Over Margo Morrison
Margo Morrison, schrijfster van negen boeken, heeft een fijne band met de Marrons en met het
binnenland van Suriname. De authentieke Afrikaanse cultuur boeit haar. Jarenlang heeft zij
documentaires gemaakt over verschillende gebieden in het binnenland. Deze programma's zijn
uitgezonden in Suriname en op de lokale televisie in
Amsterdam en omstreken.
Zij legt haar spirituele kennis ook vast in gedichten,
verhalen en reisverslagen. In de thans negen
bundels die zij heeft uitgegeven treft u werk aan
over haar liefde voor Suriname, met name het
binnenland. Zij krijgt haar boodschappen op een
bijzondere wijze door, in haar dromen, in trance of
in 'boven'-bewustzijn. Verhalen tussen leven en
dood en zelfs ver na de dood. Ook van haar
overleden voorouders uit Afrika ontvangt zij deze
duidelijke informatie.
De moeite waard om haar werken te lezen. Uw kijk
op het leven na de dood, is hierna niet meer
hetzelfde. De nieuwste bundels:
•
•

'Boodschappen uit het Hiernamaals' Boskopu Fu Yandasey en
'De Cyclus van het Leven' - Na so a Libi dé.

Deze nieuwe verhalen en gedichten sluiten perfect
aan op de zeven eerdere bundels van Margo
Morrison.
HET BINNENLAND
Het binnenland van Suriname kreeg ik door, in mijn dromen. Toen het land in de geest naar mij riep In
1999 ben ik voor het eerst er naartoe gekomen. Ik werd getrokken naar dat prachtige gebied. Mijn
eerste trip was naar de Arminavallen. Met de gebroeders Tojo van Mayedu tours Langs
stroomversnellingen en watervallen voer ik in een korjaal met de vriendelijke broers. Zij leerden mij
over de sula's en over de natuur over de kruiden en hun genezing. Ik leerde over de Mato Neti's en
over hun cultuur , en ook over de slavernij en hun overleving. Over de Marrons en hun verschillende
stammen de Aluku's, Okanisi en de Paramacaners . Over hun matriarchale lijn in verhouding tot de
mannen, alsook die van de Kwinti's, Matawai en Saramaccaners. Ik leerde over de dorpshoofden en
hun gezag-structuur en hoe authentiek hun leefgewoonten zijn. Oude normen en waarden zijn hier zo
puur geconserveerd Afrika, in het klein. Ik heb aan het binnenland van Suriname mijn hart verpand. De
Marowijne rivier met al haar rijkdom. Het goud, de zandbanken en het mooie strand pure schoonheid
van de natuur, alom. Margo Morrison weet al dit moois positief te belichten. Zij geeft het binnenland
het juiste gezicht in haar boeken met verhalen en gedichten. Werk, dat voor u ter verkoop ligt
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