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Zaterdag 2 februari 
Eindelijk is het zover, de dag dat we vertrekken naar Suriname. 
Met een gezonde spanning op de gezichten van de expeditieleden en 

ouders verzamelen we om 5.45 uur op school. Nadat dhr. Van 
Grootheest ons met een Psalm en gebed een gezegende reis heeft 
toegewenst, vertrekken we met de bus naar Schiphol. 

 
In de bus zat ons uitzwaai comité bestaande uit familie en vrienden. 
Op Schiphol nog wat foto’s gemaakt, afscheid genomen en hup… de 

koffers inleveren en door de security. 
Op dit moment is het wachten. Dennis en ik hebben een lekkere, 
gezonde maaltijd genomen, en…… de expeditieleden doen zich te goed 

aan de Mac. Om 10.45 uur hebben we afgesproken bij gate E9 om te 
gaan boarden. 
 

De vlucht verliep prima. Céline heeft haar luchtdoop goed doorstaan. 
Ze kreeg een kaartje van de crew. Om 16.40 landden we op de 
Internationale luchthaven van Suriname, waar de douane wel met 

meer mensen was, maar het desondanks niet sneller ging dan 
andere jaren. 
 
Eenmaal buiten heeft het team kennisgemaakt met Jos en Gwenny, 

en zijn we naar hun Bed & Breakfast, ‘Banabeki’ afgereisd. Daar 
hebben we gezellig wat gegeten en gedronken, gebabbeld en een 
spelletje gespeeld. 

 
Om 3.00 uur Nederlandse tijd werd het bed opgezocht: een mooi 
verlopen 1e dag. 

 
 
 

  



Zondag 3 februari 
 

Na een lange reisdag gingen we eindelijk slapen en werden heerlijk uitgerust 
wakker. Om ongeveer 6.30 uur gingen we uit bed. We pakten alvast een deel 
van de koffers in. Na het heerlijke ontbijt kregen we een tour door de tuin 

van Jos en Gwenny, om kennis te maken met de planten die daar groeiden.   
 
Om 9.40 uur werden we opgehaald door Aniel met zijn bus. 
 

Na ongeveer een kwartier rijden kwamen we bij een grote supermarkt waar we 
eten en drinken in gingen slaan voor ons verblijf in Botopasi. Na het winkelen 
gingen we door naar de stuwdam die voor veel energie voor Paramaribo zorgt. 

Na een fotoshoot op en voor de dam vervolgden we onze weg naar Atjoni waar 
de weg ophoudt. Onderweg kwamen we ook een kennis van Aniel tegen.  
Het was een oudere man die in een klein huisje woont met Mangobomen 

(Manja). We mochten de manja’s proeven die vers van de boom kwamen.  
Ze waren heel zoet en erg lekker. Na het mango proberen gingen we door naar 
Atjoni. Eenmaal daar aangekomen gingen we eerst wat eten. Tijdens het eten 

werden onze spullen uitgepakt, en door een paar jongens in de boten gepakt.  
We gingen met 3 boten van Menimi naar Botopasi. 2 boten vol met dozen boeken, 
speelgoed, verf en verfspullen, het door de EBGS ingekochte eten voor ons en onze 

koffers. In de 3e boot gingen we zelf.  
 
Om ongeveer half 5 vertrokken we van Atjoni en hoopten op een rustige boottocht 

met een stop in Abenaston. In Abenaston hebben we even het gedane werk van de 
voorgaande expedities bekeken, een aantal leerkrachten begroet en snel weer door... 
 

De boottocht verliep niet zo rustig, we moesten over ca. 5 stroomversnellingen. 
De één wat heftiger dan de andere. Dit was voor enkele expeditieleden wel heel 
spannend. 

 
Na ruim 2,5 uur varen kwamen we aan bij de steiger van Botopasi.   
 

De leerlingen van de school zongen ons toe en hielpen ons met het uitpakken van 
de boten. Ze brachten ons gelijk naar het huis waar we zouden verblijven. 
 

Het was erg druk rondom ons huisje. De kinderen wilden graag kennismaken en 
een aantal zat al met onze dames in de kring. Toen de rust wedergekeerd was 
deden we met ons team nog een kennismakingspel en daarna gingen we om half 
één slapen. 

 
Het was een lange, maar leuke 2e dag.  
 

 
 
 

 

  



Maandag 4 februari 
 

De wekker stond om half 7. We werden wakker en kleedden ons aan. Toen we klaar 
waren gingen we gezamenlijk ontbijten en net voor 8 uur kwamen we aan bij de 
basisschool (EBGS lagere school Botopasi). 

 
3 leerlingen hadden die dag de verantwoordelijkheid om de Surinaamse vlag te hijsen. 
Eén van de leerlingen begroet vooraf de andere leerlingen en in dit geval ook ons: 
‘welkom gasten’. Daarna werd door alle leerlingen en leerkrachten het Surinaamse 

volkslied gezongen. Daarna volgde het weekgebed. Er werd een stukje uit de bijbel 
gelezen en één van de leerkrachten gaf hier uitleg over. Aansluitend werden er een 
aantal (bekende en onbekende) christelijke liedjes gezongen.                   

Daarna hebben wij ons één voor één aan de leerlingen voorgesteld. 
 
Er werd ons een leeg lokaal ter beschikking gesteld als uitvalsbasis en de reserve juf 

had als taak om ons wegwijs te maken. Allereerst hebben we onze planning van de 
week afgestemd met de planning die de school had gemaakt voor die week.  
Dat schreven we op het bord. Toen zijn we bij alle klassen op bezoek gegaan om een 

kijkje in de klassen te nemen en wat nader kennis te maken. Tussendoor hebben we 
even wat gedronken, want oh wat is het warm, en gingen we kennismaken met de kapitein. 
We zijn bij 1 kapitein van de 4 geweest. Er zouden er in het dorp 7 moeten zijn want iedere 

familie heeft een eigen kapitein. De kapitein waar wij zijn geweest is de oudste en heet 
Eduard. Hij vertelde dat er 200 volwassenen in het dorp wonen. Rond 1990 waren dat er 
nog zo’n 1200. Veel mensen verhuizen voor studie en/of werk naar Paramaribo.  

De mensen in het dorp zijn geheel zelfvoorzienend. Ze leven van de planten en 
vruchten uit de natuur. Voor hun vlees jagen ze op dieren of vissen ze in de rivier. 
 

De kapiteins worden door hun familie gekozen, en zij nemen samen de beslissingen 
voor het dorp. Overheidsmaatregelen worden door hen doorgevoerd. 
 

Om 12.00 uur was de school afgelopen, omdat wij met de leerkrachten gingen 
overleggen over het programma van de week, waren de leerlingen een uurtje eerder 
vrij. Dat was een enorm gekakel door elkaar tot 13.00 uur, waarna we weinig wijzer 

waren geworden. 
Aansluitend door naar ons verblijf, waar de dames een heerlijke warme maaltijd voor 
ons klaar hadden staan. Daarna even relaxen en… weer door.   

 
Om 15.00 uur waren we weer op school en gingen starten met het schilderen.  
Iedereen ging aan het werk, de taken waren goed verdeeld. Muren schoonmaken, 
afplakken, randen schilderen, rollen. Er was direct resultaat te zien, wat motiveert om 

door te gaan. Buiten voor het gaas zaten steevast een aantal kinderen om te kijken 
wat er te gebeuren stond. 
 

Harriët had de taak om in de bibliotheek aan het werk te gaan. Er waren al direct 
dozen met boeken meegenomen om uit te zoeken en een plekje te geven. 
 

Om 17.00 uur hadden we afgesproken met meester Turney (het onderhoofd) om te gaan 
zwemmen. Eerst hebben we wat rondgewandeld in het dorp. Dan maak je meer kennis met 
de cultuur. Jitske had last van haar enkels, dus ze liep op krukken waardoor nog verder 

wandelen er niet in zat. We kwamen bij de rivier, waar iedereen even lekker ging 
zwemmen. Een aangename verkoeling.  
Toen het begon te schemeren gingen we terug naar ons gastenverblijf. Weer stond de 

maaltijd klaar bestaande uit kip, rijst en amsoy (een bladgroente). Vervolgens ging 
iedereen douchen en hebben we nog gezellig bij elkaar gezeten en een 
kennismakingsspelletje gespeeld. Om half 12 ging iedereen naar bed.  

Het was een topmaandag om nooit meer te vergeten. 



Dinsdag 5 februari 

 

We moesten vandaag om 7.15 uur ons bed uit, maar werden om 6.00 uur ’s morgens 
al gewekt door de haan. Toen iedereen zich had aangekleed, gingen we ontbijten. 
 

Rond half 9 gingen we richting school. De leerlingen hadden een vrije dag i.v.m. 
Chinees Nieuwjaar, een officiële feestdag in Suriname. Wij konden deze dag dus mooi 
werken aan ons project: het schilderen van de lokalen. Jitske heeft in de bibliotheek 

geholpen. Dat schoot met z’n tweeën mooi op.  
 
Tot half 5 hebben we gewerkt, met alleen de lunch als pauze. De meester had voor ons 

aan het eind van de middag een uitje bedacht. We gingen naar de overkant van de rivier, 
naar hotel Boto Passie. Daar ligt een stroomversnelling voor, waar je je door mee kunt 
laten voeren. Dat leek de meesten heel leuk. Toen we daar kwamen ging een aantal van 

ons dat onder begeleiding doen. Je moest een zwemvest aan, omdat het anders te 
gevaarlijk is, en eerst door het eerste stuk stroming zwemmen. Dat was best zwaar.  
 
Uiteindelijk heeft iedereen het 1 of meerdere keren gedaan. Voor sommigen een 

overwinning op zichzelf. Daarna zijn de leerlingen met enkele jongens uit het dorp naar een 
soort eilandje van stenen gezwommen. Waar geklommen en geklauterd kon worden.  
Lynn had bloed aan haar teen en bleef met Céline op een rotseilandje zitten.  

Met een bebloede teen door water waar ook Piranha’s zwemmen is geen top-idee! 
 
Klauterend over de stenen haalde ook Jitske haar teen open. Eén van de 2 jongens zei: 

‘blijf hier maar zitten, dan haal ik de roeiboot’, omdat het anders niet veilig was.  
Toen Jitske was opgepikt ging ik (Diede) naar Céline en Lynn. Onderweg stootte ik me 
ook, maar ging wel naar hun toe. Ik riep die andere jongen en hij kwam ons ook met 

een boot ophalen. Onderweg zag ik dat hij het zwaar had met het roeien.  
Ik vroeg hem of ik hem kon helpen. Toen gaf hij de peddel aan mij en heb ik geroeid 
terwijl hij me de route wees.   

 
Daarna werd er gevoetbald. Luuk, Diede, Fleur en Dennis speelden wel anderhalf uur, 
met de meester tegen een aantal Surinaamse jongens. Deze spelen op blote voeten en 

waren ’best’ goed.   
 
De anderen verkenden het terrein van het hotel, keken wat voetbal, kletsten wat of 

hielden een fotoshoot. 
 
Het was donker toen we terugkwamen. Iedereen ging zich douchen, aankleden etc. Daarna aten 

we kip, kousenband en uiteraard rijst. 
 
Na het eten moest een groepje de gymlessen voor de volgende dag voorbereiden. 

Uiteindelijk begonnen we rond 22.00 uur aan het kwaliteitenspel, dat tot de late uurtjes 
doorging. 

  



Woensdag 6 februari 
 

De wekker ging af om 7.00 uur. We ontbeten en kwamen om 8.04 uur op de school 
aan. We hadden helaas het vlag hijsen gemist. Maar ondanks dat werd er in elk lokaal 
wel gezongen. 

 
Harriët gaf les in de 6e klas (groep 8). Daar heeft ze de kinderen begrijpend lezen 
gegeven. Ook heeft ze een goede motivatiepreek achtergelaten. 
 

Nadat we aankwamen op de school begonnen we meteen het speelgoed in elkaar te 
zetten. Van 8.30 tot 9.30 uur hebben Céline, Douwe, Syl en Fleur gymles aan de kleuters 
gegeven. De rest van de groep schilderde ondertussen verder. 

 
Met de gymles hebben we als eerste 3 rondjes warmgelopen en daarna de armen en 
benen gestrekt. Het eerste spel was ‘tikkertje’. Als je getikt was moest je met de benen 

pen en stil gaan staan. We dachten dat ze dat wel zouden begrijpen. Maar nee, in 
plaats van tikkertje renden ze heen-en-weer naar de overkant. Het tweede spel was 
‘lummelen’. Er stond 1 kind in het midden die de bal af moest pakken, maar de 

kinderen rolden de bal steeds naar elkaar over. Het laatste spel was ‘2 is teveel’, Dat 
kenden ze zelf al. Toen we daar aan wilden beginnen werden we opgehaald om mee te 
gaan op excursie met leerjaar 5 en 6 naar ‘Pikin Slee’.  

We spraken nog even met de kleuterjuffen, die vonden dat we het leuk hadden gedaan 
en het zeker voor herhaling vatbaar was. 
 

We gingen in 2 groepen met de boot naar het dorpje Pikin Slee, een klein kwartier 
varen. Daar bezochten we het ‘Saämaka Museum’, over de geschiedenis van de 
Samaccanen. De bevolkingsgroep die aan de boven-Surinamerivier leeft en waar wij 

die week te gast waren.  
 
Daar aangekomen viel er een tropische regenbui en konden we gelukkig schuilen.  

De meisjes verveelden zich en gingen ons haar vlechten. 
 
Na een wandeling door het dorp kwamen we bij het museum. We kregen daar een 

rondleiding van Mando Doekoe. De leerlingen moesten in het kader van geschiedenis 
en cultuur aantekeningen maken in het museum. Ook werden er handgemaakte 
artikelen verkocht. Een kunstproject om de cultuur van het volk te behouden. 

 
Op Fleur en Jitske na (last van enkel/teen), ging iedereen nog mee met de rondleiding 
op het buitenterrein, waar verteld werd over het wonen en leven van de Samaccaners. 
 

Nadat we terug waren in het dorp hebben we eerst gegeten. Bruine bonen met rijst en kip 
stond op het menu. Daarna weer naar school om dozen boeken uit te zoeken en te 
schilderen. Om half 5 werden we door de meester opgehaald om op een andere plek in 

de rivier te gaan zwemmen. 
 
’s Avonds aten we aardappelen, gemengd met gesneden worstjes, wortelen en 

doperwten, uiteraard met rijst. 
 
Daarna hebben we gezellig wat gedronken met elkaar en het ’valkuilenspel’ gespeeld. 

Lastig, maar voor de meesten ook een eyeopener dat je op een andere manier iemand 
op zijn of haar mindere kanten kunt wijzen. 
 

Redelijk op tijd werden de bedden opgezocht, iedereen was erg moe. 
 
 

  



Donderdag 7 februari 
 

We stonden om kwart voor 7 op na een welverdiende nachtrust. Nadat iedereen zich 
heeft opgefrist hebben we een stevig ontbijt genomen, bestaande uit brood, roerei, 
zoet beleg en koffie of thee. 

 
Na het ontbijt zijn we vertrokken naar de school. Om precies 8.00 uur werd er zoals 
gewoonlijk de vlag gehesen en het volkslied gezongen. Toen de opening van de dag 
voorbij was gingen we weer verder met het schilderen van de lokalen.  

Het schiet deze ochtend mooi op. Om 13.00 uur hielden we een korte pauze in het 
huisje. We aten rijst met kip en bladgroenten. Na het eten zijn we weer naar school 
gegaan en hebben we het grootste gedeelte van het schilderen afgerond. De bibliotheek 

raakt ook al mooi gevuld met boeken voor elk leerjaar. 
 
Tegen half 5 zijn we met meester Turney naar het eerste zwemplekje gegaan. Daar zijn 

we maar even gebleven. Aansluitend gingen we nog op een andere leuke plek 
zwemmen. Voordat we daar waren hebben we nog een rondleiding gehad over het erf 
van mensen die daar aan de rivier woonden. Ook hebben we daar een boszwijn gezien. 

 
We hebben bij het zwemmen leuk geouwehoerd met de jongens uit het dorp die daar ook 
aan het zwemmen waren. Er werd gejonast met salto’s en al. 

 
Na een poosje gingen we met de leerlingen terug naar het huisje. De coaches kwamen 
later met een verassende mededeling; ’s avonds gaan we kaaimannen spotten.  

We moeten om 20.00 uur klaarstaan. Eerst eten. We eten deze avond Maxiaksie, rijst 
met vis en bonen. Het smaakte best goed.   
 

Iets voor 22.00 uur was de meester er om ons op te halen. We gingen naar de grote 
steiger, waar we ook aangekomen waren. 
 

De tocht ging verder stroomopwaarts onder een schitterende sterrenhemel. Alleen de 
bootsman mocht zijn zoeklicht gebruiken. Hij wist precies waar hij moest zoeken, en we 
hebben dan ook een paar kaaimannen gezien, de grootste was wel bijna 2.5 meter. 

Sommigen vonden het eng, maar ik (Luuk) vond het een ervaring om nooit te vergeten.   
 
Om half 11 waren we weer terug bij het huisje. 3 meiden waren moe en gingen meteen 

slapen. Met de overige 7 hebben we nog een spelletje gespeeld. Tegen middernacht 
zocht iedereen zijn bed op. Diede, Fleur en Luuk gingen in de hangmatten in het hutje 
achter ons huis slapen. Ze hadden de klamboes opgehangen en waren klaar om daar 
te gaan slapen. De coaches hadden echter een plan. Aangezien niet alle 3 even grote 

helden waren, werden er toen het eindelijk stil was vreemde geluiden gecreëerd in de 
wand van het hutje. Eerst heel zacht…. Er klonk al wat gemummel binnen. Na een 
schichtgeluid ging het licht aan en werd er nog net niet gegild. Het beoogde effect  

bleef uit, maar 2 uur later kwam de grootste held toch melden dat  
hij in zijn bed ging: ‘slapen in de hangmat lukte niet..’ 
 

 Het was een geslaagde dag. Slaap lekker! 

      
 
 



Vrijdag 8 februari 
 

Vandaag stonden we om half 7 op. Al snel gingen we ons omkleden. Tegen half 8 
gingen we ontbijten, een broodje met ei en pasta. Om 7.50 uur vertrokken we naar de 
school. We namen een aantal spullen mee voor de kinderen. Vandaag was mevrouw 

Demon op school. Zij is de directrice van alle EBGS scholen. Dus alles was heel goed 
geregeld op school. Er hingen zelfs nieuwe gordijntjes in de lokalen die toevallig goed 
matchen met ons schilderwerk.  
 

Om 8.00 uur hesen de leerlingen de vlag. Daarna heeft mw. Demon de leerlingen van 
de school toegesproken en ook ons. Toen de leerlingen weer in de lokalen waren 
gingen we de spullen voor de leerlingen uitdelen. Voor ieder kind was er een 

knutselboek, een schrift, potlood, pen, puntenslijper en gum. Voor de klassen een 
tafelpuntenslijper, kleurpotloden en wasco. Voor de kleuterklassen hadden we ook een 
keukentje, winkeltje, boerderij, pop in buggy, en een treinbaan met elektrische trein en 

autootjes meegenomen. De kinderen waren hier heel blij mee.  
 
Daarna hebben we met de afgevaardigden van de EBGS gezeten om nader kennis te 

maken en van elkaar te horen waarom je je voor expeditie onderwijs in wilt zetten. Zij 
hebben wat verteld over het onderwijs van de EBGS. 
 

Jitske, Luuk, Diede en Lynn moesten om 11.00 uur gymles geven aan leerjaar 6, de klas 
van meester Turney. We gingen allereerst een warming-up doen. Daarna rondootje in 2 
groepen, waarna we gingen afwerken op het goal. Deze kids deden goed en leuk mee. 

Meneer Turney deed ook even mee. Om 12.00 uur waren we klaar en gingen we terug 
naar school om de andere klassen, 7 en 8, op te halen. Dit waren heel veel kinderen wat 
best lastig was. We vertrokken weer naar het veld. We gaven dezelfde les, maar deze 

kinderen luisterden heel slecht. Uiteindelijk is het goed gekomen. Om 13.00 uur was de 
les afgelopen. 
 

Teruggekomen bij school was de rest al bezig met de buitenkant te schilderen. Daarna 
gingen we eten, rijst, kip en bladgroenten. 
 

Het was de bedoeling om die middag het schilderwerk af te maken, maar we waren zo 
moe dat we er voor gekozen hebben om op zaterdag alles af te maken. Een aantal is 
lekker even gaan slapen, anderen gingen wandelen in het dorp. Ook de coaches 

hebben de tijd genomen om het dorp goed te bekijken. 
 
Om 17.00 uur zou er sport en spel zijn op het sportveld. Toen wij daar kwamen was er 
niemand. Na gebeld te hebben met de directrice en de meester, bleek het niet meer 

door te gaan en zijn we lekker gaan relaxen en zwemmen in de rivier. 
 
’s Avonds aten we rijst met aardappel, wortel, doperwtjes en kip. Daarna begonnen we 

rond 21.00 uur aan een spelletje. Hier kwam niet veel van terecht omdat de dames te 
moe waren. Ze gingen al snel naar bed. Met de rest hebben we nog even gezellig 
gezeten. 

 
 

  



Zaterdag 9 februari 
 

Deze dag stonden we om 7.30 uur op, om ons klaar te maken voor die dag. We 
maakten ons klaar en gingen ontbijten met broodjes ei, kaas en chocopasta. 
 

Tegen kwart over 9 naar de school om weer te schilderen. We zijn die dag begonnen 
met het afmaken van de onderkant van de muren in de lokalen. De mintgroene 
vlakken moesten nog een extra laag. Daarna aan de slag met de buitenmuren van de 
toiletten en de lokalen. Die hebben we aan de onderkant grijs gemaakt en verder wit. 

Dit schoot mooi op. We hebben toen ook besloten om de optrede van de trappen, de 
hele betonnen onderrand en de schoolmuur van binnen en buiten te schilderen. Rond 
half 2 was al het werk klaar en hebben we de spullen opgeruimd.  

 
De school zag er echt enorm opgeknapt uit, een mooi resultaat van het harde 
werken! 

 
Thuis gekomen hebben we kip met rijst en bruine bonen gegeten, wat echt super 
lekker was. Daarna hadden we vrije tijd. De jongens gingen even naar het winkeltje 

om een nieuwe bezemsteel te kopen. De vorige was door toedoen van Luuk en Fleur 
geknapt. Helaas was die niet te koop.  
We gingen dus maar met de kinderen uit het dorp spelen en chillen in de hangmatten. 

 
Om kwart voor 4 haalde meester Turney ons op om naar een mooie plek te gaan een 
kwartiertje varen verderop om te zwemmen of je door een stroomversnelling mee te 

laten voeren. In die stroomversnelling moest je goed proberen te sturen want er 
lagen allemaal stenen, waardoor Luuk, Diede en ik (Syl) steeds met onze kont de 
stenen raakten. We gingen dus maar zwemmen in een rustig stuk iets verderop. 

Tegen half 6 vertrokken we daar weer om de week met de leraren te evalueren. 
Daar konden we allemaal zeggen wat we er die week van vonden en tips en tops 
aan elkaar geven. 

 
’s Avonds aten we weer rijst, kip etc.  
 

Daarna zijn we naar de overkant gegaan. Bij hotel Boto Passie was een feest 
georganiseerd met Surinaamse live muziek . Daar hebben we tot 11 uur gezeten.  
 

In ons huisje hebben we nog gezellig wat gedronken en een spel gedaan tot 1.00 uur, 
daarna was het tanden poetsen en naar bed. 
 
 

 



  

Zondag 10 februari 
 
Met een oog en een oor open merkten we dat er aan het hek van de veranda werd 
geritseld. ‘Goedemorgen’, klonk het heel vriendelijk. 

De slippers gingen uit en de dames van het koken kwamen om 7.15 uur binnen.  
We hadden met het team afgesproken enigszins uit te slapen, maar dat zat er niet meer 
in.  Ze gingen aan de afwas en begonnen met de voorbereidingen van de laatste warme 
maaltijd voor ons, rond 11.00 uur. 

 
Om half 8 ging daadwerkelijk onze wekker en konden we eruit. Na onder de pomp met 
regenwater te hebben gestaan was de vermoeidheid al snel uit het lijf.   

Rond 8.00 uur hadden we de eieren gebakken en de koffie/thee klaar en konden we 
langs het ontbijtbuffet. 
 

Nadat iedereen voorzien was van een goede bodem zijn we om 8.50 uur naar de kerk 
vertrokken. De dienst begon om 9.00 uur, maar als je iets later was of eerder weg 
wou, dan was dat geen probleem. Mensen liepen in en uit.  

 
We namen een plekje op de 2e rij, hier hadden we een mooi overzicht. Na 3 kwartier 
werden we gevraagd om een bank naar voren te gaan zitten: op de eerste rij.  

Dit was omdat we bedankt werden voor onze inzet en alle werk dat verzet is. 
 
De juf van groep 8 (vrouw van ‘de meester’) deed het woord, waarna een koortje 

van ca 15 leerlingen een voor ons geschreven lied ten gehore bracht. Na 2 liedjes 
werden we nogmaals toegesproken en kregen we door andere kinderen van de 
school allemaal een kalebas bewerkt met ingekerfde tekeningen aangeboden. 

 
We dachten direct aan een vrouw uit het dorp die zaterdag bezig was met de 
tekeningen. Toen we een foto wilden maken (en gemaakt hebben) gromde ze 

een beetje. Achteraf was dat de moeder van één van de koks, en was zij toen nog met de 
laatste kalebas voor ons bezig. 
 

Daarna vervolgde de dienst zich. Er werd afwisselend Nederlands en Samaccaans 
gesproken . Aan het eind van de dienst sprak iemand namens de kerk- en 
dorpsgemeenschap zijn dank naar ons uit en Harriët heeft ons project en de opzet van 

het Expeditie onderwijs nog kort en bondig toegelicht. Om even over 10 was de dienst 
afgelopen.  
 
Na een beetje ravotten en foto’s maken met de kinderen uit het dorp, gingen we eten, 

omkleden en de koks onze spullen overhandigen. Achteraf was de eigenaar van het 
verblijf daar niet blij mee, aangezien hij de lakens ook wel wilde hebben.  
 

Iets voor 12 kwamen de leerkrachten om te zeggen dat onze boot er was en samen 
met enkele kinderen ons te helpen de koffers naar de boot te brengen. Onze koks 
vervoerden zelfs koffers op het hoofd.  

 
Bij de steiger namen we afscheid van de leerkrachten en de kinderen. Nog snel een 
paar foto’s en om 12.19 vertrokken we uit Botopasi. Stroomafwaarts bleek sneller te 

gaan. Na opnieuw de nodige sula’s arriveerden we om 14.02 in Atjoni. 
 
Aniel was er nog niet, dus we pakten een terrasje waar we gezelschap kregen van een 

zeer vermoeiende milieuactivist.  
 
 
 



Toen Aniel rond 15.00 uur verscheen zijn we vertrokken richting ‘de stad’ 
(Paramaribo).  

Onderweg eerst nog een watermeloen gegeten bij een stalletje langs de weg en 
vervolgens een stop gemaakt om allemaal een keer te schieten met het jachtgeweer 
van Aniel. Een aantal losse schoten, maar ook een voltreffer met hagel op een 
manja (mango). 

 
Na het checkpoint van het district Sipaliwini en Brokopondo heeft Céline, onder 
begeleiding van Lynn een nieuwe ervaring opgedaan, nl. het wildplassen. 

 
Om 18.30 kwamen we aan bij ons hotel, Eco Resort Inn om in te checken.  
Na het kwijtraken van de teamleden aan de gratis Wifi, konden we rond tien voor 

zeven onze kamers opzoeken. 
 
Net voordat we er op uit gingen om een hapje te eten hebben de coaches een Djogo 

meester gemaakt en de ouders en FB pagina voorzien van informatie. 
 
Nadat alle muiters gearriveerd waren zijn we de binnenstad ingegaan. Bij T-rex 

hebben we gegeten, een gave Pick-Up gezien, en een heleboel macho’s met auto’s.  
Bij de eetgelegenheid werden we aangesproken door de beheerder van hotel Boto 
Passie, die ook in de stad was. Hij nodigde ons uit om aan de overkant een drankje  

te doen, aangezien dit van dezelfde eigenaar is. Na een gezellige avond met een 
lekker drankje zochten we om 0.28 ons bed op. Oogjes dicht, snaveltjes toe. 
Slaap lekker! 

 
  



Maandag 11 feb. 2019 
 

Na eerst wat langer geslapen te hebben, ontbeten we om 9.00 uur. Rond 11.00 uur 
gingen we de stad in. Eerst bezochten we Fort Zeelandia. Van daaruit bestuurde 
Nederland tot 1975 de kolonie Suriname.  

 
Na de gebruikelijke foto bij het I love SU ‘monument’, bekeken we het echte fort, 
beroemd geworden door de decembermoorden. 
 

Verder lopend langs Het Waterkantje kwamen we bij de Grote Markt. Hier kun je 
van alles kopen. Bosvarkens, tapirs, gordeldieren, levende kippen, alsmede 
verschillende soorten vis, schaaldieren en viseieren worden in de kramen aangeboden. 

Daarnaast veel cassavemeel, kruiden en groentes. Binnen ligt het fruit in stapeltjes 
aangeboden, een kleurig gezicht. Veel van de aangeboden groenten en fruit hebben 
we in Botopasi gegeten of gezien. 

 
Na de markt hebben we één van de vele Chinese supermarkten bezocht om iets te 
drinken te kopen. Ook in dit soort winkels wordt van alles te koop aangeboden: 

etenswaar, kookspullen, hangmatten, zeep etc. 
 
Nadat we een originele omslagdoek gekocht hebben om Célines verbrande benen mee 

te bedekken, liepen we via een mindere buurt naar de Maagdenstraat, de bekendste 
winkelstraat van Paramaribo. Daar werden bij Ready Tex souvenirs gescoord. 
 

Iedereen had wel trek gekregen van het gewandel, dus gingen we op zoek naar een 
eetgelegenheid. Dat is in Suriname niet zo moeilijk, dus na enige tijd konden we met 
gevulde buikjes weer verder. We bekeken nog de Kathedraal, het grootste houten 

gebouw van Latijns Amerika, enige traditionele gebouwen uit de koloniale tijd en liepen 
via de ‘Palmentuin’ terug naar het hotel. Daar hadden we nog een uurtje om te 
zwemmen en ons voor te bereiden op het avondprogramma. We waren nl uitgenodigd bij 

Hellen en Aniel voor een gezellige borrel met , uiteraard, eten. 
 
Hellen had heerlijk gekookt, bami, kip, pansit, loempia’s en gevulde soesejs. Hun oudste 

zoon was met een aantal vrienden ook aanwezig, dus er werd een potje Ned.-Suri. 
gevoetbald. 
 

Rond half 10 vertrokken we daar weer en hebben na aankomst in de stad nog een 
afzakkertje genomen bij ’t Vat. Voor Nederlanders het bekendste café van Paramaribo. 
Om middernacht worden de kamers in het hotel opgezocht. Het was een gezellige, 
inspannende dag.   

 
  



Dinsdag 12 februari 2019 
 
 
Om 7 uur ging de wekker en heb ik (Jitske) rustig gedoucht. Om kwart over 8 gingen 
we gezamenlijk ontbijten. Na het ontbijt even terug naar de kamer om ons klaar te 

maken voor de dag.  
 
Om half 10 was Aniel er. Hij bracht ons naar Leonsberg, waar een boot besproken was. 

Eerst gingen we naar Fort Nieuw Amsterdam. Dit fort, gelegen op de splitsing van de 
Surinamerivier en de Commewijne, met zicht op de riviermonding, is de plek waar 
contractarbeiders en slaven vroeger in Suriname aankwamen.  
 

Hier is een museum dat gaat over slavernij, en over de oorlogen die tegen de 
(ontvluchte) slaven gevoerd zijn. Daar hebben we een korte rondleiding gehad.   
 

Daarna gingen we weer de boot op om dolfijntjes te spotten. Het duurde eventjes maar 
we hebben wel een groep dolfijnen gezien. De boot schommelde erg heen-en-weer door 
de golven in de monding van de rivier. Dat was niet echt prettig. 

 
Harriët is op de I-pad van Dennis gaan zitten op de boot, waardoor er barsten in het 
scherm gekomen zijn. 

 
Om 10 over half 1 waren we terug in het resort. Om 13.00 uur moest iedereen uit de 
kamer zijn, dus we pakten de koffers in en brachten ze naar de kamer die we langer aan 

mochten houden. Daarna gingen we zwemmen. Het begon te regenen, wat niet erg was 
want het water was lekker warm en het was gezellig. Fleur en ik gingen om 14.00 uur 
naar de kamer om te douchen. Even later kwamen Lynn en Céline ook. De jongens 

hadden bij het zwembad gedoucht en kwamen later om zich aan te kleden voor de 
vlucht. 
 

Om kwart voor 3 was Aniel er al. Hij pakte de koffers in de bus en we vertrokken 
richting vliegveld. Eerst langs de pizzeria, waar de pizza’s al besteld waren. We hadden 
nog niet geluncht en zouden pas avondeten in het vliegtuig krijgen. Onderweg peuzelde 

iedereen zijn pizza op, en om half 6 stonden we in de vertrekhal. Na incheck, douane en 
security gingen we winkeltjes kijken. Luuk werd omgeroepen om zich te melden.  
Hij kreeg een koffercontrole. Zijn bus haarlak bleek de boosdoener, terwijl Diede exact 

zo’n bus in zijn koffer had… 
 
Om half 8 zaten we in het vliegtuig en om 7 over half 8 gingen we de lucht in. In 

Nederland was het op dat moment 4 uur later. Er wordt nog iets te drinken en een 
maaltijd uitgeserveerd. Daarna gaan de lichten in het vliegtuig op nachtstand en 
probeert iedereen te slapen. 
 

Het was een leuke en gezellige laatste dag. 
 
 

 
 
  



Woensdag 13 februari 2019 
 

Om half 7 Nederlandse tijd gaan de lichten in het vliegtuig weer aan en 
beginnen de stewardessen het ontbijt uit te delen. Al snel klinkt de piloot 
over de intercom, en hij vertelt dat hij al aan de landing is begonnen.  

We zullen iets eerder dan gepland landen op Schiphol. 
 
Eénmaal geland taxiën we naar de gate. Na opnieuw een douanecontrole 
gaan we naar de bagageband. Onderweg daar naar toe spotten we al wat ouders. 

Nadat iedereen de koffer heeft maken we nog een foto en gaan we gezamenlijk door 
de deur om ontvangen te worden door ouders, familie, vrienden en vriendinnen. We 
werden welkom geheten met een groot spandoek. Iedereen was toch wel blij om hun 

dierbaren weer in de armen te sluiten. 
 
Terug in de bus hebben Dennis en Harriët iets verteld, maar hebben ook alle 

teamleden hun hoogtepunt van de Expeditie toegelicht. Op school werden we al 
buiten opgewacht door een aantal leerlingen en personeel. Binnen werd nog even 
een kop koffie gedronken en kort nagepraat, waarna alle expeditieleden naar 

huis vertrokken. 
 
Het einde van een supergoed verlopen Expeditie naar Botopasi, Suriname.   

                                                                                                                                                  
 
 


