
 

 

 

Paramaribo 
Een smeltkroes van culturen  

In Paramaribo leven culturen vreedzaam met elkaar in de stad. Het is een smeltkroes van culturen, en 

dat merk je ook aan het eten en drinken. 
 

Ik wil Paramaribo zien. Blauwe lucht, lekker temperatuurtje, ik heb het prima naar m'n zin.Het valt me op dat 

veel huizen wit geschilderd zijn en dat ze van hout zijn gemaakt. Je hebt vast wel eens van Suriname en 

Paramaribo gehoord, maar waar ligt het precies? De Republiek Suriname ligt aan de noordoostkust van Zuid-

Amerika. Het is vanuit Nederland zo'n negen uur vliegen. 

Suriname is vier keer zo groot als Nederland, maar er wonen slechts 500.000 mensen! Dat is het inwoneraantal 

van Den Haag. Suriname heeft heel veel bos. Dit gebied is tropisch regenwoud. Tropisch, omdat het dicht bij 

de evenaar ligt en regenwoud omdat het een groot bos is waar het veel regent. 

Langs de kust liggen veel dorpen en ook de hoofdstad Paramaribo. In Paramaribo woont de helft van de 

inwoners van Suriname: Zo'n 250.000 mensen hebben er hun huis. Hier in Suriname woont ook Hennah 

Draaibaar. Hennah Draaibaar is correspondente vanuit Paramaribo. Als er nieuws is uit Suriname, is Hennah 

vaak op televisie. Ze weet alles over Suriname en ze woont al lang in Paramaribo. Bovendien is Hennah 

eindredacteur van het Jeugdjournaal in Suriname. Dus als er iemand is die mij de komende drie dagen op 

sleeptouw kan nemen, dan is het Hennah. 

Goeiemorgen, Bart. 

Hee, Hennah. Hoi! 

Leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. 

In de auto, op weg naar een van de drukste plekjes van Paramaribo. Dat is de markt! Hennah vertelt waarom 

we hier zijn. Wat ik mooi vind is de cultuur van Suriname, de verscheidenheid. Wij zijn uit verschillende delen 

van de wereld gekomen en onze eigen cultuur hebben gemaakt. We hebben Javanen, hindoestanen, creolen, 

noem het maar op. Dus Paramaribo is, en Suriname is een mix van culturen, van verschillende achtergronden 

en we delen alles. Vooral het eten. 

Mag ik een dawet? 

Een wat? Een dawet. 

Dat is een drankje van kokosmelk en een siroop van citroengras. 

Je moet het echt even proberen. 

Dank je wel. Hoe heette het? Dawet. Dawet. 

Lekker! Dat dacht ik. Fris! 

Dat heeft de Javaanse keuken ons te bieden. Alle kleuren en culturen kom je op de markt in Paramaribo tegen.  

 


