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Arubaparty

Chuckie &
friends
Voor wie nog op vakanie naar
Aruba gaat: op 6, 7 en 8 september
organiseren Aruba Tourism Authority,
Amsterdam Dance Event en Dirty
Dutch van dj Chuckie (foto) het Electric
Festival. Gisteren werden Grammywinnaar Nero, DJ Boris en het jonge
Amsterdamse talent Mitchell Niemeyer
zijn toegevoegd aan de line-up in
Oranjestad.
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De wilde kant van het
leven in Suriname
Paramaribo. Op ongeveer
een uur vliegen van de
Surinaamse hoofdstad
Paramaribo ben je al midden
in het wild: het Kabaleboregenwoud van de Amazone.
Met een haastige pas loopt ze ons
voorbij. “Ik wil niet als derde in de rij
lopen. Als derde word je gebeten.” Na
een vragende blik licht onze hikegenote toe: “Door een slang! De eerste
die voorbij loopt maakt hem wakker,
de tweede irriteert hem, en de derde
bijt hij.” Als we verhaal gaan halen bij
gids Jerry, vol ongeloof, blijkt dit toch
op feiten gebaseerd te zijn. “Al kan de
slang natuurlijk net zo goed de vierde
of vijfde persoon die langsloopt bijten,
of gaat hij er gewoon snel vandoor”,
zegt Jerry. Vooralsnog hebben we alleen een dode slang gezien, maar dat
was wel een bushmaster - de giftigste
slang van Zuid-Amerika. We besluiten
toch maar achteraan te gaan lopen.
We zijn inmiddels zo’n uur aan
het hiken bij Kabalebo, in het regenwoud van de Amazone in Suriname.
Op een uur vliegen van Paramaribo
bevind je je in the wild: hier zijn geen
wegen, geen dorpen, er is alleen een
rivier - en jungle. Jerry kapt met zijn
machete takken weg en maakt zo een
pad. De zon schijnt fel, maar het oerwoud is zo dichtbegroeid dat het lijkt
of de schemer al is ingevallen. “Kijk,
hier links!”, roept Jerry ineens. Hij
wijst naar de grond. “Een pootafdruk
van een jaguar - die heeft hier niet zo
lang geleden gelopen.” Iedereen kijkt
zoekend om zich heen, maar we maken volgens Jerry weinig kans hem te
spotten. “Jaguars kunnen ons al vanaf
kilometers afstand ruiken, dus waarschijnlijk blijven ze uit de buurt. Voor
de puma’s en zwarte panters die hier
ook wonen, geldt hetzelfde. Het zijn
eigenlijk heel schuwe beesten.”
Minder schuw zijn de piranha’s
waar we de volgende dag op vissen
in een bootje: de bijtgrage beesten
maken hun reputatie waar en blijken zelfs kannibalen te zijn. Als we
na wat rukken en trekken het eerste
exemplaar met zijn grote rode ogen
binnenhalen, moeten we oppassen
dat hij met zijn vlijmscherpe tanden
niet de lijn doorbijt. En voor we het
weten hebben we de halve boot vol
piranha’s liggen. “Guess what’s for
dinner?” lacht de bootsman smalend.
En verrek, de rakkers smaken gewoon
naar kabeljauw. Maar dan wel met
heel veel graten.
Na een paar dagen in volledige afzondering door te hebben gebracht,
bezoeken we de oostelijke kant van
het Surinaamse binnenland: het
Brokopondomeer en wat dorpjes ten
zuiden hiervan. Die gezellige namen
hebben als Jaw Jaw, Isadou en Gunsi.

Word jij onze verslaggever

Genieten in het wild van Suriname en vissen op kannibalen. / DIANNE CARIS
Overleven
Drie tips om te overleven in de jungle.
•

•

Vuur. Zorg dat je in ieder geval een mes
en aansteker (om vuur te maken na regen) op zak hebt. Navigeer via sterren.

je doormidden snijden en eruit drinken.
Eten: eet wat de apen eten.
•

Hut. Maak een hut. Zo bescherm je
jezelf tegen regen of kou. Maak vuur
om wilde beesten weg te houden.

Drinken. Lianen bevatten water. Die kun

“Dit is net Afrika”, roept een reisgenoot bij aankomst in het eerste dorp.
Saramakaanse vrouwen lopen met
omgeslagen doeken en ontblote borsten rond met potten, wasbakken en

soms ‘n half interieur op hun hoofd.
De dieprode grond steekt af tegen
al het groen en kindertjes komen
nieuwsgierig op ons afgerend. Na wat
gekeuveld te hebben, koelen we af in

een stroomversnelling van de Surinamerivier. Tussen de piranha’s ja, maar
dat die je zomaar bijten, is een fabeltje - ze eten liever vis en soortgenoten,
dan mensen. Om ons weer op te laten
drogen al zonnebadend op de rotsen.
Wat is het hier mooi. Maar... het allermooiste zie je pas als het donker is:
een sterrenhemel die als een deken
van lichtjes over je heenvalt.
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Praktische informatie over je Suriname-reis
Paramaribo
De uitvalsbasis voor al je avonturen
is Paramaribo. Metro sliep er in het
Krasnapolsky hotel; midden in de
stad met zwembad en terras waar je
lekkere mangocolada’s kunt drinken
(www.krasnapolsky.sr).

in Noorwegen?
Ga vóór 5 augustus naar
reiskrantreporter.nl en maak
kans op een reis naar de fjorden.

Zin in een swing?
Doe dan de Canopy zipline-tour bij
het adventure centre van ecoresort
Bergendal. Je slingert van boomtop
naar boomtop, en zelfs de Surinamerivier over: wat een machtig uitzicht.
Je kunt hier ook slapen in chique
chalets (www.bergendalresort.com).

De mooiste vakanties
ontdekken we samen.
Een initiatief van:

Kabalebo
De echte die hard natuurliefhebber/
beestenspotter gaat naar Kabalebo (of
als je romantisch samen je even helemaal af wil sluiten van de rest van de
wereld): www.kabalebo.com.
YVETTE BAX

“Surinaamse kindertjes komen nieuwsgierig op ons afgerend.” / DIANNE CARIS

