Vlucht naar Paramaribo
Bij het lokale radio en tv station Omroep Berg en Dal bestede Piet Buitendijk, werkzaam als
vrijwilliger met de functie hoofd techniek, wekelijks vele uren van zijn vrije tijd. Daarnaast had hij
ook een werkweek van veertig uren bij een groot elektronica concern in Nijmegen. In het jaar 2014
besloot Piet dat het tijd was voor een vernieuwing in zijn leven en besloot een grote stap in zijn
ontwikkeling te gaan maken. Oorspronkelijk was het plan een sabbatical van een jaar, maar door
de versobering bij zijn werkgever was dat niet meer mogelijk. Een vrijwillig ontslag en een
vroegtijdig pensioen op 58 jarige leeftijd bleek een mogelijkheid. Om dan nog vaker in de kelder
van de omroep in Groesbeek te gaan verblijven leek hem geen goed plan. Hij zocht eigenlijk een
combinatie van reizen en werk. Suriname vond hij al heel lang een mooi en prettig land. Dus
Suriname zou best een plek kunnen zijn om wat langer te verblijven.
Bij eerdere bezoeken had hij gezien dat er in Paramaribo en ook dieper landinwaarts, vele
radiostations zijn. Eén van de leveranciers van software voor Omroep Groesbeek, nu Berg en Dal,
deed regelmatig projecten bij een radiostation in Paramaribo. Via deze leverancier is hij in contact
gekomen met ‘Sky Radio & TV Suriname’. Een open sollicitatie gaf snel een positief antwoord. Na
een periode van e-mailen en Skype gesprekken met de directeur, ontstond er een beeld hoe een
functie bij Sky Radio er uit zou kunnen zien. De kennis en ervaring door het werken bij de Omroep
in Groesbeek, opgebouwd in de functie van hoofd techniek gedurende 15 jaar, was daarbij een
belangrijk uitgangspunt. Het zou vrijwilligerswerk worden met als vergoeding het ter beschikking
stellen van woonruimte.
Piet zag het werk bij Sky Radio als een stap in de eigen ontwikkeling, van een lokale omroep naar
een omroep die een landelijke dekking heeft en in professionaliteit te vergelijken is met een
regionale omroep. Tijdens dat verblijf van een jaar in Suriname heeft hij veel van het tropische
land geproefd en ervaring opgedaan bij die radio een tv omroep daar in Paramaribo. Bijna dagelijks
schreef hij over zijn belevenissen in Suriname, toen nog alleen op zijn eigen website. Nu, in 2018
en al twee jaar terug in Nederland, heeft hij het geschreven materiaal opnieuw bewerkt en in
boekvorm uitgeven.
In het boek ‘Vlucht naar Paramaribo’ beschrijft de auteur de in zijn ogen vaak komische situaties
die hij aantreft in de hoofdstad van Suriname. Hij woont gedurende een jaar in een buitenwijk van
Paramaribo waar hij de enige buitenlander in die wijk is. Met grappige observaties beschrijft hij in
een aantal korte verhalen het openbare leven in Paramaribo. Het verblijf in het jaar 2015 is een
unieke gelegenheid om de eens in de vijf jaar gehouden verkiezingen van dichtbij mee te maken.
Daarnaast heeft hij nog twee toevallige, maar toch persoonlijke, ontmoetingen met president
Bouterse.
Het is een lezenswaardige paperback geworden van 146 bladzijden met diverse foto's. Voor de
prijs van € 15,95 is het te bestellen bij 'Bol.com' en bij de uitgeverij Lecturium. Ook zijn er
exemplaren te koop bij de auteur zelf.

