
MAAK JE  EIGEN 
VRIJHEIDSVOGEL
Keti Koti betekent ‘Ketenen Verbroken' in de Surinaamse taal Sranantongo. Zo heet de dag waarop in Nederland elk jaar op 1 juli de 
afschaffing van slavernij wordt herdacht en de vrijheid wordt gevierd. De naam verwijst naar de boeien waarmee tot slaafgemaakte 
mensen vast werden gezet. Veel Surinamers en Antillianen die nu in Nederland wonen, hebben voorouders die tot slaaf gemaakt zijn. Ze 
moesten werken op suiker- en koffieplantages in Nederlandse kolonies. De slaven waren eigendom van de plantagehouder. Ze konden 
niet zelf bepalen waar, hoe en met wie ze leefden. De slavernij werd officieel afgeschaft op 1 juli 1863, pas 10 jaar later waren alle tot 
slaafgemaakten vrij. 

Wat betekent vrijheid voor jou? Veel mensen denken bij vrijheid aan vogels, die kunnen gaan waar ze willen. In Suriname vliegen veel van 
de mooiste vogels. Mensen die tot slaafgemaakt waren, wilden net als die vogels wegvliegen, hun vrijheid tegemoet. Sommigen dachten 
dat de ziel na hun dood in de vorm van een vogel naar Afrika zou terug vliegen. Maak je eigen vrijheidsvogel, van geruite pangi stoffen.

ZO DOE JE DAT 
BENODIGDHEDEN 
- 2 stroken stof van 10 x 

80 cm
- 1 strook van 5 x 80 cm
- 1 strook van 3 x 50 cm
- verschillende 

gekleurde rondjes 
- lijm, schaar en een pen
- veren
- vellen vilt of papier
- pijpenragers
- krantenpapier of 

kussenvulling
- 2 kopspelden

Knoop de strook stof van 5 
cm strak onder de prop. 

Maak nu een prop voor het 
lijfje van je vogel. 

Leg de twee langste stoffen 
gekruist voor je neer. 

Maak een kleine prop van 
krantenpapier of kussenvulling, 
leg deze in het midden van het 
kruis. Vouw dicht. 

Kies rondjes van verschillende 
kleuren en grootte. Prik deze 
met de speld vast op de plek 
waar de ogen moeten komen. 
Het mogen ook knopen zijn.

Vouw het stukje vilt (of papier) 
dubbel en teken een half hart. 
Knip uit en maak ook een 
kleinere voor de onderkant van 
de snavel. 

Vouw de stof om de prop. 
Neem het smalste stofje en 
knop daarmee alle stroken 
onder het lijfje vast. 

Steek wat veren in de staart 
en knip de stroken stof van 
de staart wat in.

Knip uit vilt (of papier) en 
stof de vleugels en plak 
vast op het lijfje. Je kunt 
verschillende laagjes 
maken.

Je kunt een touwtje 
bevestigen om de vogel op te 
hangen. En van pijpenragers 
kun je pootjes maken. 

Plak de ronde kantjes 
van het hart over 
elkaar. 

Lijm de onderkant en de 
bovenkant op de plek waar je 
de snavel wilt hebben. Plak 
ook een paar veren op het 
hoofd van je vogel. 

Nu heb je een vrijheidsvogel gemaakt van pangi stoffen. Wil je meer weten over 
pangi's? Zoek op collectie.wereldculturen.nl maar eens naar 'pangi'. 

WIST JE DAT > 
pangi een Surinaams 
woord is voor een 
doek die als 
kledingstuk wordt 
gedragen. Het is 
meestal een 
felgekleurde geruite 
katoenen stof. Vaak 
versierd met figuren 
en borduursels. Op 
Keti Koti dragen 
mensen zo'n doek om 
hun voorouders die 
voor vrijheid hebben 
gevochten te eren.

1 juli in Suriname een 
nationale feestdag is, 
daar heet deze dag: 
De Dag der Vrijheden.

TIP >
Heb je geen pangi 
stof? Gebruik dan 
andere fel gekleurde 
stoffen.

collectie.wereldculturen.nl



