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Extra
Reizen

Het land is bezaaid met
beeldige tropische bomen.

Waar is... Linda Rouwenhorst

Lusaka, Zambia

Wat Reizen van Mangochi (Malawi) naar Lusaka (Zambia)
� www.lindarouwenhorst.waarbenjij.nu

O

hebben gepleegd en de datum zelf
veranderd te hebben. Ik had twee
opties; terug naar Mangochi om te
bewijzen dat de immigratieman de
datum had veranderd (drie dagen
reizen), en als ik dat niet deed dan
moest ik de gevangenis in vanwege
fraude. Het huilen stond me nader
dan het lachen en ik heb wanhopig
geprobeerd uit te leggen dat ik zoiets echt niet zou doen, dat ik het
ook echt niet zou durven. Na vijftien minuten zag ik het echt niet
meer zitten en volgens mij kreeg de
man die het woord deed toen medelijden. Voor vijftig dollar cash zou
hij het door de vingers zien. Wat
een corrupte bende! Ik was echter
maar al te blij dat ik op deze manier
toch richting Zambia kon.
Deze omkoperij is trouwens
lang niet het enige rare aan Malawi, want sinds kort is er een nieuwe wet: het is verboden om in het
openbaar scheten te laten. Wie dat
wel doet, krijgt een bekeuring.

p mijn laatste dag in Mangochi zijn we met z’n allen
uit eten geweest in een supermooi restaurant. Het lag aan het
Lake Malawi, met een palmbomenstrandje. Het eten was prima,
maar het duurde een beetje lang
omdat er een tijd geen stroom was
(het zal ook eens niet).
Zaterdagochtend vertrokken we
om kwart voor zes naar Lilongwe.
Een lekke band, een keer stilvallen
zonder benzine en 8,5 uur later
kwamen we aan. Met een normale
auto is het vier uurtjes...
Gisteren reisde ik met de bus
naar Lusaka, waar ik nu dus ben. Ik
had wel de nodige moeilijkheden
onderweg: ik mocht Malawi niet
uit. Ik had mijn visum verlengd in
Mangochi en de immigratieman
daar had een foutje gemaakt met
de geldigheid. Het foutje in de datum had hij in mijn paspoort veranderd met een pen. Prima, dacht
ik. Niet dus. Bij de ambassade werd
ik er direct uitgepikt en er was een
‘serious big problem’. Mijn paspoort werd ingenomen. Ik begreep
niet wat er aan de hand was en nadat iedereen weg was moest ik op
gesprek komen in een kantoor met
drie grote mannen in uniform. Ik
werd er van verdacht fraude te

Waarbenjij.nu bevat bijna 1.5
miljoen reisverhalen en meer
dan 5 miljoen foto’s van reizigers
uit de hele wereld.

Belfast met bmibaby

Slapen voor 121 euro

Amsterdam De Britse lowcost luchtvaartmaatschappij bmibaby vliegt
vanaf 31 oktober 2011 ook tussen
Schiphol en Belfast. Bmibaby, een
dochtermaatschappij van bmi,
vliegt al enkele jaren van Schiphol
naar Birmingham en East Midlands. Prijzen zijn vanaf 35 euro
voor een enkele reis.

Amsterdam Met gemiddeld 121
euro per nacht geven Amerikanen
en Russen het meest uit aan een
hotelovernachting in het buitenland, volgens de Hotel Price Index
van Hotels.com. Nederlanders
spenderen gemiddeld 102 euro
per nacht, vier euro onder het wereldwijde gemiddelde.

Hond bepaalt vakantie

Japan wil toerisme

Amsterdam Nederlanders nemen
steeds vaker hun hond mee op vakantie. Meer dan de helft van de
hondenbezitters kiest aankomende vakantiebestemming op basis
van toegankelijk voor zijn viervoeter. Dit blijkt uit onderzoek van
Topic Travel Vakantiehuizen.

Kyoto De Japanse toeristische sector herstelt zich ‘verrassend snel’
volgens de Japanse minister van
Buitenlandse Zaken Takeaki
Matsumoto. Hij benadrukt in de
International Herald Tribune dat
zijn land weer toegankelijk is voor
zakenlieden en toeristen.

Exclusieve lezersaanbieding:
Voordelig uit naar Drenthe!
U verblijft 3 dagen in het gastvrije 4-sterren Golden
Tulip Midden-Drenthe, centraal gelegen in het groene
hart van Drenthe. Het hotel ligt net buiten het dorp
Westerbork en is omgeven door schitterende natuurgebieden met uitgestrekte wandel- en fietspaden,
levendige dorpen en diverse bezienswaardigheden.

slechts
€ 95,p.p.

Golden Tulip Midden-Drenthe beschikt over 34 kamers welke zijn
voorzien van bad en douche, minibar, tv, telefoon, bureau, zitje, kluis
en terras/ Frans balkon. Daarnaast beschikt het hotel over een knusse
lounge en een sfeervol à la carte restaurant “Ruyghe Venne”. Er is
een grote tuin met fraai gelegen terras, afsluitbare fietsenstalling en
gratis parkeergelegenheid. Fietshuur in het hotel is mogelijk voor
€ 7,50 per dag.

‘Ik ben geen
baby, ik ben
vier jaar!’
#SriLanka Olifanten, krokodillen, apen: de

perfecte vakantiebestemming voor peuters.

Alies Pegtel
Colombo
�

Vlak voor vertrek naar Sri Lanka bedenk ik dat ik mijn vierjarige zoontje
misschien een tikkeltje moet voorbereiden op onze exotische bestemming. ‘De mensen in Sri Lanka zijn
arm’, zeg ik. ‘Oh, dat vind ik zielig’,
roept hij. ‘Daar wil ik niet naartoe.’
Helaas voor hem, hij heeft geen
keus. Wij gaan poolshoogte nemen
op een eiland in de Indische Oceaan
dat de afgelopen jaren door toeristen
werd gemeden. Dit kwam mede door
een tsunami die op Tweede Kerstdag
2004 een natuurramp veroorzaakte,
er vielen circa 40.000 doden. Daarbovenop woedde een burgeroorlog,
ingezet door de Tamil Tijgers, die
strijden voor afscheiding van het
noorden.
Hoe staat het er nu voor?
Beter. Sinds er in 2009 een beleg
met de Tamil Tijgers werd afgekondigd, komt de toeristenindustrie weer
op gang. Begrijpelijk, want Sri Lanka
is een wondermooi stuk aarde. Het
land is bezaaid met beeldige tropische bomen en planten. Ik voel me
ook verrukt zodra ik de typische tropengeur ruik.
Mijn zoontje ervaart iets anders.
‘Ik vind het hier niet arm’, verklaart
hij stellig. ‘Het is hier oud.’ Ik zie het
ineens ook: afgebladderd schilderwerk, open rioleringen, gammele
tuktuks. Tja, afgezien van de tempels
en Boeddhabeelden is er eigenlijk
niets wat geen opknapbeurt verdient.
Valt het uit te leggen aan een vierjarige
dat ‘onderhoud’ een kwestie is van
rijkdom?
Ik laat het er even bij.
Op weg vanaf het vliegveld in
hoofdstad Colombo valt op dat vrij-

wel geen snipper grond langs de
mudvolle kustweg onbebouwd is gebleven. Huizen, winkeltjes, garages,
fruitstalletjes; ze vormen een onafgebroken sliert langs de enige stinkende
weg die naar het zuiden voert. Later
zal ik horen dat juist de panden pal
grenzend aan de rumoerige wegen in
Sri Lanka het duurst zijn; in de berm
valt nering te drijven.

Baby
Mijn zoontje klaart helemaal op als
hij ons strandhotel ziet: er is een
zwembad! Die nacht wordt ons hotel
gegeseld door slagregens. De volgende dag ook. Moessonbuien vinden
wij exotisch, doceer ik. Dus zwemmen wij in de regen, ook ’s avonds,
als het plotsklaps aardedonker is.
Zoon vindt dat fantastisch. Net als de
eekhoorntjes in de hoteltuin en de
reusachtige kakkerlak in ons ligbad.
Minder leuk vindt hij het om te
schuilen in een brommerstalling in
het kuststadje Kalutara. Onder het
lekkende plastic zeil willen alle samengedromde Sri Lankezen het
blonde jongetje aanraken, ‘baby come
here’. ‘Ik ben geen baby’, roept hij
boos. ‘Ik ben vier!’
Hij glundert weer als hij een zeeschildpadje vasthoudt in een schildpadopvang. De privégids/chauffeur
die ons rondtoert, vertelt dat locals
schildpadeieren eten. Dat bevestigt
mijn vermoeden dat er zonder toeristen in dit land waarschijnlijk geen
zeeschildpaddenopvang te bekennen
zou zijn. Maar mijn kind doe je geen
groter plezier dan met toeristenattracties. Hoogtepunten zijn het aapje
dat hij tijdens een boottocht (tegen
betaling) op schoot krijgt gedrukt, de
babykrokodil die hij (tegen betaling)
mag aanraken en de olifanten die we

(tegen exorbitante betaling) zien
badderen in een rivier bij Pinnawela.
Langs de zijwestelijke kustlijn
richting de havenstad Galle, waar vissers vanaf de lege stranden hun visnetten binnensjorren, blijken niet
alle verwoestingen van de tsunami
hersteld. Als ik wijs op de talloze ruïnes, reageert onze chauffeur kortaf

Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u een korting van
€ 52,50 p.p. en betaalt dan slechts € 95,00 i.p.v. € 147,50 p.p.
voor onderstaand voordeelarrangement.
Inhoud arrangement: � Welkomst attentie � ontvangst met kopje
koffie of thee en plak Drentse koek � ansichtkaart van Drenthe
2x overnachting in luxe kamer met eigen terras/ Frans balkon
2x uitgebreid ontbijtbuffet � 1x heerlijk 3-gangen diner�
regioplattegrond met fietsroutes
Voorwaarden: De prijs is gebaseerd op 2 personen per luxe kamer
of 1 persoon per kleine kamer. Bij verblijf op vrijdag– en zaterdagnacht geldt een toeslag van € 5,00 p.p.p.n. Vanaf juli geldt een prijs
vanaf € 105,00 p.p. De actie is geldig t/ m 30 september 2011.
Reserveren kan telefonisch van 9.00 tot 17.00 uur via 0593-331444
of online via www.gtmiddendrenthe.nl/login
(de toegangscode voor deze kortingsactie is WG0511)

Reserveren: � 0593 331 444 of online via www.gtmiddendrenthe.nl/login (de toegangscode is WG0511)

Golden Tulip Midden-Drenthe �����
Beilerstraat 24a � 9431 TA � Westerbork
www.gtmiddendrenthe.nl

Ceylon

Sri wat?

Nat pak

Tot 1948 was Sri Lanka een kolonie van het
Verenigd Koninkrijk en tot 1972 werd
het land Ceylon genoemd.

De commerciële hoofdstad is Colombo, maar de
oﬃciële is de nabijgelegen stad Sri Jeyewardenapure Kotte, waar het parlement zetelt.

De moessons zijn niet te vermijden. De noordoostelijke moesson duurt van december tot
maart en de zuidwestelijke van mei tot oktober.
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Extra
Reizen

De tsunami-memorialday is
afgeschaft. Life goes on.

15

dat de internationale hulpgelden
goed zijn besteed. Alle getroffen families hebben een nieuw huis, niet
vlak bij bij zee, maar verderop in het
achterland. De jaarlijkse tsunami-memorialday is inmiddels afgeschaft.
Het leven gaat door. Punt.

Kromgetrokken vrouwtjes
Liever weidt hij uit over zeg, de ambachtelijke bereidingswijze van kokosnootalcohol (arak). En dan houden we ergens tussen de rijstvelden
plots halt. Rondom een houten weefgetouw staat een plukje graatmagere
mensen draad van kokosnoothaar te
spinnen. Dit handwerk in de brandende zon oogt loodzwaar. Als ik
vraag of hiervoor geen geavanceerde
techniek bestaat, antwoordt de chauffeur dat kokosnootgaren altijd met
de hand is gesponnen. Waarom veranderen?
Dat is volgens hem ook de reden
waarom de theeblaadjes in het voormalige Brits Ceylon nog met de hand
van de theestruik worden geplukt.
Altijd zo gedaan, waarom veranderen? Ik zie kromgetrokken vrouwtjes
met manden op hun rug klauteren
over de steile theeheuvels nabij de
magnifieke bergsteden Nuwara Eliya
en Kandy.

Badderende olifanten in een rivier bij Pinnawela (boven) en een aapje in de boot. HOLLANDSE HOOGTE EN EPA

Ondanks de adembenemende vergezichten kan ik me een prettiger bestaan voorstellen. Maar volgens onze
chauffeur zijn de theepluksters gelukkig. Deze afstammelingen van Tamils, die door de Britse kolonisator in
de 19e eeuw uit India werden gehaald, doen dit werk al generaties
lang. Hun kinderen, die net als alle
kinderen in het hedendaagse Sri
Lanka verplicht onderwijs volgen,
zullen ongetwijfeld het plantagewerk

van hun ouders voortzetten. Plantagewerkers houden niet van verandering, beweert onze chauffeur die zelf
uit Colombo komt.
Wie weet is het waar. Als je een
weekje in een luxewagen door een
arm land trekt, kun je niet anders dan
van buitenaf naar een volstrekt onbekende wereld staren. Omgekeerd ga
je als westerse vrouw die alleen met
kind door Sri Lanka reist overigens
ook door voor zeer excentriek.

Ik zie het onberispelijke hotelpersoneel telkens verrast opkijken, zodra
wij tweetjes bij een hotel arriveren.
Bij het prachtige Closenberg Hotel in
Galle bijvoorbeeld, waar het imposante koloniale fort nog herinnert
aan de Hollandse VOC-handelaren
die hier in de 17e eeuw handel voerden.
Terwijl mijn zoontje voetbalt tussen het koloniale antiek, en ik op
mijn slippers achter de luggageboy

aansnel, besef ik dat wij een opmerkelijk reisgezelschap vormen. Maar
de Sri Lankezen zijn allerliefst voor
mijn zoontje. Ze knuffelen hem,
stoppen hem lekkers toe, en ja, zo
blijkt mijn kind een natuurlijke schakel die mij nog enigszins verbindt
met de inwoners van dit verre Aziatische eiland.
Deze reis was mede mogelijk dankzij
Arke.

Nog meer water

Parel

Groots feest

Sri Lanka telt veel watervallen. De 103 exemplaren
worden gebruikt om elektriciteit op te wekken en
zijn de belangrijkste bron van energie in het land.

Sri Lank wordt ook wel de ‘parel van de Indische
Oceaan’ genoemd. De vorm van het eiland speelt
ook een rol bij deze toeristische slogan.

In juli wordt de tiendaagse processie Kandy Esala
Perahera gehouden. De ‘tand van Boeddha’ wordt
dan door een olifant vervoerd.

