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Knini Paati: oase
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Knini Paati: oase van
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Suriname heeft een verscheidenheid aan culturen
en volkeren, allen met hun eigen taal, maar de
officiële én meest gesproken taal is het
Nederlands. Daarnaast spreken de Surinamers
onderling ook ‘sranan tongo’.

H

oogtepunt tijdens het
bezoek aan Suriname
deze keer was een
tocht naar Knini Paati,
een eilandje aan de bovenloop van de Surinamerivier
in de Velulasi soela, ver boven
het Brokopondo stuwmeer en
midden in het Amazone regenwoud van Suriname. Vanuit de
hoofdstad Paramaribo kan de
185 kilometer lange route tot aan
Atjoni rijdend afgelegd worden
in ongeveer 3,5 uur, over een
zeer goed geasfalteerde weg,
waarna de tocht een uur varend
in een korjaal met stuwmotor
wordt voortgezet naar Knini Paati.
Via het bauxietstadje Paranam, waar de grote aluminiumfabriek van Suralco gevestigd is,
en verder richting Afobakka en
het stuwmeer, waar de weg eromheen loopt tot achter het
stuwmeer, arriveren we op eindpunt Atjoni. Het is daar een verzamelplaats van korjalen, die
met verschillende bestemmingen dieper het binnenland in varen. Onderweg varen we voorbij
kleine dorpjes langs de rivier,
waar vrouwen in kleurig gewikkelde doeken de vaat, die ze in
een grote teil op hun hoofd dragen, aan de oever afwassen. Ook
hun kleding wassen ze in de ri-

vier, die leggen ze daarna op de
stenen te drogen, terwijl de
mannen aan hun korjaal werken en naakte kindertjes zich in
het water vermaken.
Knini Paati is één van de
mooiste plekjes in de omgeving
der Saramaccaners en is een
oord van rust en prachtig natuurschoon. Het ligt middenin
de zeer bekende grote waterversnelling, de Velulasi soela, met
grotere en kleinere gladde rotsen en fris stromend ondiep helder water, waar je heerlijk relaxed in kunt liggen en je het gevoel krijgt van een massage in
een verwarmde jacuzzi. Iets hogerop staan enkele lodges op
neuten (poten), alle met een balkonnetje en uitzicht op de soela’s. Ze zijn voorzien van een
slaapgedeelte met bedden met
klamboe (muskietennet) en een
douche en toilet. In de centraal
gelegen volledig uitgeruste overdekte buitenkeuken wordt gekookt en gezamenlijk gegeten.
Een generator zorgt voor een
aantal uren licht op het eiland.
Ook internet is aanwezig. Spoedig komen er zonnepanelen en
24 uur per dag wifi voor de
gasten, om contact te kunnen
onderhouden met het thuisfront. Een webcam zorgt er dan
voor dat men overal ter wereld

Nelson Tiapoe, de eigenaar Knini Paati.

kan volgen wat er op het moment op Knini Paati gebeurt.
Een gevarieerd programma aan
‘to do’s’, wordt aangepast al naar
gelang de belangstelling van de
gasten.
In gesprek met de immer
vriendelijke en goedlachse eigenaar van Knini Paati, de Saramaccaner Nelson Tiapoe, vertelt
hij dat hij in de omgeving geboren is, maar bij een pleeggezin
in hoofdstad Paramaribo opgroeide en studeerde en later
naar Sint Maarten vertrok om er
te werken.
Tiapoe: ,,De Saramaccaanse
naam Knini Paati betekent knie
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In de soela bij Knini Paati, waar je het gevoel krijgt van een overheerlijke massage in een warme
jacuzzi.

(kindi) en eiland (paati). Mijn
voorouders die er voorheen hun
nederzetting hadden, gaven het
de naam Knini, omdat dit deel
van de rivier de vorm van een
knie heeft. En omdat het huidige
vakantieoord een eilandje is, heb
ik de twee samengevoegd. De
Velulasi soela (dit is waterversnelling) waarin het eilandje
zich bevindt, ontleent zijn naam
aan de koloniale tijd, toen men
achter de weggelopen slaven aan
ging en er in dit deel van de rivier veel boten omsloegen en
men alle wapens kwijtraakte, en
er zodoende veel ijzer verloren
ging (velu betekent ijzer en lasi
is kwijtraken).”
,,Dit vakantieoord-idee begon
al bij mij te spelen, toen ik pas
na jaren weer naar mijn geboortedorp terugkeerde. Maar ik
ging wonen en werken op Sint
Maarten en toen ik in 2005 weer
een binnenlandse trip naar dit
gebied maakte, heb ik er terug in
Paramaribo meteen werk van
gemaakt. Bij het Domeinkantoor werd uitgezocht of dit stukje land nog vrij was. Ik deed een
aanvraag en de overheid reisde
helemaal naar het binnenland
om met de bewoners te vergaderen, zoals het hier hoort. Aangezien de meesten niet kunnen lezen of schrijven, kon het niet per
briefwisseling. Het pakte allemaal in mijn voordeel uit, temeer omdat mijn voorouders er
langer dan 150 jaar hebben gewoond, mijn moeder er is geboren en ook omdat ik in deze omgeving nog steeds veel familie
heb. Daardoor was het voor mij
makkelijker in aanmerking te
komen voor deze twee stukjes

