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   Vogelsmokkelaar krijgt zware boete 

Deze zangvogels hebben de smokkel 
niet overleefd. De Guyanese 
smokkelaar gebruikte voor zijn 
illegale praktijken kleine kooitjes. De 
Nederlandse smokkelaar gebruikte 
daar zijn schoenen voor. 

Paramaribo - Een Guyanese 
vogelsmokkelaar en zijn transporteur 
moeten samen SRD 17.000 
ophoesten aan boete. Op donderdag 
23 april is de Guyanees tijdens een 
reguliere politiecontrole in Nickerie 
aangehouden. 
 
Bij hem zijn 75 twa-twa’s in beslag genomen. Hij had de zangvogels illegaal het land 
binnengebracht.  

Zijn transporteur moet SRD 4.000 boete betalen voor medeplichtigheid. Drie dagen na de 
aanhouding van de Guyanees is een vertrekkende Nederlandse passagier  aangehouden 
op de luchthaven. Hij had drie twa-twa’s, twee picolets, vier gelebeks, een roti en acht 
geeldassen in zijn bezit.  

Deze groep vogels waren op professionele manier in zijn schoenen verstopt. De boete die 
deze smokkelaar heeft gekregen is nog niet bekend. Volgens hoofdjachtopziener 
Hierdainarain Gobindh van de Dienst Lands Bosbeheer (LBB), zal er niet worden 
geschroomd om hogere boetes op te leggen. “De  straf moet voelbaar zijn.” 

De hele partij in beslag genomen vogels is gisteren geveild. Tien van de smokkelvogels 
hebben het niet overleefd. De vogelveiling heeft SRD 2.665 opgebracht. In Suriname 
kost een twa-twa al gauw tussen de SRD 500 en SRD 700 en in Nederland dichtbij de 
20.000 euro.  

Voor de lage opbrengst tijdens de veiling is een reden. “Een aantal factoren hebben 
gespeeld. Veel van de beesten waren bol, je zag dat ze ziek waren. Zodoende hebben we 
besloten om de vogels in kavels (groepen van 4 of 5) te verkopen. Als het per stuk zou 
gaan, zouden we de hele dag bezig zijn,” legt Gobindh uit.  
 Het loslaten van de vogels ziet hij niet als optie.  

“Die beesten zijn te lang in een kooi gebleven. Ze kunnen dan niet meer vliegen, 
misschien slechts drie meter en daarna vervolgen ze hun vlucht met kruipen. Als het een 
wilde vangst is, vragen we toestemming van de officier om de vogels los te laten.” Zowel 
de veilingopbrengst als de boete worden gestort in de staatskas. (Lia Tjong 
Akiet/dWT/foto: Roy Ritfeld)  



 

   Wederom zangvogels geveild 

Paramaribo -  De afdeling Natuurbeheer 
van de Dienst Lands Bosbeheer (LBB) 
heeft gistermorgen de in beslaggenomen 
zangvogels van de afgelopen periode 
geveild.  

Op 23 april is tijdens een reguliere 
controle door de politie van het ressort 
Nickerie 75 twa-twa zangvogels in 
beslaggenomen bij een man met een 
vreemde nationaliteit.  

Bij nader onderzoek bleek dat de 
zangvogels illegaal het land waren binnengebracht. De zangvogels werden toen in beslag 
genomen en de man aangehouden en in verzekering gesteld. De vogels werden toen 
overgedragen aan de Dienst LBB voor verder justitiële afdoening.  
 
Drie dagen na de inbeslagname te Nickerie zijn op de JAP Luchthaven bij een 
vertrekkende passagier met de Nederlandse nationaliteit ook enkele zangvogels w.o. 3 
twa-twa’s, 2 picolets, 4 gelebek, 1 rowti en 8 geeldas in beslaggenomen.  

Ook hier zijn de in beslag genomen zangvogels overgedragen aan de Dienst LBB en de 
vertrekkende passagier werd aangehouden en in verzekering gesteld. De belangstelling 
voor de veiling van gisteren was enorm groot. (Zahier Azizahamad/DBS) 
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   Nickerie trendsetter in birdwatching 

Een deel van de groep vogelspotters die donderdag succesvol de vier maanden durende 
training hiervoor heeft afgerond.  

Zij zullen nu hun kennis 
gebruiken om vooral toeristen in 
te lichten over onder meer de 
leefgewoonten van vogels in 
Nickerie. 

NIEUW NICKERIE - Met het 
afleveren van tien birdwatchers is 
het rijstdistrict vanaf donderdag 
trendsetter met de introductie 
van kader voor dit tijdverdrijf.  

De nieuwbakken specialisten zijn 
vier maanden intensief getraind 
door het Wereld Natuurfonds 
(WWF), in samenwerking met 
Stichting Ontwikkeling Longmay en Omgeving (SOLOM).  

Deze vogelspotters gaan zich nu bezighouden met observaties van vogels en 
vogelsoorten, zowel langs de kust als in de binnenstad en in andere gebieden rond Nieuw 
Nickerie. Uiteindelijk moeten ze toeristen informeren over onder meer het leefgedrag van 
deze vogels.  

Danny Jibodh, voortrekker van de groep, is bijzonder ingenomen met het 
trainingsresultaat waardoor het district nu aantrekkelijker zal worden voor toeristen, in 
het bijzonder vogelspotters.  

"Met deze stap wordt verder gewerkt aan het oprichten van de Nickerie Birdwatch 
Association die nog in de voorbereidende fase is”. De training was  zeer intensief. Onder 
meer in het werken met trektijden van de volgels en watergetijden ging veel energie 
zitten.  

Een goede aanpak zal volgens Jibodh veel betekenen voor onder andere deze tak van 
toerisme. Trainer Arie Spaans is enthousiast over de groep. Hij weet dat personen zich 
niet makkelijk opgeven voor deze training. Tarmidie Kasidie, die de training ook heeft 
gevolgd, is bijzonder blij dat hij met zijn nieuw verworven kennis kan bijdragen aan het 
verder ontwikkelen van het toerisme in Nickerie. (Asha Chaturi/dWT) 
  



   Hogere boetes voor vogelsmokkelaars 

Paramaribo - Er komen hogere boetes voor vogelsmokkelaars, om de illegale praktijken 
te minimaliseren. “De straf moet voelbaar zijn, zodat men het niet weer zal uithalen”, 
zegt Hierdainarain Gobindh, hoofdjachtopziener van de Dienst Lands Bosbeheer (LBB) 
aan dWT. 
 
Hoe hoog de boetes worden wil hij nog niet zeggen. Echter is hiertoe besloten nadat op 
23 en 26 april 2009, weer eens twee partijen zangvogels in beslag zijn genomen.  

Op donderdag 23 april, tijdens een reguliere controle door de politie van het ressort 
Nickerie, zijn 75 twatwa’s in beslag genomen bij een Guyanese man. De vogels zijn 
illegaal het land binnengebracht. Volgens Gobindh komen de vogels vermoedelijk uit 
Venezuela. In Suriname is het vangen van deze vogelsoort het gehele jaar verboden. 
  
Mensen die ze zelf kweken, worden met rust gelaten. Afgelopen zondag is een 
vertrekkende passagier met de Nederlandse nationaliteit, aangehouden op de 
luchthaven. Hij had drie twatwa’s, twee picolets, vier gelebeks, een roti en acht 
geeldassen in zijn bezit. “De man heeft de vogels op professionele manier in zijn 
schoenen verstopt.  
 
Ze hadden wel genoeg zuurstof.” De inbeslagname werd gemeld door de politie te 
Zanderij. In beide gevallen zijn de smokkelaars aangehouden en ingesloten en hebben ze 
een hoge boete opgelegd gekregen. LBB heeft toestemming van het parket om de vogels 
maandag te veilen. (Lia Tjong Akiet/dWT) 
  

 


