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Het is dat zijn vrouw het zo graag wilde, anders was hij echt niet naar Suriname gegaan.
Wat had freelance journalist Diederik Samwel daar te zoeken? De stroperige hitte, de geniepige mampira's of
het tergend trage tempo? Toch raakt Samwel gaandeweg in de ban van Suriname. Zeker wanneer hij wordt
gevraagd als hoofdtrainer van de landskampioen voetbal, wekelijks columns gaat schrijven voor een landelijk
dagblad en het binnenland leert kennen.Suriname in het hart omvat een strikt persoonlijke weergave van de
periodes waarin Samwel met zijn vrouw en vier kinderen vanaf 1998 in Suriname woonde en werkte. Met een
aangename dosis zelfspot weet hij de kleuren, sfeer en warmte van de samenleving op te roepen. Het levert
verrassende en ontroerende verhalen op die een waardevolle en misschien zelfs noodzakelijke aanvulling
bieden op het Surinaamse beeld in de Hollandse media.'Het boek leest als Kuifje in Suriname. Met een
aanstekelijk enthousiasme neemt Samwel zijn lezers op sleeptouw. Een sociologische veldstudie van een halve
Surinamer die nieuwsgierig blijft.' Elsevier'Onderhoudende en dikwijls humoristische schets over Suriname.'
Literair Nederland'Na het lezen van dit boek zou je bijna zelf je koffers pakken om naar Suriname af te reizen.
Zijn fascinatie voor het land werkt aanstekelijk.' Nu.nlOver de auteur:Van Diederik (Didi) Samwel (1962)
verschenen eerder Blootvoeters en beschuitgras en Suriname en de lange weg naar het wk.

In 2013 debuteerde hij als romanschrijver met de Surinaamse roman Jelaya. Samwel publiceert in NRC
Handelsblad en de VPRO Gids en schrijft columns voor de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. Binnenkort
presenteert hij een nieuwe reisgids over Suriname bij Dominicus.Voor 2015 staat de publicatie gepland van
het boek Sranan Gowtu over iconen uit de recente Surinaamse muziekgeschiedenis, in samenwerking met
platenlabel Top Notch.De auteur geeft regelmatig lezingen waarin hij op een openhartige manier over
Suriname vertelt.

