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50 jaar

Onafhankelijkheid 

hoort gevierd te
worden! 

"Met de vlag

gehesen gaan

wij voorwaarts"



Beste lezer, 

Wat leuk dat je ons magazine voor u heeft!

Wij zijn tweedejaars studenten aan Commerciële Economie op Avans Hogeschool Breda.
Op 9 september kwam Grace Boldewijn naar ons toe met de vraag hoe er meer
betrokkenheid gecreëerd kan worden voor- en tijdens het event 50 jaar Srefidensi. Het
eerste wat wij toen dachten is: ‘Wat is 50 jaar Srefidensi?’ Het staat voor de 50 jaar
onafhankelijkheid van Suriname die plaats vindt op 25 november 2025.  

Hierover wisten wij alsnog niet veel. Op de middelbare school hebben wij allemaal
geschiedenis gehad, waarin de onafhankelijkheid van Suriname niet uitgebreid
behandeld is. Door de passie van Grace zijn wij ons gaan verdiepen wat dit betekent
voor de huidige maatschappij. Door ons onderzoek heen zijn wij erachter gekomen dat
er steeds minder stil gestaan wordt bij de 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname. In het
bijzonder de 2e generatie Surinaamse Nederlanders voelen een minder sterke band met
Suriname en zijn zich hier niet van bewust. Wij willen door middel van dit magazine
bewustzijn creëren rond en voor de 50 jaar onafhankelijkheid. 50 jaar Srefidensi hoort
tenslotte gevierd te worden! 

In dit magazine ga je inspirerende verhalen lezen over de 50 jaar onafhankelijkheid van
Suriname. Maar ook vertellen wij weetjes en hebben we een quiz gemaakt om jouw
kennis te testen!  Daarnaast hebben we heerlijke Surinaamse recepten verzameld om de
typische Surinaamse keuken naar Nederland te halen.  

Veel leesplezier!

50 jaar Srefidensi
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VOORWOORD
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De kracht van de Surinaamse
wereldgemeenschap die verbindt, ongeacht
geloof, kleur, afkomst of geboorteplaats.
Dat is wat de Enterprise Ambassadors
Network Suriname ( EAN) voorstaat. Als
EAN-bestuursvoorzitter wil ik
benadrukken dat we ons inzetten voor een
betere toekomst van Suriname en de
“Surinaamse Droom”.Het EAN-netwerk
bestaat uit collega-ambassadeurs die
werken aan een mooie toekomst voor
Suriname. Een ieder met een staat van
dienst, kennis en ervaring, waar we elkaars
talenten benutten om samen stappen te
zetten.Een van de projecten waar het EAN
al is gestart is om op gedenkwaardige wijze
stil te staan bij het 50 jaar onafhankelijk
zijn van Suriname. In de periode 2021-2025
vinden de voorbereidingen plaats en  in het
jubileumjaar uiteraard  de uitvoering. Met
onder meer de publicatie van een boek,
expositie en een gala.Interviews en
verhalen over 25 november 1975 en de
komst en het verblijf in Nederland raken
diverse generaties. De eerst en tweede
generatie Surinamers in Nederland hebben
deze tijd nog mee gemaakt. De jongere
Surinaamse Nederlanders niet. Met name
die hier geboren zijn. Het boek wilt
hiermee een bijdrage leveren aan educatie
en het vastleggen van collectieve
geschiedenis. Voor zowel Nederlanders als
Surinamers van alle generaties. Het
culturele erfgoed  behouden en doorgeven
met respect voor de ouderen vormt de
leidraad bij deze activiteiten. Ik kijk uit
naar 50 jaar onafhankelijkheid van
Suriname, want 1975-2025 is een relevante
en leerzame periode voor zowel
Surinaamse Nederlanders als de totale
Nederlandse samenleving.

EAN voorzitter Grace Boldewijn
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Hoe goed ken jij Suriname? Test je
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Mijn naam is Carlos en ik ben 55 jaar, ik
heb een vrouw en twee kinderen; een
jongen en een meisje. Verder ben ik van
Surinaamse afkomst en woon ik al 50 jaar
in Nederland. Ik ben in 1970 naar
Nederland gekomen vanuit Paramaribo
Suriname. Ik ben geboren in Paramaribo en
daar wonen ook de meeste bewoners van
Suriname langs de kust. Verder bestaat
Suriname voornamelijk uit ongerepte
jungle, daar wonen de weggelopen slaven
van vroeger en ook de indianen, die wonen
vaak in het binnenland. Deze mensen
worden ook wel Marrons of bosland
Creolen genoemd.

Voetbalcarrière
Ik ben begonnen bij een heel klein
voetbalclubje in Rotterdam, dit kwam
door een vriend van mij. We speelden altijd
op een ‘pleintje’ voetbal zonder doelen of
iets. Hij vroeg een keer of we niet mee
kwamen doen bij de voetbalclub ‘De
Pechvogels’, dit hebben mijn broer en ik
toen gedaan. Na een paar trainingen en
wedstrijden vroeg de club of we hier
wilden spelen. We wilden dit zelf ook maar
konden de contributie simpelweg niet
betalen dus de club betaalde dat voor ons.
Hierna ben ik als kleine jongen naar
Varkenoord gegaan om me aan te melden
bij Feyenoord. Een paar weken later kreeg
ik een brief thuis met een uitnodiging om
een keer met een talenten dag mee te doen
om te laten zien wat ik kon. Aan het eind
van de dag zat ik er op het begin niet
bij en was redelijk teleurgesteld. Tot
opeens één van de trainers terugkwam en
zei: “we zijn een nummer vergeten” en dit
was mijn nummer dus ik was alsnog door! 

Ik werd twee weken later opgeroepen om
met een hoger Feyenoord elftal een
oefenwedstrijd te spelen tegen de Engelse
club ‘Nottingham Forrest’. Tijdens deze
wedstrijd wonnen wij met 8-0 en Mario
scoorde er toen drie en ik speelde echt
goed dus hierna werd ik officieel
aangenomen bij Feyenoord. 
 
Toen heb ik eigenlijk vanaf het 1e jaar van B
tot de senioren bij Feyenoord gespeeld,
mijn trainer was toen Wim, hierna werd
mijn trainer Cor en ben ik van opkomende
rechtsback naar rechtsbuiten gegaan bij de
beloften van Feyenoord (nu jong
Feyenoord) waar ik 3 jaar heb gespeeld als
rechtsbuiten. Toen der tijd kreeg je als
jeugd geen kans in het eerste elftal en na 3
jaar moet je plaatsmaken voor nieuwe
jeugd en heb ik 3 keer op de bank gezeten
bij het eerste, toen ben ik gestopt. Ik ben
hierna nog even naar RBC Roosendaal
gegaan onder de leiding van Epi, dit was
echter van korte duur want ik werkte
hiernaast ook fulltime en het jaar dat ik
officieel ben gestopt met voetballen,
stortte het vliegtuig neer vol met
Surinaamse voetballers. Ik kende bijna alle
spelers in dat vliegtuig en een van de
omgekomen spelers kende ik super goed.
Dit was een goede vriend van mij en daar
reed ik elke dag mee naar Brabant.
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DE CULTUUR, ONAFHANKELĲKHEID,
VOETBAL EN NOG VEEL MEER!
Met wie spreken we en over de
Surinaamse cultuur

Bron: Fcupdate.nl



Gevoel bij Suriname en de
onafhankelijkheid 
Persoonlijk heb ik er eigenlijk geen gevoel
bij de onafhankelijkheid van Suriname, mij
zou het eigenlijk niet veel uitmaken, want
ik kijk niet echt met het gevoel naar van
“wat zijn we blij dat we onafhankelijk zijn”
of andersom. Ik heb daar eigenlijk geen
mening over als ik eerlijk ben. Dit gevoel
leeft ook niet echt bij ons thuis, ik ken
mensen die 25 november speciaal vrij
nemen en op de Kruiskade de
onafhankelijkheid van Suriname vieren. Ik
heb dat zelf nooit gedaan. We weten dat
het er is, maar we vieren het totaal niet en
ik denk dat het meer gaat leven als het
land Suriname beter gaat draaien. Het land
is echt terug gezet door die fouten. Je
moet het zien als Koningsdag Joep, Je viert
het wel maar je voelt er niks bij toch?

Ik moet je eerlijk zeggen dat het land
Suriname me zeker wel trekt, als ik er ben
dan voel ik wel van “ja ik voel me hier fijn
en lekker”. Als ik naar mijn kinderen kijk,
daar is het gevoel bij Suriname al een stuk
minder. De jeugd/ 3e generatie weet nu al
bijna niets over Srefidensi en de taal
bijvoorbeeld want de straattaal van
Nederland is bijna te herleiden naar de
Surinaamse taal. Daarom vind ik het wel
goed dat de oudere mensen nog stil staan
bij de Srefidensi om de jeugd zo nog wel op
de hoogte houden over wat er allemaal is
gebeurd vroeger. Om de jeugd nog beter te
bereiken, kunnen ze hier bijvoorbeeld bij
het radiostation FUN X nog meer bij
stilstaan rondom de gebeurtenissen van
Suriname. Dit radiostation wordt gemaakt
door mensen met een migratie
achtergrond. Iets wat niet veel mensen
weten is hoe die kledingdracht ontstaan is
bij de Surinaamse vrouwen. Dit is
oorspronkelijk ontstaan in de Slaventijd. 

Omdat de slavenhandelaren niet van de
slaaf gemaakte vrouwen af konden
afblijven, bedachten de vrouwen van de
slavenhandelaren een beschermde
klederdracht met zoveel lappen stof
waardoor het er als man heel moeilijk
bereikbaar was met al die kledingstukken.
Dit deden de slavinnen om zichzelf te
beschermen. Later hebben ze er een soort
van hoed aan toegevoegd en deze
hoed/bandana heeft een betekenis. Het lag
aan de manier hoe die gebonden was en
elke hoed/bandana had een andere
betekenis en dit zie je tot op de dag van
vandaag nog steeds tijdens de viering van
Srefidensi. Sommigen hadden de betekenis
van ‘Gewilde vrouw’ of ‘Kan niet te veel
praten’ en dat maakt deze soort van
hoeden/bandana’s speciaal. Deze soort van
hoeden zijn echt afkomstig na de Slavernij,
dit weten heel veel jongeren niet en het is
echt een stukje geschiedenis van Suriname.

"Je moet het zien als
koningsdag, je viert het
het wel maar je voelt er

niks bĳ toch?"
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WIST JE 
DAT?

Suriname bestaat voor 80%
uit jungle!
Veel hè? Suriname bestaat grotendeels uit ongerept
tropisch regenwoud. Daarmee is dit bijzondere land één
van de bosrijkste landen ter wereld.

Veel verschillende
bevolkingsgroepen.
Suriname staat bekend om de vele verschillende
etnische groepen. De grootste etnische groep is de
Hindoestanen met ongeveer 37%. Dit komt omdat er in
de negentiende eeuw een grootschalige immigratie
vanuit Azië naar Suriname is geweest. De vier andere
grootste etnische groepen zijn: Inheemsen, Marrons,
Creolen en Javanen.

De Palmentuin was een
vluchtroute.
Midden in het centrum van Paramaribo vind je de
Palmentuin, wat eerst de achtertuin was van het
Presidentieel Paleis. Vroeger is er vanuit het
Presidentieel Paleis een tunnel gegraven naar het
midden van de Palmentuin. Deze tunnel diende als
mogelijke vluchtroute bij een eventuele aanslag of
bedreiging. Inmiddels is de Palmentuin openbaar voor
het publiek en kun je hier een wandeling maken om te
genieten van de torenhoge koningspalmen.

Paramaribo staat op de
Unesco-werelderfgoedlijst.
De hoofdstad van Suriname is Paramaribo en deze
voormalige Nederlandse koloniale stad, heeft nog
steeds een karakteristieke uitstraling. De gebouwen
dateren uit de koloniale tijd en dat het historische
centrum intact is gebleven is ook Unesco opgevallen.
Unesco schrijft over Paramaribo, dat ze een uniek
voorbeeld is van het contact tussen de Europese cultuur
van Nederland, de inheemse culturen en het leefklimaat
van Zuid-Amerika tijdens de jaren van intensieve
kolonisatie van dit gebied.

Helft van de totale bevolking
woont in Paramaribo. 
Suriname heeft in totaal ongeveer 563.000 inwoners.
Meer dan de helft van de Surinaamse bevolking woont
in de hoofdstad Paramaribo! Namelijk rond de 260.000.

Geen postcodes. 
Een adres in Nederland bestaat uit een straatnaam,
huisnummer, postcode en woonplaats. De adressen in
Suriname daarentegen, hebben geen postcode en
bestaan alleen maar uit een straatnaam, huisnummer
en woonplaats. Dat kunnen we ons in Nederland toch
niet voorstellen?

Bijna nooit kouder dan 24
graden! 
Suriname kent een tropisch klimaat en hierdoor is het
er bijna nooit kouder dan 24 graden, de meeste dagen
zelfs rond de 30 graden! Daar kunnen we in Nederland
alleen maar van dromen. In Nederland spreken we van
lente, zomer, herfst of winter en in Suriname spreekt
men over grote regentijd, kleine regentijd en droge
seizoenen.

Kleinste land van Zuid-
Amerika.
Niet alleen geografisch gezien maar ook qua populatie
is Suriname het kleinste land van Zuid-Amerika.

Suriname geruild voor New
York.
In 1674 hebben de Nederlanders het toenmalige Nieuw-
Nederland overgedragen aan de Engelsen, die het New
York hebben genoemd. Nederland kreeg in ruil voor
New York, het land Suriname in bezit. Een bijzonder
Surinaams feitje wat veel mensen niet weten.

Al 43 jaar onafhankelijk!
Sinds het jaar 1975 is Suriname onafhankelijk
geworden van Nederland. Daarmee is Suriname dit jaar
al 45 jaar onafhankelijk! Dit wordt elk jaar gevierd op 25
november. Op deze dag wordt er in de binnenstad van
Paramaribo veel georganiseerd. Wanneer je elkaar een
fijne Onafhankelijkheidsdag wenst, wordt er in
Suriname gesproken over: Wan Swit’ Srefidensi. 0 7  |  W E E T J E S



"Het verleden heb je
nodig om bepaalde
situaties in de wereld te
begrĳpen. Dat heb je
nodig, zo kan jĳ je
voorbereiden op de
toekomst."
D O O R  E M M O  B O L D E W I J N
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HOE EMMO DE
SURINAAMSE
ONAFHANKELĲKHEID
HEEFT ERVAREN



Mijn gevoel bij de onafhankelijkheid… Ik
was 14 jaar toen Suriname onafhankelijk
werd, op deze leeftijd had ik nog geen
flauw benul. Vanaf mijn 18e jaar had ik
zoiets van, dit is geen juiste zet geweest. Ik
vergelijk het met een vliegdekschip, waar
luciferdozen in een container zitten en
waarvan één lucifer doos zegt; ‘haal me
eruit, zet me maar op de open zee en ik
red het wel, ik ga de wijde wereld in’. 
 
De Surinaamse bevolking was niet goed
geïnformeerd, omdat er, met één
parlementszetel meerderheid, de
onafhankelijkheid is ontstaan. 5 jaar daarna
werd er een staatsgreep gepleegd en toen
bleek hoe fragiel de soevereiniteit van
Suriname was. De militairen grepen de
macht en dat heeft de welvaart van
Suriname op dat moment niet bevorderd.
Dus hoe denk ik aan de onafhankelijkheid?
Hm... Suriname was er nog niet helemaal
klaar voor en het volk stond er niet achter.
Er was nog geen voldoende kennis over de
politiek, mensen waren er niet bewust van.
Normaliter zie je dat als een land naar de
onafhankelijkheid wilt, het volk er massaal
achter staat. Suriname was dat in dit geval
niet.
 
Doordat ik mijn mening gaf, in die tijd,
tegen wantoestanden, werd ik daarop
tegengewerkt. Ik werd gezien als een
vijand, maar zo zie ik mijzelf niet, ik geef
mijn mening en dat zal ik blijven doen. Ik
ben fel tegen corruptie en tegen
patronage, daardoor werd het mij
onmogelijk gemaakt om alsnog in Suriname
te kunnen functioneren. Uiteindelijk heb ik
een tijd gewerkt in een dierenkliniek in
Amerika en na deze tijd ben ik verhuisd
naar Nederland.

Mijn beroep is docent Maatschappijleer,
daarbij hebben we het over de
onderwerpen democratie, vrijheid en
rechtstaat. Het liefst zou ik de
geschiedenis van Suriname niet naar boven
willen halen, echter voel ik mij hier wel toe
verplicht. Het moet onder de jongeren
kenbaar gemaakt worden. Ik leg ze dan
bijvoorbeeld uit dat Nederland een
rechtstaat is, dus een grote vorm van
vrijheid van meningsuiting. In Suriname is
dat anders, daar kan je niet zomaar iets
zeggen over een leider. 
 
En zo heb je natuurlijk nog meerdere
onderwerpen, zoals de slavernij waar niet
meer over gesproken werd en niet te
vergeten waar het hier om gaat, de
onafhankelijkheid. Sommigen wisten niets
van deze geschiedenis af en dat is toch een
stukje kennis, als ik hierover uitleg geef in
de lessen zijn ze erg aandachtig.

Het verleden heb je nodig om bepaalde
situaties in de wereld te begrijpen. Dat heb
je nodig, zo kan jij je beter voorbereiden op
de toekomst.
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QUIZ-TIME!
Hoe goed ken jij Suriname?

01 - WAT WERD ER DOOR DE NEDERLANDERS
GERUILD VOOR SURINAME? EN IN WELK
JAARTAL GEBEURDE DIT?
A.  New York, 1674
B.  Londen,  1678
C. New York, 1684

02 - WAT IS HET KLEINSTE LAND VAN ZUID-
AMERIKA?
A. Ecuador
B. Suriname
C. Uruguay 

05 - WELKE STAD STAAT ER OP DE UNESCO-
WERELDERGOEDLIJST?

03 - WAARUIT BESTAAT EEN ADRES  IN
SURINAME?
A. Straatnaam, huisnummer, woonplaats en postcode
B. Straatnaam en woonplaats
C. Straatnaam, huisnummer en woonplaats

04 - WAAR WONEN MEER DAN DE HELFT VAN
DE INWONERS VAN SURINAME? EN HOEVEEL IS
ZIJN DIT ONGEVEER?
A. Lelydorp, 190.00
B. Paramaribo, 260.000
C. Paramaribo. 195.000

A. Paramaribo
B. Nieuw- Nickerie
C. Lelydorp

06 - WAT IS ER IN DE PALMENTUIN TE VINDEN?
EN WAAR DIENDE DIT VROEGER VOOR?
A. Tunnel vanuit Presidentieel paleis, vluchtroute
B. Tuincentrum, om te winkelen
C. Park, om mensen samen te brengen

07 - UIT HOEVEEL PROCENT JUNGLE BESTAAT
SURINAME?

A. Swit Ban' Srefidensi
B. Wan Swit' Srefidensi
C. Ban Swit' Strefidensi

08 - WAT ZIJN DE VIJF GROOTSTE ETNISCHE
GROEPEN DIE LEVEN IN SURINAME?

A. 1975
B. 1983
C. 1984

09 - SINDS WANNEER MAG SURINAME ZICH
ONAFHANKELIJK NOEMEN VAN NEDERLAND?

A. 25 November
B. 11 Oktober
C. 25 Oktober

10 - OP WELKE DATUM WORDT IEDER JAAR DE
ONAFHANKELIJKHEID GEVIERD?

A. 65%
B. 70%
C. 80%

11 - HOE ZAG JE TEGEN ELKAAR "FIJNE
ONAFHANKELIJKHEIDSDAG"?

A. Inheemsen, Mestiezen, Marrons, Creolen en
Mulatos.
B. Hindoestanen, Inheemsen, Creolen, Javanen en
Mestiezen
C. Hindoestanen, Inheemsen, Marrons, Creolen en
Javanen.
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Check je antwoorden op pagina 14! 



Suriname is al 45 jaar een onafhankelijk
land. Naar mijn mening is het heel goed dat
Suriname onafhankelijk is geworden.
Hoewel ik geluiden hoor dat bepaalde
dingen niet helemaal soepel gaan, maakt de
nieuwe regering van Suriname nu mooie,
nieuwe stappen. 

Zelf ben ik Amsterdam geboren. Vanaf mijn
12e jaar tot mijn 19e jaar woonde ik met
mijn vader, moeder en broertje in
Suriname. Dit was in de jaren 1975 tot 1982,
dus je kunt ook zeggen: vanaf de
onafhankelijkheid tot aan de
‘decembermoorden’. 

Dat is wel opmerkelijk, want veel
Surinamers gingen juist naar Nederland. Zij
wilden hun Nederlandse nationaliteit
behouden omdat ze minder geloof hadden
in de republiek Suriname. 

Mijn ouders gaven wel hun Nederlandse
nationaliteit op en gingen er juist helemaal
voor, ze wilden het land helpen opbouwen.
 
Als ik kijk naar de onafhankelijkheid, dan
sta ik er iets minder bij stil. Ik ben absoluut
een Surinamer en ik draag mijn Surinaamse
roots met mij mee. Persoonlijk ben ik iets
minder bezig met het land Suriname, maar
meer met de positie van Surinamers in
Nederland. 

Natuurlijk ben ik me bewust van de
onafhankelijkheid en benoem ik het graag.
Daarom vind ik het absoluut belangrijk,
alleen het is niet zo dat ik de dagen aftel
tot de onafhankelijkheid gevierd kan
worden.

"Wat dat betreft hecht ik
bĳvoorbeeld meer waarde
aan de viering van de
afschaffing van de
slavernĳ."
 
Ik vind de slavernij namelijk tekenend en
symbolisch voor hoe “witte Nederlanders”
naar Surinamers kijken; met een
(onbewust) superioriteitsgevoel.

Ik vind het belangrijk dat het land
Suriname en de Surinaamse identiteit
behouden wordt voor alle Surinamers
wereldwijd! Dat men zich blijvend bewust
is van de Surinaamse identiteit en het
Surinaamse gevoel.

Net zoals er in Nederland aandacht is voor
de Tweede Wereldoorlog moet de
geschiedenis en oorsprong van Suriname
blijvend onder de aandacht worden
gebracht van de jeugd. Als dat niet gebeurt,
dan leeft het minder onder jongeren en dat
is jammer! 

Maar als het wordt uitgelegd en
bespreekbaar wordt gemaakt, dan zullen
jongeren zich hier ook meer van bewust
zijn. Dit kan bijvoorbeeld vanuit een
specifieke voorlichtingsbijeenkomst over
Suriname, maar ook vanuit het vak
geschiedenis op school. Hier zou ik zeker
mee beginnen, zodat het gevoel van
Srefidensi niet verdwijnt onder de
jongeren.

DE SURINAAMSE 
ONAFHANKELĲKHEID
met Melvin Tjoe Nij
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1,5 liter water
5 maggi bouillonblokjes
2 kipfilets
2 takken citroengras
1 ui
1 tl laos
1 teen knoflook
4 piment korrels
selderij

ketjap manis
4 eieren
tauge
50 gr witte vermicelli (soe-on), rijstnoedels
gebakken uitjes

Serveren met:

 Doe het water in een grote pan en breng aan de kook. 
 Snijd de ui in stukjes. Voeg de maggiblokjes,
citroengras, kipfilet, ui, laos, 1 uitgeperste teen
knoflook, piment korrels en wat selderij toe. 
 Haal na ongeveer 15 minuten de kipfilet uit de soep.
Laat even afkoelen en pluis de kip uit elkaar. Laat de
soep nog 45 minuten pruttelen  haal daarna de piment
en takken citroengras uit de pan. 
 Kook ondertussen de eieren hard in een pan met
water (ongeveer 8 minuten). 
 Breek de vermicelli in stukken. Giet een ruime
hoeveelheid olie in een pan en frituur per keer een
kleine hoeveelheid van de witte vermicelli kort.
 Als het tijd is om de soep te serveren, blancheer je de
taugé kort (kokend water er overheen gieten en
daarna afspoelen met koud water). Je kunt de kip ook
nog even opbakken in een pan met een beetje olie.
 Schep wat van de bouillon in een bakje en voeg wat
taugé, ei, vermicelli, gebakken uitjes en een scheutje
ketjap manis toe.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

HMMM... MAAK DEZE
OVERHEERLĲKE GERECHTEN!

SAOTO SOEP
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Surinaamse kippensoep
Recept voor 4 personen - Tijd: 60 min.

Ingrediënten (4 personen); Bereidingswijze;
Bron; Lekker en Simpel



Kook de aardappelblokjes in weinig water
met zout, afgedekt, in 8-10 min. gaar. Kook
intussen de eieren in 6-7 min. hard. Verhit
in een hapjespan de olie. Fruit de ui,
knoflook en rode peper 2 min.
Voeg het gehakt toe en bak met een spatel
in 4 min. rul en bruin. Meng de
tomatenpuree en de massala erdoor en bak 1
min. mee. Schenk 200 ml water in de pan.
Stoof het gehakt 8 min. met de deksel op de
pan.
Kook intussen de kousenband in 5-6 min.
beetgaar. Pel de eieren en snijd ze in vieren.
Verwarm de rotivellen volgens de
aanwijzingen. Giet de aardappel en de
kousenband af en schep door het gehakt.
Leg op 4 borden een rotivel. Verdeel het
kipgehakt met de aardappelblokjes, de
eiparten en de kousenband erover. Klap de
roti dubbel en serveer.

1.

2.

3.

4.

- 400 g vastkokende aardappelen, in
blokjes van 1 cm
- 3 eieren
- 2 el olie
- 2 uien, fijngesneden
- 1 kleine rode peper, zonder zaadlijsten,
in reepjes
- 300 g kipgehakt
- 2 tenen knoflook, fijngesneden
- 2 tl tomatenpuree
- 1½ el garam massala
- 400 g kousenband, in stukken
- 4 rotivellen of tortillawraps

Ingrediënten (4 personen);

ROTI MET KIPGEHAKT EN
KOUSENBAND

30-45 min bereidingstijd, Caribisch, groenten, hoofdgerecht,
hoofdingrediënt, internationaal, keuken, Kip, recepten, simpel & snel,

Surinaams

Bereidingswijze;
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Bron: Delicious.magazine



ANTWOORDEN QUIZ
Check snel de antwoorden en test je kennis!

En hoeveel had je er goed?
1-4 goede antwoorden - Oei, jij moet nog wat aan
je Surinaamse kennis gaan doen.

5-8 goede antwoorden - Je hebt al redelijk wat
Surinaamse kennis, maar dit kan zeker nog beter!

9-11 goede antwoorden - Jij kent Suriname
als geen ander!
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01 - A. New York, 1674
02 - B. Suriname
03 - C. Straatnaam, huisnummer en woonplaats
04 - B. Paramaribo, 260.000
05 - A. Paramaribo
06 - A. Tunnel vanuit Presidentieel paleis, vluchtroute
07 - C. 80%
08 - C. Hindoestanen, Inheemsen, Marrons, Creolen en Javanen.
09 - A. 1975
10 - A.  25 november
11 -  B.  Wan Swit' Srefidensi



Dit was alweer de eerste editie van het magazine 50 jaar Srefidensi. Een grote uitdaging
voor ons als tweedejaars studenten, maar zeker leerzaam. Wij zijn veel meer te weten
gekomen over de 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname door onze inspirerende
respondenten. Wij zijn blij dat deze interessante verhalen gedeeld worden. Hoewel de
Surinaamse onafhankelijk niet helemaal soepel is verlopen en ze er misschien nog niet
helemaal klaar voor waren blijft het toch een onvergetelijke gebeurtenis. Die in het jaar
2025 dient gezien te worden als markeringspunt in het geheel van het heden met een
breed zicht op het verleden en een kleurrijke visie op de toekomst.  

Wij vragen je daarom om dit magazine zoveel mogelijk te verspreiden, zodat de trotse
Surinaamse identiteit zal blijven bestaan en de bewustzijn voor en rond 50 jaar
Srefidensi. 

Neem ook een kijkje op de website; www.50jaarsrefidensi.org voor meer informatie. Zij
zijn als organisatie bezig met het maken van een boek over de onafhankelijkheid van
Suriname. Het gaat om een boek dat niet alleen de liefde van de Surinaamse
Nederlanders voor het moederland Suriname toont, maar tevens een uiting is van wat
de Surinaamse gemeenschap Nederland gebracht heeft. Dit boek is alvast te pre-
orderen op de website.

SLOT WOORD
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OP KOERS NAAR
EEN BETER
SURINAME!


