
SURINAME: HET LAND VAN KLEUREN … 

 

Suriname is een land van kleuren! Dat is al te merken aan de vlag van 

Suriname; de kleuren groen, wit en rood met een gele ster. Groen staat 

voor de vruchtbaarheid in Suriname. Wit staat voor gerechtigheid en 

vrijheid. Rood staat voor de vooruitgang en strijd voor een beter bestaan 

in Suriname. En de ster staat voor de hoop op een mooie toekomst! 

 

Een hele voorbereiding ging vooraf aan het bezoek aan HJ De Vriesschool 

in het district Saramacca. Gedurende het schooljaar wisselden we 

informatie en materiaal uit met onze Surinaamse collega’s. Daarnaast 

lieten we ons ook inenten tegen gele koorts en hepatitis en uiteraard 

vroegen we een internationaal paspoort aan. Toen was het zover: 4 

januari 2018 om 4u ‘s morgens vertrokken we naar Schiphol om vandaar 

met KLM naar Suriname te gaan.  



 

Na een vlucht van 9u landden we te Zanderij, waar de internationale 

vlieghaven van Suriname is. Een tijdsverschil van vier uur maakte dat het 

daar nog niet donker was. Pas rond half zeven wordt het donker. Directeur 

Angela Van Broekhoven stond ons al een hele tijd op te wachten, het 

duurde immers heel lang om de paspoortcontrole door te komen!  

 

Na een rit van een goed uur kwamen we aan op onze verblijfplaats aan de 

Surinamerivier. We verbleven voorlopig in het district Paramaribo, daarna 

zouden we ook nog logeren in het district Saramacca, gevestigd in de 

vlakte van Suriname. 

De eerste dagen verkenden we de hoofdstad Paramaribo: de helft van de 

Surinaamse bevolking woont in de hoofdstad en tussen 15u00 en 16u00 



heb je heel veel verkeershinder. In de stad vallen ook de typische busjes 

op die talrijk aanwezig zijn! Eveneens zeer opmerkelijk is dat 90% van de 

wagens van het merk Toyota zijn! 

 

De oude binnenstad is eenvoudig, de houten huizen in wit en groen 

geschilderd, die typische huizen weerspiegelen de kunst van 

ambachtslieden. Je vindt in de hoofdstad geen pracht en praal, geen 

monumentale gebouwen, maar mooie houten huizen waarvan sommige op 

de werelderfgoedlijst van UNESCO staan.  

 

We bezochten het natuurreservaat Brownsberg met het Brokopondomeer, 

ontstaan ten gevolge van de bouw van een dam, en maakten ook een 

tocht op de Surinamerivier en de swamps (moerasgebieden), aaiden 



kaaimannen en spotten dolfijnen. Vrij vlug werd ons duidelijk dat 

Suriname niet zo veel Belgische reizigers ontvangt, we kregen dan ook 

regelmatig de vraag of we Nederlanders waren. Ze begrepen onze taal, 

maar konden onze tongval niet thuisbrengen. 

De Surinamers zijn heel hulpvaardige vriendelijke mensen. Het land heeft 

een zeer weelderige natuur met prachtige bloemen, zeer lekkere 

vruchten, kolossale bomen, de natuur is er overweldigend! Een groot deel 

van het land bestaat immers uit oerwoud, de wegen zijn niet altijd even 

goed berijdbaar. 

 

 



 

 



Op economisch vlak is het in Suriname op dit ogenblik een slecht verhaal: 

inflatie (prijzen op korte termijn verdubbelden), leraren, buschauffeurs, 

verpleging die niet tijdig betaald worden en bijgevolg staken. 

Vrijdag 5 januari staakten de buschauffeurs dan ook waardoor de kinderen 

niet naar school konden. HJ De Vriesschool is de enige vakschool in het 

district Saramacca en de kinderen en hun leraren komen met de bus 

vanuit alle windstreken naar deze school. Dat wil dus zeggen: “Geen 

bussen = geen lessen!” 

 

 

De school bood ons iedere dag overheerlijke maaltijden aan: typische 

gerechten van Javaanse, Creoolse en Hindoese origine werden door de 

leerlingen gemaakt onder begeleiding van hun leraren. Zij maakten ook 



overheerlijke vruchtensappen van limoenen, passievruchten en pomme de 

cythère (Tahiti-appel). 

 

 



 

 

Tijdens ons werkbezoek hadden we een meeting met alle betrokken 

partijen: de afvaardiging voor de twee partnerscholen, Kishan voor VVOB 

Suriname en Leen die ter plaatse werkt voor VVOB België. Tijdens deze 

vergadering werd nog even een overzicht gegeven van alle projecten die 

we tot nu toe samen hadden doorlopen, de rol van VVOB toegelicht en de 

financiële planning nog even doorgenomen, we bevestigden de toekomst 

van onze samenwerkingsband . Tijdens deze vergadering kwamen we ook 

te weten dat we slechts met twee Belgische scholen een scholenband in 

Suriname hebben. HJ De Vriesschool had twee jaar geleden wel Nina, 

studente aan HOWEST, als stagiaire gehad. Drijvende kracht achter deze 

internationale projecten is Angela van Broekhoven, de directeur van HJ De 

Vriesschool, een rustige maar zeer gemotiveerde dame. 



 

De volgende dagen (de busstaking was voorlopig opgeheven) maakten we 

een rondleiding in alle klassen, we werden aan de leerlingen en hun 

leraren voorgesteld en eindigden de rondleiding met een bezoek aan het 

werkhuis.  

 

 



 

 

Onze scholenband met HJ De Vriesschool in Suriname wordt door VVOB 

afdeling Suriname sterk gestimuleerd omdat zij het lager 

beroepsonderwijs toch wel willen meer aantrekkelijk maken en 

versterken. Onze rondleiding eindigde in het werkhuis waar bouw, 

elektriciteit en werktuigmachines gehuisvest waren in een apart gebouw. 

De nieuwe machines voor deze studierichtingen werden geschonken door 

een particulier bedrijf KOSMOS ter ondersteuning van deze school van het 

lager beroepsonderwijs (vergelijkbaar met eerste en tweede graad TSO en 

BSO bij ons).   

 



 

Op school is er een agrarische afdeling waar de leerlingen onze zaden en 

bollen gekweekt hebben. Alle zaden zijn wel gekiemd en uitgegroeid tot 

plantjes maar uiteindelijk afgestorven, blijkbaar doordat de leerlingen de 

jonge plantjes te veel water gaven. Wij kweekten ook wat van hun 

typische groenten (bitawiwiri, tajerblad en chilipepers), maar ook bij ons 

lukte het niet. Rond Pasen hebben we vorig jaar nog een heel koude 

periode gehad. De plantengroei is zeer weelderig in Suriname: oker, 

pepers, pompoenen, tomaten gedijen heel erg goed en dit gedurende het 

hele jaar. Seizoenen zijn er niet echt, wel een klein en een groot 

regenseizoen. Alles is weelderig groen. De hagedissen en muskieten moet 

je er wel bij nemen! De muskieten zijn in Suriname echt talrijk aanwezig 

en laten het niet om je ’s morgens, ’s middags, ’s avonds en ’s nachts aan 

te vallen. Maar met een goede muggenmelk en een anti-muggenkaars kan 

je de schade grotendeels beperken! 

We namen deel aan de kookles en kregen deskundige uitleg over de 

producten en de gerechten typisch voor Suriname. We proefden de 

nationale gerechten en aten bananenchips.  



 

De lesuren duren veertig minuten maar beschouwd over een volledige 

week hebben de leerlingen evenveel les als in onze school. De lessen 

starten om 7u30 en eindigen om 13u10. De leerlingen worden in de school 

voorbereid op het nationaal examen. Alle scholen hebben dezelfde 

leerplannen per vak en het onderwijs wordt in Suriname nationaal 

gedirigeerd door het Ministerie van Onderwijs. De leerplicht loopt tot 16 

jaar. Verder zijn alle problemen met leerlingen volledig vergelijkbaar met 

die van onze leerlingen, GSM-perikelen inbegrepen. 

 

Tijdens ons verblijf in Saramacca regelde de school een accommodatie, 

een heel mooi gerenoveerd plantagehuis van de Evangelische 

Broedergemeenschap met een patio die de volledige bovenverdieping 

sierde, het hout geschilderd in wit en groen. We keken uit over de 



Saramaccarivier die net als de Surinamerivier bruin kleurt en de 

natuurlijke habitat is voor de pireng (verwant aan de piranha!). Badende 

mensen zijn niet zo veilig in het water, het baden wordt afgeraden ! Aan 

de overkant van de rivier keken we uit op een grote groene massa, 

onbewoond en ondoordringbaar. We hebben ze niet gezien, maar als we 

de verhalen (van getaande Nederlandse inwijkelingen) mogen geloven zijn 

er heel erg grote kaaimannen (waterkip) en leguanen (boomkip) die door 

de Surinamers worden gegeten, zegt men althans... 

 

Sport en spel, dansen en muziek was de leidraad voor de volgende dag: 

Potjo Potjo dansen en traditionele Surinaamse spelen stonden op het 

programma. We verloren uiteraard doordat we de hitte niet zo goed 

gewend waren en misschien ook een beetje omdat we maar met drie 

spelers en dansers waren . 

 

De volgende dag voorzag de school een bedrijfsbezoek, een 

sukadefabriek, en een bezoek aan een sukadeplantage. Sukade? Een hele 



grote “citroen” (citrusvrucht) met een dikke schil en weinig vruchtvlees, 

ideaal om gekonfijt fruit van te maken.  

 

Daarna werden we ten huize “Edje” (de praktijkleraar hout van HJ De 

Vriesschool) verwacht en kregen een heerlijke typische lunch met verse 

kokosnoot aangeboden. 

  

Daarna konden we nog even rondlopen in zijn tuin en de bananenplantage 

en de ananasplanten bewonderen. Het was een mooie afsluiter van een 

zeer aangename ontmoeting met onze Surinaamse collega’s. Ze hebben 

gedurende ons verblijf er alles aan gedaan om ons te laten kennis maken 

met hun gewoonten en gebruiken, hun leefgewoonten en bezigheden, de 

leerlingen en de school. 



 

Suriname is een land van Creolen, Hindoestanen, Marrons, Javanen, 

Indianen, Chinezen, ... Deze bevolkingsgroepen leven allemaal vreedzaam 

samen. Zij hebben elk hun eigen taaltje, gewoonten en gebruiken, 

liederen en dansen, geloof,… maar ook een gemeenschappelijke taal, 

Takitaki (Sranan). Zij hebben elk hun eigen godsdienst, daardoor vind je 

langs de weg kerken, moskeeën maar ook hindoetempels. Veel mensen 

vinden dit heel mooi aan Suriname omdat het een mix is van mensen van 

verschillende rassen die perfect in harmonie samenleven! Dit was voor 

ons een zeer treffende bevinding! Voor de gastvrijheid, het relaxte, het 

heerlijke weer, … moet je toch in Suriname zijn.  

We kunnen besluiten dat Suriname een enorm, fantastisch, leerrijk 

avontuur was en dat dit land veel te bieden heeft (onder andere 

goudmijnen, prachtige fauna en flora, vis en vruchtbare gronden). Er 

heersen veel problemen, maar de mogelijkheden zijn er zeker en vast om 

van dit prachtige land een paradijs te maken. We blikken met een 

schitterend gevoel terug op deze unieke ervaring die voor altijd in ons 

geheugen gegrift staat! We hebben het heel erg getroffen met onze 

partnerschool, een aangename school met een dynamisch lerarenteam en 

directeur. De gastvrijheid en spontaniteit van de Surinamers is zo mooi en 

puur dat we er af en toe eens stil van werden! Geniet met volle teugen 

van alle foto’s en wie vragen heeft of meer info wil, kan terecht bij dhr. 

Beckers, mevr. De Pessemier en dhr. Vanslembrouck! 

 

 

 

 


