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Gregory

‘Waar ligt Suriname?’, vraagt meester 

Gregory.

Een paar leerlingen steken hun hand op.

‘U weet toch wel waar Suriname ligt?’, 

vraagt Ellen. ‘U bent er zelf geboren!’

Ellen is goed in aardrijkskunde en 

geschiedenis.

Ze weet van bijna elk land waar het ligt. 

En ook wie de koning, koningin of 

president is.

‘Dat is waar’, lacht Gregory. ‘Maar weten 

júllie het nog?’

‘Suriname ligt in Zuid-Amerika’, zegt Dave.

Dave heeft ook een Surinaamse vader.
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Paramaribo

‘Goed zo’, zegt Gregory. ‘En wat is de 

hoofdstad van Suriname?’

‘Paramaribo!’, roept een meisje.

‘Waarom bent u eigenlijk naar Nederland 

gekomen, meester?’, vraagt Ellen.

‘Mijn vrouw is Nederlands’, zegt Gregory. 

‘Wij hebben elkaar ontmoet toen zij in 

Suriname op vakantie was. 

Maar dat heb ik jullie allemaal al verteld. 

We gaan verder met de les! Welke landen 

in Zuid-Amerika kennen jullie nog meer?’
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De leerlingen noemen Brazilië, 

Argentinië, Peru …

Gregory is best tevreden.

Aan het eind van de les wenst hij zijn klas 

een goed weekend.
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Gids

Gregory Winter geeft les op een 

middelbare school. Hij is 28 jaar.

Vier jaar geleden woonde hij nog in 

Paramaribo.Daar was hij ook leraar. 

Maar hij had ook een bijbaantje als gids.

Tijdens een wandeling met toeristen 

ontmoette hij Julia.

Ze werden verliefd en trouwden met 

elkaar. En Gregory verhuisde naar 

Nederland.

Het duurde een poosje, maar toen vond 

hij een baan als leraar.

En nu hopen Gregory en Julia dat ze een 

kindje krijgen.


