
Suzette, Hélène en Sandra,

De reis naar Suriname was in  alle opzichten geslaagd en overtrof 
onze verwachtingen. Alles klopte en we hoefden nergens achter aan te 
lopen. De ontvangst op Zanderij was een plezierige verrassing, heel 
soepel!

Hotel voor eerste twee nachten was prima en gaf ons de gelegenheid 
om wat door Paramaribo gelopen, lekker gegeten op de markt etc. 
Iedereen is aardig en helpt je graag, heel gezellig. Ook alle oude 
gebouwen zijn zeker de moeite waard, houten kathedraal etc.

Daarna 7 dagen met Fred 
Pansa op stap en dat was 
direct het hoogtepunt van 
de reis. Eerst naar 
Nickerie en daarna Cola 
Kreek en de Fredberg. 
Fred is een zeer 
inspirerende man en de 
beste vogelgids die ik heb 
ontmoet. Hij weet niet 
alleen zelf heel veel, heeft 
bionische ogen, maar kan 
dat ook heel goed aan je 
overbrengen. Een 
aanrader voor elke vogel 
en natuurliefhebber!

Hij regelde bij doorkomst 
in Paramaribo dat een 
vriend een pak glutenvrij-
meel kwam brengen en in 
Cola Kreek stond hij de 
volgende morgen 
glutenvrije pannekoeken 
te bakken. 



Bij zijn eigen lodge zijn 
natuurlijk de Cock of the 
Rock en de Capuchinbird 
een hoogtepunt. 
Op de terugweg daarvan 
zagen we nog een groep 
Pecari’s en een Jaquar die 
op 150 meter voor ons 
snel de weg overstak.

Het comfort in zijn lodge  
is een beetje primitiever 
maar het gemis van warme 
douches en airco was niet belangrijk. Zijn inzet voor de 

natuurbescherming in Suriname is 
ook inspirerend en verdiend alle 
steun.

Daarna twee nachten Peperpot. 
Heel comfortabel hotel en in de 
directe nabijheid de oude 
plantages waar heel veel te zien 
is. 

De vlucht naar Kabalebo was 
prachtig we waren de enige 
passagiers en vlogen in een 

Cessna; ik mocht naast de pilote plaatsnemen en het was prachtig om 
in de groene landingsbaan te 
duiken. Die vluchten zijn een 
hoogtepunt. 

De eerste drie dagen op 
Kabalebo ware we de enige 
gasten en hadden alle 
gelegenheid om met de gids 
en de boot de jungle te 
verkennen. De lodge is heel 
comfortabel en de staf en 
gidsen zijn ook heel 
behulpzaam. 32,50 $ voor 
internet verbinding is een 



beetje ouderwets maar het is 
dan ook een, weliswaar heel 
trage, satelietverbinding.
Lokale gids was heel 
behulpzaam, ze had alleen het 
nadeel dat we net een week 
met de allerbeste hadden 
rondgetoerd. Ook nog een 
middagje gevist op Piranha’s. 

We waren 7 nachten op 
Kabalebo en wellicht dat voor 
een volgende trip dat iets korter 
had gekund. De laatste drie 
dagen waren er meer 
Nederlandse gasten die ook 
graag naar vogels keken maar 
daar niet de lokale gids voor 
wilden betalen. Ze probeerde mij 
met die taak op te zadelen en dat 
was mijns inziens niet de 
bedoeling.

Aan het eind van de trip nog twee nachten Peperpot. Dat was prima en 
heel ontspannend. Omdat je de laatste dag pas om drie uur naar 

Zanderij vertrekt was een 
nacht waarschijnlijk ook 
wel voldoende.

De laatste dag transfer 
naar Zanderij en die was 
zoals alee transfers 
prima verzorgd en mooi 
op tijd.

We hebben zonder heel 
fanatiek te vogel toch 
230 soorten vogels 
gezien. Voor ons een 

mooi resultaat.



Suriname is een prachtig land met heel vriendelijke en gezellige 
mensen. 

Ik hoop heel erg dat er in mei wat gaat veranderen en er een eind 
komt aan de corruptie en financieel wanbestuur. De bevolking 
verdient echt veel beter.


