfeer van de stad is geweldig om te er-

varen. De ochtenddrukte van alle mensen die naar hun werk gaan, de 

zondagochtend op het Onafhankelijkheidsplein, de winkels in de stad, 

de historische gebouwen, Fort Zeelandia en de verschillende wijken 

met ieder hun eigen karakter, zijn allen een bezoekje waard. 

Na het diner duiken we het nachtleven van Paramaribo in om er een 

gezellige avond van te maken.

Overnachting; in 5***** Royal Torarica Hotel voorzien van alle luxe (ten-

nisbanen, fi tness, casino, zwembad), gelegen aan de Surinamerivier.

21



22



23

Programma dag 9
Paramaribo

Nader in te vullen, je bepaalt hier zelf je dagindeling. Enkele mogelijk-

heden zijn: Overdekte markt. Bezoek aan Commewijne. Bezoek Frede-

riksdorp. City Tour. Bezoek Camp de la Transportation te Saint Laurent 

(Frans Guyana). Beroemde gevangenen als Dreyfus en Henri Charrière, 

beter bekend als Papillon, hebben hier hun dagen gesleten binnen de 

muren van het strafkamp. Djarang Kepang (Javaanse voodoo dans). 

Cynthia McLeod boottocht. ’s Avonds is het genieten van een lekkere 

maaltijd en een fl esje Parbobier op een terrasje aan de Surinamerivier. 

Ook kun je nog een keertje gaan stappen in één van de gezellige bar-

retjes in het centrum van de stad.

Overnachting; in 5***** Royal Torarica Hotel voorzien van alle luxe (ten-

nisbanen, fi tness, casino, zwembad), gelegen aan de Surinamerivier.
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Programma dag 10
Ochtend naar keuze. Vandaag kun je je laatste echt Surinaamse roti 

eten voordat de terugreis naar Nederland begint.

Paramaribo - Zanderij

Zanderij - Amsterdam
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Suriname algemeen
Suriname

Tot 1499 waren de enige bewoners de inheemse volken: Arowakken, Caraïben 

en Trio-indianen. Suriname werd in 1499 ontdekt door de Spanjaard Alonso 

de Ojeda. De Engelse kolonisten bouwden in 1653 een verdedigingsfort en zij 

legden hun eerste plantages aan. De Zeeuw Abraham Crijnssen veroverde dit 

fort in 1667 en noemde het Fort Zeelandia. In 1667 ruilden de Nederlanders 

New Amsterdam (het tegenwoordige New York), voor Suriname.

Suriname is ruim 4 x zo groot als Nederland. De buurlanden van Suriname zijn; 

Guyana, in het westen, Frans Guyana, in het oosten en Brazilië, in het zuiden. In 

het noorden grenst Suriname aan de Atlantische Oceaan.

De kustvlakte bestaat hoofdzakelijk uit moeras. Na een brede strook droog 

savanneland waarop de meeste steden en dorpen gebouwd zijn, krijg je het 

echte tropische regenwoud. Dit oerbos neemt 80% van Suriname in beslag. 

Het is een groot, onbedorven en zuiver regenwoud zonder lucht- en bodem 

bedervende industrieën. 

Een meer dan 100 kilometer brede breuklijn loopt dwars over het land en 

veroorzaakt een groot aantal kleine-, grote- en vaak zelfs zeer grote stroomver-

snellingen die je met eigen ogen zal aanschouwen.

In bet binnenland leven de Indianen- en Bosneger (Marrons) stammen. Ze 

worden geleid door een Groot Opperhoofd (Granman). Deze wordt in ieder 

dorp bijgestaan door een dorpshoofd, de Hoofd Kapitein, die op zijn beurt 

weer geassisteerd wordt door Kapiteins en Basja’s. Vertaalt naar Nederlandse 

begrippen zou je het als volgt kunnen beschrijven:

• GranMan = minister (de Granman heeft ook zitting in de Nationale Assem-

blé te Paramaribo).
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• Hoofd Kapitein = commissaris van de koningin

• Kapitein = burgemeester (iedere familie heeft een Kapitein)

• Basja = wethouder

De verhoudingen liggen wel iets anders, maar op deze manier heb je een 

beeld van de bestuursvorming. De vergaderingen, krutu’s genaamd zijn 

openbaar waarbij iedere meerderjarige zowel vrouwen als mannen hun 

inbreng in kunnen en mogen hebben. De besluitvorming is democratisch.

 

Het vele water in Suriname maakt dat je je nooit verveelt: een spiegelgladde 

rivier, een mysterieus stuwmeer en een weidse oceaan.

Kleine eilandjes, tabbetjes, soms niet meer dan een reusachtige steen, liggen 

her en der in de rivieren. De grootste stroomversnelling is die van Wonotobo, 

in de Corantijn-rivier.

Door de uitstoot van modder van de Amazone is de zeekust bruin en niet 

helderblauw. De stranden zijn echter prachtig. Drie soorten zeeschildpad-

den komen op deze stranden regelmatig aan land om eieren te leggen, met 

name bij Galibi.

Natuurverschijnselen als een sibi busi (een plotseling opkomende slagregen) 

en de enorme helderheid van de nog niet door een overmaat aan kunstlicht 

vervuilde sterrenhemel, is een gebeuren om meegemaakt te moeten heb-

ben. 

Door nieuwe telecommunicatie is telefoonverbinding (en internet) met bin-

nen- en buitenland ook op de meeste plaatsen in het binnenland mogelijk.

Voltage

Het voltage in Suriname is : 110 volt

Paramaribo 

Op de plaats waar Fort Zeelandia nu ligt, bevond zich ten tijde van de 

kolonisatie het indianendorp Paramurupo, waaraan Paramaribo haar naam 

te danken heeft. 

De stad werd ooit sieraad van West-Indië genoemd, vanwege de vele witte 

houten huizen en schaduwrijke lanen. Deze status is Paramaribo kwijt. Menig 

huis is jarenlang overgeleverd geweest aan weer en wind en schreeuwt om 

een likje verf. Op braakliggende terreinen, waarvan de eigenaren dikwijls in 

Nederland vertoeven, is het onkruid hoog opgeschoten.

Paramaribo heeft de grootste overdekte markt van het Caribisch gebied. Hier 

bieden mensen uit de omringende dorpen hun koopwaar aan. Exotische jun-

glevruchten, groenten en enorme vissen liggen hier in de marktkraampjes. 

Een vrolijk en kleurrijk spektakel!

Het klimaat 

De aangenaamste jaargetijden zijn die van februari-april en van juli-oktober. 

De zogenaamde “droge tijden”. De temperaturen zijn het gehele jaar door vrij 

hoog. Ze variëren van 25° - 36°  met een gemiddelde temperatuur van 31° C. 

De vochtigheidsgraad schommelt tussen de 65 en 90%. 
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De mensen 

De kleurrijke bevolking van Suriname, oorspronkelijk afkomstig uit vele 

oorden over de gehele wereld verspreid, bezit een schat aan culturen en gods-

dienstige gebruiken. Er wonen ongeveer 500.000 mensen in Suriname. 33% 

Hindoestanen, 30% Creolen, 17% Javanen, 8% Marrons (boslandcreolen), 3% 

Indianen, 9% Chinezen, Buru’s (nazaten van Nederlandse boeren), Libanezen, 

Joden, Brazilianen en overige. Het grootste deel daarvan is geconcentreerd in 

de kustvlakte en in- en om Paramaribo. 

Het binnenland omvat 80 procent van Suriname en er wonen slechts 28.000 

mensen (Indianen en Marrons). De Marrons stammen af van Afrikaanse slaven 

die van de plantages vluchtten en zich vestigden in het ondoordringbare 

regenwoud.

Tijd

In Suriname is het 4 uur vroeger dan in Nederland in onze wintertijd. Tijdens 

de zomermaanden (onze zomertijd) is het daar 5 uur vroeger.

Economie

Suriname is zeer rijk aan natuurlijke hulpbronnen en wordt op grond daarvan 

wel als zeventiende land op de lijst van rijkste landen geplaatst. Een belang-

rijke pijler van de Surinaamse economie is de winning van bauxiet. Van de 

Surinaamse export komt 70 procent op rekening van het bauxiet. Een tweede 

belangrijke pijler, zo niet de belangrijkste, is de winning van aardolie door 

Staatsolie Maatschappij Suriname.

Andere takken van de economie zijn naast de houtwinning, landbouw (rijst en 



29

bananen) en visserij (garnalen) en handel.

Export: onder meer rijst, garnalen, bananen en palmolie.

Import: Consumptiegoederen, olieproducten, voedingsmiddelen, katoen, 

productiemiddelen.

Munteenheid is de Surinaamse dollar (SRD). 1 euro is ongeveer 4 SRD. Waard.

Politiek

Suriname is naar staatsvorm een presidentiële republiek en naar regerings-

vorm een parlementaire democratie.

De grondwet dateert van 30 september 1987. De nieuwe grondwet voorzag 

in een sterke positie voor de president in het staatsbestel en de invoering 

van de functie van vicepresident. De ministers kregen in vergelijking met de 

grondwet van 1975 minder macht, omdat ze ondergeschikt werden aan de 

president, die regeringsleider en staatshoofd is.

Suriname heeft een éénkamerparlement, De Nationale Assemblée (DNA), 

welke 51 zetels telt en rechtstreeks gekozen wordt voor een termijn van vijf 

jaar

De regering bestaat uit de president, de vicepresident en de ministers. De 

president en vicepresident worden gekozen door De Nationale Assemblée. 

Het rechtssysteem van Suriname is gebaseerd op dat van Nederland, zij het 

dat er duidelijke verschillen zijn op enkele punten. 

De huidige president van Suriname is  Desi Bouterse die op 19 juli 2010 werd 

gekozen tot staatshoofd. 
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Reisinformatie
Gezondheid

Paramaribo is malariavrij, maar niet alle plaatsen in het binnenland. De plaat-

sen van onze jungletrip zijn wel Malaria vrij. Je bent echter vrij om desondanks 

toch Malariatabletten in te nemen. Ook dengue (knokkelkoorts) komt voor. 

Daarnaast raden wij vaccinaties tegen DTP en hepatitis A aan.

Hoewel de hygiënische omstandigheden in Suriname redelijk tot goed zijn, is het 

wel verstandig enigszins te letten op wat je eet. Om je tegen muskieten te bescher-

men raden we je aan een antimuggen-middel met het bestanddeel DEET mee te 

nemen. Klamboes zijn niet nodig. Tevens raden we je aan een kleine medische kit 

mee te nemen met o.a. aspirine en middelen tegen darmstoornissen. Zelf zijn wij 

ook in het bezit van een medische set, met daarin steriel medisch hulpmateriaal.

In sommige rivieren leven krokodillen, slangen en piranha’s. Wie geen gekke 

dingen doet en luistert naar de gids, is veilig.

Visum

Voor de reis naar Suriname heb je een Single Entry visum nodig. Je paspoort 

dient bij aankomst in Suriname nog 6 maanden geldig te zijn. Voor deze trip 

kunnen we voor jou je visum aanvragen. Natuurlijk kun je het ook zelf doen 

bij het Consulaat van Suriname in Amsterdam. Dan dien je via de website 

http://www.consulaatsuriname.nl/ een formulier in te vullen, uit te printen en 

persoonlijk te ondertekenen. Het formulier mag niet ouder zijn dan 10 dagen 

ten tijde van de indiening op het Consulaat. Om het visum aan te vragen ga je 

naar het kopje “Consulaire zaken”.

De kosten voor het visum bedragen € 40,-. Het is niet mogelijk je visum ter 

plaatse (Suriname) te regelen.
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Pinnen

Alleen in Paramaribo kun je pinnen. Wel kun je met Visa en Mastercard bij 

banken geld opnemen. Je kunt voor je persoonlijke uitgaven het beste con-

tante euro’s meenemen. In wisselkantoortjes kun je hiermee ook ’s avonds 

en in het weekend eenvoudig wisselen.

Voor een euro krijg je circa 4,5 Surinaamse dollar, dit is afhankelijk van de 

dagkoers.

Bagage

Gezien het rondtrekkend karakter van deze trip is het verstandig om niet 

teveel bagage mee te nemen. Probeer daarom je bagage te beperken tot 

zo’n 12-15 kg per persoon. Het is daarnaast handig om je bagage te plaatsen 

in een weekendtas of rugzak. Deze zijn gemakkelijker op te bergen in de 

verschillende vervoermiddelen.

Verder adviseren we om luchtige katoenen kleding mee te nemen.

Benodigdheden

• eenpersoons dekhoes of dunne slaapzak

• fl esjes rum of whisky (giften voor o.a. granman in het binnenland)

• fototoestel, videocamera

• gemakkelijke schoenen (licht en snel drogend)

• hemd met lange mouwen

• kleine rugzak

• lange broek

• muggenmelk (middelen met DEET erin werken goed)

• rugzak of tas (waterdicht materiaal)

• slippers

• snoepjes, kauwgum (kinderen in binnenland)

• sokken

• visum 

• vuilniszak (2x i.v.m. droog houden bagage)

• watersandalen

• zaklamp

• zakmesje (niet in handbagage A’dam-P’bo-A’dam)

• zonnebrand

• zonnebril

• zonnehoed of pet

• zwemkleding

Verzekering

Sluit een dekkende reisverzekering af. Mocht je tijdens de reis schade heb-

ben geleden, dan kun je bij thuiskomst deze schade gaan claimen bij de 

Europeesche. Is er tijdens de reis dus iets verloren, gestolen of beschadigd, 

dan kan je dat eenvoudig en rechtstreeks (online) melden.
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Filmpjes
Via internet kunt je leuke en interessante fi lmpjes zien over Suriname 

en het binnenland. Wij bevelen je aan:

http://www.youtube.com/watch?v=jBuPgs3b5cA   

bestemming Suriname deel 1

http://nos.nl/video/4520-zomercolumn-16-juli-hennah-draaibaar.html 

NOS Zomercolumns / Helikopter

http://www.youtube.com/watch?v=ZeeSi2mu9vc&NR=1&feature=fvwp  

1998, leven van de Marrons in de jungle. 

http://www.youtube.com/watch?v=g-DbNLdx9Nw&NR=1   

Nederlanders naar Suriname / RTL nieuws

http://www.youtube.com/watch?v=WvRDgvYIrwY 

bestemming Suriname deel 2  

http://player.omroep.nl/?afl ID=12015180  

3 Op Reis (vanaf minuut 00.00-10.25 en vanaf minuut 16.55-25.00)

http://player.omroep.nl/?afl ID=12073636 

3 Op Reis (vanaf minuut 00.00-11.00 en vanaf minuut 16.30-25.00)

http://player.omroep.nl/?afl ID=12104501 

3 Op Reis (vanaf minuut 09.00-17.30 en vanaf minuut 27.42-35.25)

http://roti.ncrv.nl/uitzendinggemist/gemist  

Hoe voelt het om na bijna dertig jaar terug te gaan naar het land   

 waar je geboren bent? Is het als thuiskomen, een feest der herken-

ning, of is het een cultuurshock? Ramon Beuk, topkok, schrijver en 

culinair ondernemer was vier toen hij van Suriname naar Nederland 

emigreerde. In Terug naar mijn Roti maakt Ramon een bijzondere (her)

ontdekkingsreis door Suriname, Ramon dringt door tot de ziel van het 

land. “Ik wilde ooit weer een keer naar mijn geboortegrond terug en 

dit is het moment.”  Het is een persoonlijke zoektocht vol impressies, 

emoties en intieme ontmoetingen, en tegelijk een culinaire ontdek-

kingsreis door zijn Suriname.

 (in 8 afl everingen krijgt je een beeld van het leven, de cultuur, en de 

bevolking van Suriname).



Kosten
Totale kosten vanaf € 2.600 per persoon 

(voor de vlucht Amsterdam-Paramaribo kun je uiteraard gebruikmaken van 

jouw gespaarde Air Miles). 

Inclusief:

• 1 retour Amsterdam – Paramaribo – Amsterdam (KLM)

• 2 chartervluchten per helikopter in het binnenland

• 2 chartervluchten per vliegtuig in het binnenland

• 2 overnachtingen in 5***** Royal Torarica Hotel

• 8 overnachtingen in lodge in traditionele stijl

• alle tripjes en bezoeken

• barbecue avonden

• betaling gidsen

• 10x ontbijt, 8x lunch en 8x diner

• rondleidingen (door lokale gidsen)

• vervoer per taxi, bus, boot, korjaal.

Exclusief:

• Gemaakte tours of activiteiten bij zelf in te vullen dagdelen.

Informatie
De jungletrips worden op maat aangeboden. De kosten hiervan kunnen 

sterk verschillen! Het minimum bedrag voor een jungletrip is vanaf € 1.500,-

Tijdens de trip zal het vaak voorkomen dat je een tweepersoonskamer met 

een reisgenoot moet delen.

Houd er wel rekening mee dat door het karakter van onze reis en van het 

land er zich onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen, waardoor het 

programma niet helemaal kan worden uitgevoerd zoals beschreven.

Voor meer informatie sta ik je graag te woord. Ik ben te bereiken via:

Telefoon: 010 – 5222359

Mobiel: 06 – 22981778

Mail: info@abrico.nl

Web: www.abrico.nl/jungle

te vullen dagdelen.



Deze brochure is geprint en gesponsord 
door IVA GROEP - www.ivagroep.nl


