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-1.Begin van de reis.
We zijn maandag met een dag vertraging (moesten overnachten in Doha) aangekomen in
Singapore. Het eerste wat ons opvalt is de mooie, nette omgeving. Alles is netjes
aangelegd en dat is anders dan in andere Aziatische steden.
We wilden een leuk
guesthouse zoeken, dus
hadden de lonely al
geraadpleegd. Echter alle
guesthouses waren vol, er
waren geen kamers meer
beschikbaar, wel dorms.
Onze eerste overnachting
werd er dus een in een
stapelbed (tegenover elkaar)
in de ' Cosy Corner' in een
ontzettend warme dorm op
het dakterras. Een goed
begin!!
Onze eerste dag in
Singapore zijn we erop uit
gegaan, eerst hebben we uitgezocht hoe we naar Indonesie kunnen. We gaan er met de
boot naar toe. Op de terugweg hebben we China Town bezocht. Een wijk midden in
Singapore alwaar het lijkt op "klein China". Tientallen Chinese foodcourts, kleding,
tekeningen en kaarten. Je kunt er echt alles kopen. De commerciele Chinesen vragen of
je bij hun tentje een hapje wil eten en drinken. Op de route terug naar onze Cosy
Corner zijn we naar Little India gelopen. Klein India dus met een grote markt met veel
geuren, kleuren en bloemen ivm een Indiase feestdag. De markt was afgeladen, sommige
mensen hadden gewone kleding aan, maar je zag er ook de typische Indiase outfits.
's Avonds zijn we weer terug gelopen naar Little India om te genieten van een heerlijke
Indiase maaltijd. Heerlijke pittige curries geserveerd op een Bananenblad. Vervolgens
hebben we onze warme dorm opgezocht en zijn we in onze stapelbedjes gekropen.
Wat na een paar dagen Singapore opvalt is de enorme bedrijvigheid. Overal hoge, inmense
gebouwen met een grote overvloed aan shoppingmalls. Alles is er te koop. Van merken als
Chanel tot de Bodyshop. Er is helaas geen helder zicht op de stad vanwege de smog. Je
hebt enorm dure restaurants, maar ook goedkope eenvoudige eettentjes en
foodcourts. Kortom een internationale stad, vol contrasten, veelal ingericht voor de
toeristen en expats.
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-2.Het leven in een klein vissersdorpje
Vanaf Singapore hebben we de ferry genomen naar Batan. Een kleine 45 minuten met de
boot. Het was
gekkenhuis toen we
aankwamen in Batam
Indonesie.
Vrijwel niemand sprak
Engels en we konden
niet duidelijk maken dat
wij naar een kleiner
eilandje wilden
doorreizen.
Op een gegeven
moment kwam er een
taxichauffeur die iets
meer Engels kon. Hij
raadde ons aan om met
hem mee te gaan, naar
een leuk eilandje. Na
een flinke rit kwamen we aan bij een soort van 'notendop'. Je kon er niet verblijven, alleen
even heen en weer met de boot. Men zei dat er een huisje was, maar daar zag het zeker
niet naar uit. Doorreizen dus maar..
We kwamen snel achter dat er buiten de Lonely Planet ook daadwerkelijk geen
accomodatie was. Uiteindelijk zijn we, met dezelfde taxi, in een klein dorpje terecht
gekomen. Alwaar de 'chief of town' - in het indonesisch de 'kepala desa' - ons in huis wilde
nemen. We mochten in hun huis een kamer uitzoeken (men had 2 slaapkamers) en die
werd verbouwd en leeggehaald zodat er een 2 persoonsmatras op de grond kon liggen.
We hebben naderhand gelezen dat men hier enorm gastvrij is, dat blijkt ook wel.
In het huis woonden de 'chief of town' met zijn vrouw, zeker in de zestig, plus
waarschijnlijk een aantal kleinkinderen. Helaas sprak niemand Engels, dus we hebben dat
niet goed uit kunnen vinden. Het hele dorp kwam naar het huisje om ons te bekijken en
groeten. "Hello mister!" werd er continu geroepen, maar daar bleef het dan wel bij.
We hebben er 2
nachten gelogeerd en
mee mogen eten met
de familie. Na zessen,
wegens ramadan, aan
tafel met alleen de heer
des huises. Oma at op
de grond. 's Avonds
hebben we Yahtzee
gespeeld. Dit tot grote
hilariteit van de
kinderen daar. Wij
hebben een boekje met
foto's van vrienden en
familie bij ons en dit
boekje werd continu
gerouleerd. We hebben
zelfs een foto moeten
afstaan, aan de enige jongen die Engels kon. Hij wilde namelijk graag een souvenir van
ons.
Vrijdag zijn we vertrokken uit het dorp, nadat wij rijst met kokos hadden gegeten en
langdurig afscheid hebben genomen. We hebben hun postadres meegekregen om de
foto's toe te sturen.
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-3.Luieren in Tuk Tuk
Na ons avontuur in Batam zijn we naar Medan in Noord Sumatra gevlogen. Een grote stad
met ruim 2 miljoen inwoners. Vliegen was de enige optie omdat half Indonesie onderweg
was in verband met het naderende einde
van de Ramadan. Het einde wordt
namelijk meestal met de familie gevierd
in het geboortedorp. Medan was hectisch
druk, iedereen deed de laatste
boodschappen en kocht kado's voor
familie en vrienden. De straten stonden
compleet vast met auto's, brommers en
alles wat als vervoermiddel kon dienen. In
de Lonely stond al dat veel mensen hier
mondkapjes opdoen vanwege de
uitlaatgassen. Dit was geen overbodige
luxe! Wat een contrast met het vredige
dorpje waar wij zo vriendelijk en gastvrij
werden opgenomen.
Na een dagje in de hoofdstad zijn wij doorgereisd naar Danau Toba. Dit is een heel groot
kratermeer in een slapende vulkaan. Het is een prachtig en heerlijk eiland. Wij verblijven
op het schiereiland Tuk Tuk in een huisje met uitzicht op het meer. Het lijkt het enige
plekje op Sumatra te zijn, waar de Christelijke bevolking in de meerderheid is. Hier zie je
dus kerken in plaats van de gebruikelijke Moskee. We hebben het hier zo naar onze zin dat
wij ruim een week verblijven op het eiland. We genieten hier van de zon, die hier gelukkig
wel weet door te dringen door de smog van de bosbranden bij Sumatra en Borneo.
We hebben op Tuk Tuk uiteindelijk in 3 verschillende huisjes geslapen. We werden na 2
dagen vriendelijk, doch dringend verzocht uit ons eerste huisje te gaan. Omdat er een
horde Chinesen was aankomen op het Eiland Tuk Tuk. De Chinesen zijn erg rijk in
Indonesie en zijn meestal
de eingenaren van winkels
en hotels ed. Door
Ramadan was hun
personeel vrij en was er
ook geen klandizie voor
hen. Daarom namen zij ook
massaal vakantie. Met
massaal bedoelen we dan
ook echt massaal. Het oh,
zo rustige Tuk Tuk zat
opeens vol met boerende,
luidruchtige Chinesen die
hun tijd verdreven onder
invloed van drank en magic
mushrooms. Tja, dat was
even wennen. De dag
eindigde om 2 uur ' s
nachts en begon weer voor zevenen. Na 3 dagen waren de Chinesen allemaal weer
vertrokken naar Medan en heerste er weer rust. Heerlijk!!!!
We moesten dus naar een nieuw huisje, gelukkig veel rustiger en mooier met een prachtig
uitzicht over het meer. Na een tijdje niets doen en al te lui zijn, hebben we besloten toch
maar iets te ondernemen. Vrienden hadden op Tuk Tuk al een kookcursus gedaan en deze
werd ook geprezen door de Lonely. Op naar ' Juwita' alwaar kokkin Heddy ons de kneepjes
van het vak zou leren. De kookcursus vond plaats in haar tuin, waar er een klein keukentje
was gemaakt met mooi uitzicht over het meer. Eerst kregen we alle ingredienten uitgelegd
en daarna gingen we echt aan de slag. We maakten een heerlijke Chicken Rendang, Vis
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Curry, Groenten en tot grote blijdschap van Louis ook Pisang Goreng. ( Gebakken
bananen)
Het was ontzettend leuk dat je onder haar begeleiding een echte Indonesische maaltijd
kon maken. Het smaakte heerlijk!
Naast het koken hoorden we ook veel over het leven op Tuk Tuk. Er komen sinds 1997 nog
maar weinig toeristen meer naar Indonesie, dus er wordt niet veel verdiend. Het is knap
lastig voor gezinnen om rond te komen, helemaal op een eiland, waar er eigenlijk weinig
tot geen werkgelegenheid is. Heddy beklaagde zich in het bijzonder over haar luie man, hij
deed niets anders dan hangen op de bank en drinken met zijn vrienden in de plaatselijke
bar. Tja, elk huwelijk kent zijn problemen..
In Parapat, op het
vasteland, hebben we een
busticket gekocht naar
Bukit Tinggi. We dachten
nog even in alle luxe te
reizen met de ' Super
Executive', omdat de "
executive" vol was. Toen
we de bus zagen moesten
we toch even slikken..
Alhoewel deze bus in
tegenstelling tot vele
andere wel airco en wc
had, bleek het niet geheel
aan onze verwachting te
voldoen. De bus van vol
met Locals en deze
deelden veelal met 4 personen 2 stoelen. Ja, zo kan het dus ook, 15 uur reizen.
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-4.Een korte trekking & naar Singapore terug
Vanuit het vasteland bij Danau Toba hebben wij dus de 15 uur durende rit gemaakt naar
Bukit Tingi. Bukit Tingi is een redelijk grote en moderne stad in West Sumatra. We hadden
al snel een hotelletje gevonden en wilden na die rit eerst even bijtanken. Koffie dus..
In de stad zelf was niet veel te doen behalve een leuke markt bezoeken. Het bekende eten,
souvenirs en kleding dus. De enige winkelstraat die werd aangemerkt als hotspot bleek
een verzameling van Bata's en Marskramers te zijn en er waren wat restaurantjes waar de
locals altijd eten.
Het was een aangename verrassing dat 's avonds de stad zich transformeerde. Er werden
allemaal eettentjes opgebouwd, muziekje erbij en de heerlijkste geuren kwamen je
tegemoet. We hebben dus de
avonden doorgebracht onder
de luifels van de eettentjes.
Gerechtjes proberen..
Naast eten hebben
we natuurlijk ook
nog ondernomen. We hebben
een minitrekking gemaakt
naar aangrenzende dorpen.
We gingen op pad en hadden
het idee opgevat het zelf te
proberen. Moest lukken
volgens de Lonely. Hoe
moeilijk kan het ook zijn om
naar wat andere dorpen te
wandelen. Brug over, even
waden door het water, of
moeten we nou toch de rivier over steken. Na 10 minuten waren we het spoor al bijster. We
zagen verderop een man met een local dus we dachten; als we die nou zouden volgen...
Na ze een tijdje te hebben gevolgd keerden ze om en gingen ze terug. We vroegen aan de
gids of hij de weg wist, maar hij wist het ook niet. Fijn! Een echte local bood aan te helpen.
We zijn met hem op pad gegaan en hij heeft ons de hoogtepunten laten zien; de mooie
Canyon, flying dogs (grote vleermuizen), Dutch Houses (Dorp vol Nederlandse huizen) en
een plek waar sieraden werden gemaakt. Na een paar uur zijn we weer terug gelopen tot de
canyon. Daar kregen wij een lift, er stopte een grote blauwe auto en wij mochten achterin
de laadbak! Na een paar dagen Bukit Tingi zijn we weer verder getrokken. 5 November zou
onze vlucht naar Thailand gaan vanaf Singapore, dus wij zijn afgereisd naar Pekanbaru.
Een opstapplaats voor de boot naar Batam. Aldaar vonden we een hotel en we probeerden
ze duidelijk te maken dat wij de volgende dag om 7.00 uur 's ochtends de boot wilden
pakken naar Singapore. Bleek toch weer lastig te zijn. Uiteindelijk belde iemand naar de
bootterminal en vertelde ons dat we om half 7 bij de terminal aanwezig moesten zijn en
daar tickets konden kopen.
Het was bij de terminal een drukte van jewelste! Maar hadden we de goede terminal. Er
was een terminal voor
Slow-Boats en een
terminal voor SpeedBoats. We hadden de
tickets bemachtigd en
gingen naar de boot.
De boot zou volgens
de Lonely Planet er 8
uur over doen. De
eerste uren door de
rivieren en daarna
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over zee. Wellicht dus leuk om mee te maken. We waren nog geen kwartier aan het varen
en we werden verrast door Karaoke! De Indonesische versie wel te verstaan. Volumeknop
luid.. Na een paar uur hebben we de 'herriestoppers' uit de tas gehaald om de opkomende
hoofdpijn te onderdrukken. We zouden naar onze berekening rond 3 uur in de middag
aankomen.. Louis ging rond half 4 vragen hoe lang het nog was, we moesten nog 3 uur
varen. Tja, waar is het fout gegaan?
Eenmaal in Batam aangekomen konden we snel met de boot naar Singapore, dit duurde
slechts 45 minuten. In Singapore gingen we weer naar ons vertrouwde stekkie 'The Cosy
Corner' waar we dit keer op een 2 persoons matras op het dakterras konden slapen. We
hadden tot dusver nog nooit zo lekker geslapen op dit adresje.. De volgende dag stonden
we vroeg op om naar Thailand te gaan!
-5.Loi Krathong Festival in Bangkok
We kwamen zondag 5 november aan in Bangkok. Louis
was al eerder in Thailand geweest en had ervaren dat men
in Thailand soms flink aan je konden trekken om het een
en ander aan je te verkopen. Dus we waren op het ergste
voorbereid..
Het was dan ook prettig te ervaren dat dit nu niet het
geval was. We pakten de taxi, alles goed geregeld daar,
en gingen naar een Guesthouse. Eenmaal daar
aangekomen waren we zeer onder de indruk. Sri Ayuttaya
Guesthouse. Een plezierige verassing. De kamer was
prachtig ingericht met een eigen badkamertje en airco.
Dat begint goed!! Natuurlijk hebben we onszelf eerst
verwend met een heerlijke Thaise red curry om daarna op
pad te gaan.
We gingen ons buurtje verkennen, een rustig buurtje met
een paar eettentjes
op straat, vlak bij
het water. Een prima ligging omdat je makkenlijk
met de 'river express' van A naar B
kan. We begrepen al snel dat we met onze neuzen in
de boter waren gevallen. Er was in de avond de
afsluiting van het 'Loi Krathong festival', er werden
bloemstukken te water gelaten ter ere van het
koningshuis.
We liepen naar de brug waar de stukken massaal ter
water gingen, een prachtig gezicht met al die
'taarten met kaarstjes' in het donker. Met duizenden
tegelijk ... Aan de rivier was ook een enorme
avondmarkt met eten, optredens en een grote
avondmarkt. Veel Thaise mensen droegen de
speciale gele t-shirts met een afdruk van het wapen
van het koningshuis. Wat een
mensenmassa en wat een
feest! Een leuke eerste dag in
Bangkok.
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-6.Bruisend Bangkok
We zijn nu een week in Bangkok. Omdat we alle tijd hebben kunnen we lekker rustig aan
doen. Elke dag lekker ontbijten met een koffie erbij en daarna kijken waar we naar toe
willen. De Highlights van Bangkok hebben we nu gezien. De eerste dagen hebben wij
voornamelijk de tempels en boedha's bezocht.
De eerste dag zijn wij naar Wat Po gegaan, we waren daar enorm onder de indruk van de
inmense liggende Boedha. De Thaise bevolking weet op speciale wijze boedha te eren
met lotusbloemen en wierook. Het straalt een enorme rust uit en dat is heel leuk en mooi
om te zien.
Na deze tempel hebben we nog enkele andere 'Wats' bezocht. Vele tempels zijn versierd
met prachtige schilderingen. We hebben veel rondgeslenterd en genoten van het Thaise
straatleven. Men eet en drinkt hier voornamelijk op straat en wij passen ons makkelijk aan.
We eten dus onze buikjes rond met alle lekkernijen die op straat worden aangeboden. 's
Avonds komen we enorm uitgeput, maar voldaan, weer in ons kamertje aan.
Ook het lichaam heeft dan onderhoud nodig, dus wij hebben ons zelf getrakteerd op een
heerlijke Thaise drukpuntmassage. Super ontspannend, men weet precies hoe het moet!
Even kraken en je kan weer een paar dagen voort..
Koa San Road is de " backpackersstraat" in Bangkok. Ook daar even geweest natuurlijk.
Het lijkt het meest toeristische gedeelte van Bangkok. Er is een marktje met allemaal
souvenirs en hebbedingentjes. Als we wat gaan drinken op het terras zien we geen Thai
zitten, alleen Westerlingen met grote glazen bier en emmers met verschillende soorten
drank. Leuk om even te
zien maar dan weer
wegwezen...
Omdat we ook graag de
wilden weten wat de
'skytrain' te bieden heeft,
zijn we hiermee naar de
Siam Shopping Malls
gegaan. Deze zijn enorm,
met airco (dus dat is een
genot met ruim 35 graden)
en vele dure merken. De
'skytrain' is supersnel en
je suist tussen de
wolkenkrabbers van
Bangkok door. Mooi om te
zien. Maar ook vanuit de
'river express boat' zijn er
prachige uitzichten vooral met zonsondergang. Wolkenkrabbers, boten, tempels, je ziet het
allemaal vanuit de boot. Super!!
Ook in Bangkok hebben we de wijk Chinatown
bezocht, een enorm grote en drukke wijk met veel straat leven. Vooral
's avonds zijn al die neonlichten en eettentjes een leuk gezicht. In Chinatown heb je
markten die hun weerga niet kennen, zo groot zijn ze. We hebben er dan ook uren gelopen
door de vele straatjes. Je kunt hier gemakkelijk verdwalen in deze buurt want alles lijkt op
elkaar.
Jullie zullen begrijpen dat wij enorm hebben genoten van deze bruisende stad. De
verscheidenheid aan dingen maakt het interessant. Het is zo een andere gewaarwording
als je het vergelijkt met Sumatra waar we zijn geweest. We hebben vanochtend een
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busreis geboekt naar Koh Chang, een eiland zo'n 5-6 uur van Bangkok. Daar zullen wij 1 of
2 weken relaxen in een tropische omgeving!
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-7.Luieren, lezen, BBQ-en, zon, zee & stand.
Dat waren zo ongeveer onze
belevenissen van de afgelopen
twee weken.
Het was echt even heerlijk om te
kunnen genieten van de heerlijke
zon, zeker in deze tijd van het
jaar. Koh Chang is een aanrader
en zeker het gedeelte waar wij
hebben gezeten; Lonely Beach.
Een heerlijk stukje stand dat
gereserveerd leek voor
Backpackers waardoor er
een leuk sfeertje hing en het
aantal oude mannetjes met een
te jonge Thaise tot een minimum beperkt bleef.
Toen we 's middags aankwamen bleek alles vol te zitten. We moesten in eerste instantie
uitwijken naar Siam Huts die slechts deprimerende bamboe hutjes had bij het stand.
Uitgeleefd en verwaarloosd. Prima voor 1 nachtje want we hadden al gehoord dat Nature
Beach voor 20 Bath meer wel hele leuke huisjes had. De volgende ochtend stonden we
daar dus om 8 uur al klaar om in te trekken. We hebben er ruim een week heerlijk gezeten
tot we onze vleermuis (huisdier) zat waren en we na 3 weken ook weer eens behoefte
hadden aan een warme
douche. Bij het gezellige
Sunset Huts had men
een mooi huisje voor ons
met een eigen vlondertje
in de zee. Heerlijk!!!
Hoewel we voornamelijk
hebben liggen "bakken"
en lezen hebben we ook
nog een paar keer een
scooter gehuurd om toch
nog iets van het eiland te
kunnen zien. Omdat de
kustweg over een
afstand van enkele
kilometers onderbroken
was (nooit afgebouwd)
had je toch nog een hele dag nodig om rond te rijden en daarna dus weer terug te rijden.
Na zoveel inspanning was de ultieme beloning dan ook telkens weer de BBQ-ed Red
Snapper met Corn & Potato. Onze favoriet!!! Je leest het al, er valt niet veel te vertellen
over twee weekjes luieren..........
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-8.Na 2 weken te hebben geluierd op Koh Chang zijn we sinds 28 november weer terug in
Bangkok. We besloten weer naar hetzelfde guesthouse te gaan. Nu we Bangkok al een
beetje kennen, weten we waar we moeten zijn voor lekker eten, leuke tentjes en marktjes.
Daar we hoorden dat de Bioscopen in Bangkok fantastisch blijken te zijn hebben we dat
ook een avondje gedaan. Tickets werden verkocht in een superdeluxe Mall, 007 werd het.
We gingen naar de 5e verdieping, waar de 'relaxverdieping' zich bevind, met sportschool,
bioscopen en barretjes. Daar stond men al klaar om ons te verwelkomen. Toen wij naar
onze stoelen werden gebracht, moesten we wel even lachen. We namen plaats in de
zachte, grote fauteuils. Er werd een dekentje over ons gelegd, we kregen een kussentje en
langzaam nam de stoel een liggende houding aan. Zo veel luxe kennen wij ook in
Nederland niet! Je begrijpt, wij vonden 007 een steengoede film en hebben ons super
vermaakt.
Omdat Bangkok zoveel te
bieden heeft, zijn we langer
gebleven dan gepland. We
hebben de Ipod bijgeladen met
de laatste hits ( 987 stuks) op
Koh San Road. We zijn verwend
door een vingervlugge Thaise,
die ons een lekkere

gezichtmassage en
schoonheids behandeling
heeft gegeven van een uur.
We stapten als herboren uit
de stoelen.
Op de Amulettenmarkt
hebben we mooie
Boeddhahangers gekocht,
hopelijk brengen ze veel geluk..
Om nogmaals te Reclining Buddha te zien, hebben wij Wat Po nogmaals bezocht. Ook de
2e keer waren wij zeer onder de indruk van dit inmens grote Boeddhabeeld.
De Thai is van nature een ondernemend mens, je ziet dan ook overal rijdende kraampjes,
eetstalletjes etc. Men is zeer creatief in het drijven van handel. Zo ook het Shell benzine
station, dat 's avonds wordt omgebouwd tot een gezellige cocktailbar, met een DJ en
hippe bartender die kleurrijke drankjes maakt. Je begrijpt, we hebben ons geen moment
verveeld..
We vertrekken morgen naar Ayuthaya, om daar de oude tempels te bezoeken.
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-8.Ayuthaya, 03-12-2006
Op het station in Bangkok hebben we een openbare bus naar Ayuthaya genomen. Na 2 uur
kwamen we aan in deze leuke stad, de oude hoofdstad van Thailand. Het viel niet mee een
leuk guesthouse te vinden. Of vol, of erg “Faded” (zoals de Lonely altijd schrijft) of ruim
boven ons budget.
Na een tijd vonden we Tony’s, een leuk
guesthouse. Een warme douche en een
heuse Airco. Luxe dus!! Nu de stad
verkennen, men was al druk bezig met de
laatste voorbereidingen voor het
naderende feest. Op 5 december is
namelijk niet alleen onze Sint jarig, maar
ook de Koning van Thailand. Hebben wij
ook een feestje!

De volgende dag hadden we echte fietsen
gehuurd inclusief mandje. De tempels
liggen soms ver van elkaar af dus het leek
ons een leuke en praktische manier om alle
tempels te bezoeken. Het zijn er namelijk
nogal wat in Ayuthaya, dus dat leek ons
een handige keuze. We kregen een
routekaart mee, met daarop de tempels
aangegeven. Helaas hadden we na een uur
nog steeds geen tempel gezien. Wel de
Ayuthayaanse Highway, alwaar men links rijdt. Na
soms een vloekje en veel gezweet (Louis)
kwamen we eindelijk aan bij een ‘wat’. Welliswaar
niet de wat waarmee we wilden beginnen, maar
toch…je moet wat! Veel van de wats zijn door de
jaren heen ruines geworden, maar het is mooi om
de overblijfselen te zien en vaak staan er nog hele
mooie Boeddha’s en Stupa’s. De tempels die niet
zijn aangetast zijn prachtig. Mooie
muurschilderingen, gouden Boeddha’s en grote
groepen monniken in kleurrijke gewaden.
De tweede dag op ons fietsje ging gemakkelijker,
we wisten de weg een beetje en besloten op ons
gemak nog een paar wats te bezichtigen. Na wat
uurtjes te hebben gefietst, ploften we neer bij een
heerlijk restaurantje met uitzicht over het water.
Even geen zadelpijn …en uitgewat!
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-9.Ayuthaya, 3-12-2006
Een avondje Tapas ter ere van de
verjaardag van de koning.
In Bangkok vroegen we al af hoe hier
Koningendag wordt gevierd. We
hebben het ook aan enkele Thai
gevraagd en berepen al dat het een
groot feest zou gaan worden. We
hadden al begrepen dat niet oranje
maar geel hier de kleur is. Overal
werden gele shirts verkocht en velen
hadden deze al dagen voor de grote
dag aan. Ter ere van de koning loopt
ook Louis al dagen met een geel
polsbandje rond. “Long live the King”.
We dachten nog even om ‘5 december,
Koningendag’ in Bangkok te vieren,
maar gingen toch naar Ayuthaya.
‘s Avonds merkten we dat het ‘los’ ging.
Er stonden verschillende podia in de

straat. Jengelmuziek en “ artiesten”
wisselden elkaar af. "Behind stage"
wordt de laatste hand gelegd aan de
outfit van de danseressen.

Grote posters van de koning hingen bij de podia, alles in de nationale volkskleur geel. De
verering van de koning in Thailand is groots. Natuurlijk volgde het volkslied en na het
volkslied barste het vuurwerk los voor een klein uurtje!! Zelfs in de kleuren van de Thaise
(en Nederlandse) vlag....
Er was ook een typische Thaise markt, voornamelijk gevuld met eetkraampjes en
stalletjes. Wij zouden het een oudhollandse braderie noemen. Hmm.. Laten we van alles
maar wat nemen. We hebben de avond daarom omgedoopt tot onze Tapasavond ter ere
van de koning. Geniet maar mee!!
Als eerste een heerlijk kipsateetje. Bijna net zo lekker als in Indonesie.
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Daarna lekkere gebakken garnaaltjes....

Een
lekker kippenpootje met een onvervalste Thaise Smile...
(wie kan dat nou weerstaan)
Twee ons groenten (?) en twee ons fruit...

Het toetje Bananapancake.... (tussendoor)

En dan nog een lekker
sateetje om het af te
leren...
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Dat was weer een SAS-dag (Schijt Aan Sonja) in Thailand...
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-10.De kerstdagen vieren we dit jaar op een bijzondere wijze. In Thailand wordt eigenlijk
nagenoeg niets aan kerst gedaan. Voor de toeristen worden er her en der wat kerst-cd's
opgezet en wat versiersels opgehangen, maar tot nog toe hebben we geen echt
kerstgevoel.
Dat komt in dit geval mooi uit. We zijn naar een tempel gegaan en hebben ons
ingeschreven voor een meditatiecursus, vanaf woensdag 20 december zijn wij voor 10
dagen van de wereld. We trekken ons terug in een tempel buiten Chiang Mai en zullen deze
dagen gescheiden van elkaar leven.
We zullen ons aanpassen
aan het strikte leven van
de monniken. Wat
inhoudt, dat we geen
telefoon en email hebben
en de tempel gedurende
deze dagen niet mogen
verlaten. De dag begint
er voordat de haan kraait
(04:00 uur) en we gaan er
met de kippen op stok.
We zullen minimaal 6 uur
per dag lopend en zittend
mediteren. Speciaal voor
deze 10 dagen hebben we
een geheel witte outfit
gekocht. Ook een
voorschrift van de monniken.
We wensen jullie bij deze dus alvast hele Fijne Kerstdagen toe, geniet van elkaar en
de Hollandse gezelligheid.
De 29ste December komen we verheven (maar Hollands nuchter) uit de tempel, dus zijn we
weer bereikbaar. We zullen stiekem, al mediterend, aan jullie denken met kerst.
Voor meer info over onze cursus zie;
www.palikanon.com/vipassana/tapotaram/tapotaram.htm
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-11.(spirituele) Ontwikkelingen in Chiang Mai
Chiang Mai, 19-12-2006
We zijn al weer een kleine 2 weken in Chiang Mai. We hadden al gepland hier een tijdje te
blijven in verband met het volgen van cursussen. Het idee was dat Louis een massage
cursus zou gaan volgen en dat Marjolein tegelijkertijd haar eerste ervaring op zou doen
met meditatie. Bij ons bezoekje aan de tempel Wat Ram Poeng maakte een monnik ons al
snel duidelijk dat het bij de meditatiecursus een vereiste is dat cursisten intern verblijven.
Dus 10 dagen afgesloten van de wereld! Ter plekke hebben we dus besloten dat we allebei
gaan meedoen aan dit programma. Spannend, het is bijna zover......
Voor de massagecursus hebben we ons ook allebei ingeschreven. Een vijfdaagse cursus
die we inmiddels met goed gevolg hebben afgerond. We zijn de trotse bezitters van een
heus diploma. 5 dagen kneden en soms acrobatiek hebben ons veel geleerd over ons
lichaam. Als extra had deze cursus speciale Thaise kruiden, die voor gebruik in een grote
stoompan werden klaargemaakt. De geuren waren erg lekker en de warmte van deze
kruidencompressen op je lichaam doet veel goed.

We zitten nu heel
wat losser in elkaar
door al dat
stretchen en kunnen de komende tijd veel op elkaar oefenen. Het waren 5 gezellige dagen
met een internationaal klasje. Er werd tijdens de oefeningen en de lunches frans, duits,
thais en japans gesproken. Het was al snel duidelijk dat wij de stijfste waren van het
groepje. Niet ons gedrag, maar onze lichamen, protesteerden nog wel eens.
Na onze meditatiecursus vieren we hier ook oud en nieuw. We hebben alvast een leuk
restaurantje geboekt en het beloofd een knallent feest te worden op het grote plein. Louis
heeft hier in Chiang Mai een nieuw brilletje gekocht, dus op de foto's die nog volgen zien
jullie zijn nieuwe look!!
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- 12 Chiang Mai, 31-12-2006
De afgelopen 10 dagen hebben wij doorgebracht in de tempel 'Wat Ram Poeng'. Dit om
'Vipassana Meditatie' te leren, dit is een vorm van meditatie die uit zittend en lopend
mediteren bestaat en je meer zelfinzicht geeft. Het concentreren op je eigen lichaam en
zintuigen is het belangrijkste onderdeel. Voor de cursus moesten wij witte kleding
aanschaffen.
Om 10 uur 's ochtends werden we verwacht bij de tempel, daar werden we wegwijs
gemaakt in het reilen en zeilen binnen het complex. Gedurende de 10 dagen konden we de
tempel niet verlaten. De jonge monnik liet ons de kamers zien, we waren blij dat ieder een
eigen kamer had. (ook al had deze slechts een koude douche) 's Middags ontmoetten we
voor het eerst de headmonk en zijn vertaalster, een hele lieve Non die goed Engels
sprak. Voor ons nieuwkomers was er een openingsceremonie, die inhield dat wij ons aan 8
grondbeginselen moesten houden van het Boeddhistische tempelleven.
Het zijn de volgende 8 regels;
1. I undertake the precept to refrain from destroying living creatures.
2. I undertake the precept to refrain from taking what is not given.
3. I undertake the precept to refrain from any kind of erotic behavior.
4. I undertake the precept to refrain from incorrect speech.
5. I undertake the precept to refrain from intoxicating liquor and drugs, which lead to
carelessness.
6. I undertake the precept to refrain from eating at the wrong time.
7. I undertake the precept to refrain from dancing, singing, music, going to shows,
wearing garlands and beautifying oneself with perfumes and cosmetics.
8. I undertake the precept to refrain from lying on high or luxurious sleeping beds.
Deze woorden werden in 'Pali' door de Headmonk uitgesproken en moesten door ons
worden herhaald. Voor de ceremonie werden door de jonge Monnik ons de Thaise
begroetingsregels geleerd voor Boeddha, de Headmonk en de Non. Al stuntelend kwamen
de woorden uit onze monden. We waren allemaal wat nerveus voor deze eerste
ontmoeting.
's Avonds werd ons de eerste beginselen van mediteren bijgebracht. Dit hield in 5 minuten
zittend mediteren in de lotushouding en 5 minuten lopend mediteren. Aan het eind van de
avond kregen we de opdracht mee om de volgende dag 6 uur lang te mediteren, iedere
oefening een kwartier lang. De volgende dag ging om 04.00 uur onze wekker, maar ook de
'tempelbel' af. Er was geen ontkomen aan...De dag begon zo dus om 04.00 uur met
mediteren tot het ontbijt om 06.30 uur.

Er was 1 grote ontbijtzaal
met een duidelijke
scheiding tussen
mannen, vrouwen en
monniken. Voor iedere
maaltijd zongen we
samen met de nonnen
een lied.. Dit om je
bewust te maken dat je
weer een maaltijd mocht
eten. Na het ontbijt was
het tijd voor de koude
douche om daarna tot
lunchtijd ( 10.30 uur) te
mediteren. De lunch was
de belangrijkste maaltijd,
we hebben heerlijk gegeten gedurende deze 10 dagen en de echte Thaise keuken leren
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kennen. De nonnen konden verrukkelijk koken. Na de lunch gingen we meestal buiten
mediteren, tot 'reporting time'. Dit hield in dat je een kort verslag hield bij de Headmonk en
hij gaf je adviezen. De ontmoetingen met de Headmonk waren altijd erg ceremonieel, al
knielend en je eer bewijzend zat je voor hem. Ook al was Headmonk 'Phra Ajahn Soepan'
een vriendelijk man, je voelde je zeker ondergeschikt. Hij was de enige met wie je mocht
spreken gedurende deze 10 dagen. Om 17.00 uur was er dagelijks een gesponsorde
middagdrank en na enkele uren mediteren ging je daarna om 22.00 uur slapen.
We hebben het positief ervaren, maar het was een zeer strikt 'regime', dit vonden we
allebei wel moeilijk. Op de 2e dag werden (wij
onwetenden) gewaarschuwd door de dat het
echt niet de bedoeling was om te praten met
elkaar of zelfs oogcontact te hebben. Dit
omdat het 'meditatieproces' zou worden
verstoord. Van de 'headmonk' kregen we te
horen dat meditation 'present time' was, en
de partner 'future'. Soms nam je even pauze,
maar de jonge monnik hield iedereen goed in
de gaten. Hij achtervolgde je met de woorden;
'feeling, feeling, feeling, knowing, knowing,
knowing' en sprak daarna 'Be my fool in
anything I do'.
De dagen erna konden we soms tijdens de
afwas stiekem een snelle blik of woordje
wisselen, maar daar bleef het dan ook bij. Het
leek er soms op dat sommige mensen al na de
eerste oefening in hogere sferen raakten, deze
hebben de 10 dagen in een trance
doorgebracht. Met deze mensen hebben we
dan ook geen blik kunnen wisselen. Er waren
ook mensen die na een paar dagen afhaakten
omdat zij het te zwaar vonden of zichzelf
tegen kwamen. De groep bestond uit velen
nationaliteiten, voornamelijk Thais, maar ook
veel Amerikanen en Duitsers. Dit jaar waren er
tot nu toe 13 Nederlanders ingestroomd.
Kerstdagen waren voor ons dit jaar niet bijzonder feestelijk maar we zullen ze nooit meer
vergeten. Er was dit jaar geen boom en we hebben de dagen al mediterend, in ons uppie
doorgebracht. We hebben wel heel erg aan iedereen gedacht en bij de vele Boeddha's
kaarsjes aangestoken. 3e Kerstdag was het Boeddha-dag, een 'Holy day' in Thailand. Op
deze dag was er geen reporting, maar een gezamenlijke meditatiesessie en ceremonie.
Daarna hebben we met de hele groep, ieder met een kaarsje en wierook, driemaal rond de
stupa gelopen, de monniken voorop. Volgens Boeddhistisch gebruik versterkt dit de band
met Boeddha. Het was voor ons een bijzondere ervaring en het heeft ons ontbrekende
Kerstgevoel zeker een beetje goed gemaakt.
Na 10 dagen waren we in
staat gemiddeld 10-12
uur per dag te mediteren.
Een uur lopend
mediteren, afgewisseld
met een uur zittend
mediteren. We hebben de
cursus afgesloten met
een 'closingceremony'
waarbij we ontslagen
werden van enkele regels
die speciaal in de tempel
gelden. Nu mogen wij
weer op een luxe matras
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slapen, op on gezette tijden eten, met elkaar praten en weer make up en mooie kleding
dragen. Aan de overige 5 regels zullen wij ons als in gezegenden houden...
Het was prettig na deze intensieve tijd de tempel te mogen verlaten. We hebben best veel
geleerd en zijn een speciale, hele leuke ervaring rijker.
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- 13 Chiang Mai, 01-01-2007
Een heel gelukkig,
liefdevol en gezond
2007!!!

Wij hebben de avond in
de stad gevierd. Eerst
uitgebreid gegeten bij
een leuk restaurantje.
Daarna zijn we naar de
Chiang Mai Gate gelopen
daar is een groot plein
waar veel mensen zich al
in de vroege avond

hadden verzameld bij een podium.
Natuurlijk was er weer veel te
snacken en te drinken. Maar onze
buiken zaten al helemaal vol.
De hele avond waren er optredens,
van hippe danseressen tot acts
waarbij je het liefst je ogen en oren

wilde dichtknijpen. Er
was geen 'countdown'
maar er werd om 12 uur
wel flink wat vuurwerk
afgeschoten. Om het
nieuwe jaar goed in te
luiden hebben we een
mooie papieren hete
luchtballon opgelaten.
De lucht was gevuld met
duizenden lichtjes van
de ballonnen. Een heel mooi gezicht.
We vonden het wel wat raar dat om kwart over twaalf het podium werd afgebroken en dat
de Thaise mensen de jaarwisseling zo ingetogen vierden. Vanochtend hoorden we echter
dat er in Bangkok meerdere bomaanslagen hebben plaatsgevonden, waardoor men heeft
besloten het feest in Chiang Mai af te lassen. Verschrikkelijk natuurlijk..
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- 14 Monkchat
Chiang Mai, 04-01-2007
Hoewel we dank zij ons verblijf in de tempel, voor de meditatiecursus, het Thaise
kloosterleven aardig hebben leren kennen, zijn we toch nog met een groot aantal vragen
blijven zitten over het boeddhisme ed. We mochten gedurende deze 10 dagen natuurlijk
ook niet praten met de monniken. Daarom hebben we deze week een Monk Chat gehad.
Niet via het WWW, maar live in een van de tempels hier in Chiang Mai.

De Monk Chat is in het leven geroepen om de jonge monnikken de gelegenheid te bieden
hun engels te verbeteren, en om de "Westerlingen" inzicht te geven in het kloosterleven en
het Boeddhisme. Het werd een interessant en leuk gesprek. Nadat we ons hadden
ingeschreven werden er groepjes gevormd (er waren wel zo'n 30 ge๏nteresseerden) en
werden de monnikken erbij geroepen. We konden ze vragen stellen over het Thaise leven,
het dagelijkse leven van de monnik, meditatie. Eigenlijk over alles wat je maar wilde weten.
Het werden 3 gezellige en informatieve uurtjes voor ons. We zijn heel wat aan de weet
gekomen over het zware leven van de monniken, Insight Meditation (er is nog veel te leren
voor ons) en het Boeddhisme in het algemeen.
Kookcursus
Na het succes van onze kookcursus in Indonesi hebben we nu ook de Thaise kookcursus
met goed gevolg afgelegd. We waren al erg enthousiast over de Thaise keuken met de vele
heerlijke curries, soepen en Fried Rice's, dus we zijn nu erg blij dat we nu ook wat ervaring
hebben met het bereiden van deze heerlijke gerechten. Bij de "Smart Cook" Thai Cookery
School hebben we allebei een menu van 6 gerechtjes leren koken. Een heerlijke pittige
soep, een lekkere curry en een pittige salade. De kers op de taart was een heerlijk zoet
toetje! Een favoriet van ons de "Sticy rice with sweet papaya". Op de site van de school
kunnen jullie straks onze foto's bekijken in de fotogalerij van 4 januari. Op onze site
natuurlijk de primeur met alvast wat kiekjes van onze gerechten en natuurlijk ook de
actiefoto's!!!
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Dit waren onze laatste avonturen in Thailand. Aanstaande zaterdag vertrekken we naar
Laos. We zullen proberen jullie dan ook op deze manier op de hoogte te houden. We zullen
nog ondervinden hoe de internetmogelijkheden in Laos zijn.
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- 15 Dobberen op de Mekong
Mekong, 20-01-2007
Al voor ons vertrek naar Laos hebben we nog in Chiang Mai onze visa geregeld voor Laos,
dit op aanraden van een reisbureautje. Onze paspoorten bleken daarvoor een nachtje in
Bangkok te zijn geweest. Bij dit zelfde reisbureau hebben we ook een goedkoop toertje
naar Laos geboekt. Hoewel we allebei niet van toertjes en groepsreizen houden, zijn we dit
keer gezwicht voor de prijs en het gemak. Al snel bleek echter dat men natuurlijk zoveel
mogelijk aan ons probeerde te verdienen. Bij de grens kwam de "gids" met het bekende
verhaal op de proppen dat afgelopen week weer alle regels zijn gewijzigd en dat er bij de
grens geen visa meer worden afgegeven. Gelukkig hadden wij dit al geregeld, maar de rest
van de groep " moest" gebruik maken van de extra Visa service van deze organisatie. Het
zou anders dagen duren voordat je het zelf voor elkaar had. Omdat wij een "boete"
moesten betalen omdat we langer dan 60 dagen in Thailand waren gebleven, moesten we
even naar de Thaise grenspost om even 500 Bath per persoon per dag te betalen. Zuur
waren we ervan. Al snel bleek dat het voor de organisatie een fluitje van een cent was om
voor de groep de visa te regelen. In een kwartiertje gepiept tegen betaling van een
aanzienlijk bedrag.
Daarna met z'n allen de Mekong over voor de stempels van de Lao douane. Nog even een
extra "fee" betalen omdat het weekend was en de heren van de douane dus moesten
overwerken.... Dus zo gaat dat in een communistisch land....? Laos was direct al anders
dan Thailand. Ook al waren we alleen de Mekong nog maar overgestoken. Veel
authentieker en of je even 20 jaar terug was in de tijd.
Alles wat grauwer, koken op kooltjes en niet altijd elektriciteit. Meteen leuk dus. Onze
eerste overnachting in Laos hoorde nog bij het toertje. Gelukkig waren we met z'n tweeen
want er werden direct ook wat gelegenheidstellen gecreeerd door de organisatie. De prijs
bleek namelijk gebaseerd op tweepersoonskamers. Een van de Ierse jongens kreeg ineens
een Koreaanse bedgenote toegewezen....
Bij de organisatie konden we onze eerste geld wisselen in de Lao Kip. Tegen een
verneukeratieve koers natuurlijk en al snel bleek dat je je geld twee keer moest natellen. In
Laos ben je al snel miljonair ($100)!!!!
Het diner en het ontbijt dat bij de prijs in zat voldeed ook aan het plaatje en werd ons in
een plastic bakje aangereikt. Voor de tweedaagse trip op de Mekong kregen we de
volgende dag 2 pakketjes geld mee die we in ons paspoort moesten doen en aan de
bootsman moesten geven. Heel bijzonder allemaal...
De twee dagen op de Mekong waren prachtig. Hoewel het best een lange zit was, was de
omgeving de perfecte afleiding. Leuke dorpjes langs de kant, vissers in hun bootjes en de
prachtige bergen aan weerskanten. Echt een bijzondere ervaring om zo met Internationale
groep mensen en een flinke dosis Locals twee dagen op een boot te zitten.
's Avond om 18:00 uur, na zo'n 6 uur varen kwamen we in Pak Beng aan. Daar hadden we
al een Guestehouse geboekt omdat iedereen er tegelijk aankomt en dan op zoek gaat naar
een plek voor de nacht. Daar hadden wij geen zin in. We hadden een leuk Guesthouse in
traditionele stijl. Omdat er geen elektriciteit is in Pak Beng gaat de aggregaat aan van
18:30 tot 22:00 uur. Daarna was het dan ook in een keer pikdonker in het dorp en muisstil.
Omdat ons Guesthouse best "luxe" was, kregen we 4 grote thermoskannen met warm
water en een tobbe voor een heerlijk warm bad of een douche. Dit tot groot genoegen van
Marjolein.
De volgende ochtend om 8 uur stonden we al weer klaar bij de boot voor de beste plekken.
Helaas we waren niet de eersten. Snel plekjes reserveren voor onze nieuwe vrienden en
wachten maar. Om 11 uur gingen de trossen los voor de tweede etappe. Het bleek net niet
de moeite waard om twee boten te laten varen waardoor de boot echt mutjevol zat. De
tweede dag bleek nog mooier te zijn omdat er meer leven langs de rivier was. Na 7 uur
varen kwamen we in Luang Prabang aan. Een hele mooie koloniale stad die onder
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bescherming staat van Unesco. Zij zorgen voor het onderhoud van de panden en bewaken
het stadsbeeld.
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- 16 Koloniaal Luang Prabang, 20-01-2007
Voor Luang Prabang hebben we wat meer dagen uitgetrokken. De stad is echt mooi en er
hangt een fijne sfeer. Hier kun je al genieten van het goede des levens voor weing geld.
Door de sterke Franse invloeden uit het verleden begin je de dag hier met een baguette of
een heerlijke croissant en zijn er ook enkele Franse restaurants.
Elke avond is er in Luang
Prabang een Night Market
en komen de mensen uit
de bergdorpen (Mong
People) een keur
aan handgemaakte
produkten en souvenirs
aanbieden. Erg gezellig
en leuk om te shoppen.
Al gauw hebben we onze
baggage aangevuld met
een extra 7 kg. We
moeten dus snel
onderzoeken hoe we dit
naar Nederland kunnen
sturen.
In Luang Prabang hebben we een paar dagen heerlijk gerelaxed, nog wat tempels bezocht
en een tripje gemaakt naar een bekende Boeddha grot en wat bergdorpjes. Deze plekken
bleken echter een zeer
hoog toeristisch gehalte
te hebben. De dorpjes
leken tot leven te komen
wanneer er weer een boot
had aangelegd en de
handgemaakte produkten
blekken binnen, in de
bamboehutjes, met de
Visakaart te kunnen
worden afgerekend.
Over de volgende plaats
in ons "programma"
hadden we al wat
wisselende verhalen
gehoord en gelezen. "You
love it or you hate it" Op
naar Vang Vieng dus.....
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- 17 Tubing in Vang Vieng, 20-01-2007
De route naar Vang Vieng was prachtig, we reden berg op berg af, veel bochten, iets te
veel bochten..Nadat we de 168 kilometers in ruim 6 uur hadden afgelegd kwamen we
eindelijk aan in Vang Vieng. Eerst even rondkijken, een bergachtig landschap een mooie
rivier..maar het stadje zelf zag er weinig inspirerend uit. We bedachten ons de volgende
dag verder te reizen, maar hebben er toch voor gekozen om te kijken wat Vang Vieng te
bieden heeft.
's Avonds bleek dit vooral
een hoeveelheid aan TV
barretjes te zijn. Wat
inhield dat in elk
restaurant minimaal 2 tv's
hingen, waarop series
werden vertoond zoals
Friends, The Simpsons
ed. Het was bij de meeste
restaurants alleen
mogelijk richting de TV te
zitten. Je begrijpt, heel
gezellig is dat niet, maar
bij gebrek aan beter zaten
wij dus ook met ons bord
op schoot te kijken.
De volgende dag hebben we gedaan waar Vang Vieng berucht
om is. Tubing.
Op een grote binnenband van een tractor de rivier af..Dit was
zeker niet verkeerd, we plonsten met band en al in het water.
Na een tijdje te hebben gedobberd werden we begroet door
locals die ons met een stok uit het water wilden vissen om in
hun 'tentje' wat te eten en vooral heel veel drinken. Er werd
dan ook
stevig
door de

wat

ingenomen
meeste
toeristen,
waardoor zij de
eindstreep niet
haalden. Na
extra

spierinspanning kwamen we nog net voor het sluiten van de 'finish' weer in Vang Vieng
aan. Gelukkig hadden we flink gesmeerd waardoor we ook nog een lekker kleurtje hadden
gekregen. Het was toch een leuk en relaxed dagje in Vang Vieng.
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's Avonds hebben we een
heerlijke dikke Schnitzel
gegeten, onderwijl kijkend
naar 2 films. De schnitzels
waren heerlijk, genoeg
vlees voor 2 weken. Dus nu
met wat extra vet op onze
botten door naar Vientiane,
de hoofdstad van Laos.
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- 18 Frans Vientiane, 20-01-2007
We zijn nu al een kleine week in Vientiane. De hoofdstad van Laos met zo'n 600.000
inwoners. Ook deze stad heeft een koloniaal hart en verleden. Omdat de stad op dit
moment een echt riool krijgt, zijn er op vele plaatsen bouwputten. Ons Guesthouse is
gevestigd in de oudste buurt. Het is een koloniaal pand dat vroeger als winkel is gebruikt.
Aan de buitenkant moeilijk te herkennen, maar binnen prachtige houten vloeren en andere
authentieke details. Helaas heeft men hier in Laos het geld niet om dergelijke panden te
restaureren waardoor er bij elke verbouwing of wijziging weer wat verdwijnt uit het
verleden.
In deze stad kan je ook weer internationaal eten, er zijn hier restaurants zoals La Cote
d'Azur, Belle Epoque en L'Opera met de lekkerste pizza's in town. Daarnaast zijn er vele
barretjes, jazzclubs en andere Internationale tentjes. Af en toe nemen we het er dan ook
van....Ook deze stad ligt aan de Mekong, 's avonds worden de plastic stoeltjes en tafels
uitgestald en verrijzen er restaurant langs de waterkant. Met een kaarsje in een lege
waterfles is de romantiek snel gemaakt. We hebben lekker ge-BBQ-ed en vis en kip
gegeten.
Wij hebben de stad de eerste dagen te voet verkend. De marktjes, de vele tempels, het
Boeddha park en de Arc de Triomphe. Deze replica van de Franse Arc is een "geschenk"
van de Amerikanen. Het beton was eigenlijk bedoeld voor de aanleg van een
landingsbaan, maar de Lao hebben er een "prachtige" Arc van gemaakt. Op een afstandje
net echt, maar wanneer je erop klimt zie je dat de betonrot al is begonnen. Het uitzicht is
prachtig over het park en de belangrijkste Avenue.
Voor de toeristen en expats zijn er hier enkele winkels met een geweldig assortiment aan
westerse produkten en goedgevulde wijnkelders. Zoveel rijkdom, voor een select groepje
mensen in een communistisch land. Je krijgt soms het "Russische" gevoel van. Zeker
omdat er in de gewone winkels slechts een handvol produkten beschikbaar is. De
bewaking voor de deur moet blijkbaar een gevoel van veiligheid bieden...
In een tempel net buiten het centrum, gelegen in een bos, hebben we een heerlijke Lao
massage gehad na een paar rondjes in de houtgestookte Lao sauna. Een superleuke
ervaring. We konden er ons geen voorstelling van maken. Een houten kamertje gevuld met
stoom en de geur van kruiden, houten bankjes en samen met de locals in een sarong rond
de stoompan. Na enkele kopjes thee werden we daarna stevig onder handen genomen op
de "massagetafel". Een leuke ervaring!!! Na de massage was het erg druk op het complex.
Honderden mensen en auto's. Een beetje huiverig gingen we kijken. Er werd met rijst
gegooid en het was een vrolijke boel. Even later kwamen we een "tempelboy" tegen
(koster voor katholieken) Deze jongen vertelde ons dat het een crematie was van een
vooraanstaande vrouw. Het rijst gooien blijkt geluk te brengen en men hoopt zo op een
goede reïncarnatie. Toen de drukte voorbij was heeft ons het hele complex laten zien en
ons voorgesteld aan de Deputy Headonk. Deze wilde Louis nog wel even bekeren tot het
worden van monnik. Zolang er nog geen kinderen zijn ben je tot niets verplicht volgens
hem. Hij kon het weten want hij had - volgens eigen zeggen- voor zijn monnikenbestaan
vele vrouwen gehad.... Natuurlijk heeft Marjolein even hevig geprotesteerd en hem
uitgelegd dat dat bij ons toch anders werkt!!!!
Verder hebben we deze week lekker relaxed hier en het er een beetje van genomen. In
Vientiane is de enige geldautomaat van Laos dus de komende weken moeten we weer wat
meer op de Kippen letten om uit te komen tot we in Cambodja zijn. Zondagmorgen
vertrekken we met de local bus naar het zuiden van Laos, Tha Kheak. We verlaten dan ook
het toeristische gedeelte van Laos dus dat wordt weer een ander avontuur.
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- 19 Van A naar B met de Local bus
Onderweg in Laos, 31-01-2007
Tijdens onze reis maken we zoveel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer waar dus
ook de "locals" mee reizen. Budgettechnisch interessant en ook nog erg leuk. Het zijn de
plekjes waar je in contact komt met de lokale bevolking en de gewoontes.
Ook hier in Laos hebben
we grote stukken
overbrugd met de "Local
bus" Het stuk van
Vientiane naar Pakse (het
zuiden) hebben we in
twee etappes gedaan. De
eerste bus was duidelijk
niet gemaakt voor
westerse reizigers. Dat
willen zeggen dat ze
uitgaan van een
beenlengte van ca. 75
cm. Daar pasten wij met
onze lange stelten dus
amper in. Zoals
gebruikelijk ging de bus
lekker vol. Behalve te veel mensen nog flink wat zakken rijst, wat kippen en andere
levende dieren in zakken en voor de rest nog heel veel bagage op het dak. Als de stoelen
echt vol zijn komen de plastic krukjes tevoorschijn die in het gangpad kunnen staan. Zo is
iedereen "geholpen" en de opbrengst optimaal.
Omdat er meerdere bussen op hetzelfde traject reden zette onze chauffeur er meteen de
vaart in. Het bleek al snel de kunst om voorop te rijden. Wie voorop rijdt kan onderweg
immers nog extra passagiers meenemen. En vol is hier zeker niet vol. Het werd dan ook
een dolle rit. Het belangrijkste voordeel was een supersnelle reistijd....
Na een dagje in Tha Kaek doorgebracht te hebben, hebben we weer een "local bus"
geboekt voor het tweede gedeelte van het traject. We hebben inmiddels wat tactieken
opgedaan om goeie plekjes te krijgen. Helaas lukt dat niet altijd. Dit keer kwamen we laat
aan en was de bus vol. Vriendelijk vragen of mensen een ander plaatsje willen nemen
zodat we naast elkaar kunnen zitten helpt niet vaak. Het wordt dan vaak een plekje op de
achterbank direct boven de doorgezakte vering. Doorgezakt vanwege de vele gaten in de
weg en de enorme hoeveelheid "bagage".
Dit keer hadden we geluk en waren er nog twee plaatsjes op de eerste rij. Marjolein links
van het pad en Louis rechts. Voeten in je nek zowat omdat er al zoveel bagage ligt die
iedereen gewoon voorin de bus legt. Lekker makkelijk bij het verlaten van de bus denkt
men waarschijnlijk...
Het bleek al snel dat Louis naast een jongen zat die de zoon van de eigenaar van de bus
bleek te zijn. En niet van een bus, maar van een heleboel bussen. Dat wilde hij wel even
duidelijk maken. Ook dat zijn vader geen chauffeur is.. Zo'n local bus wordt doorgaans
gerund door een heel gezin. Papa achter het stuur, moeder de geldbuidel en een paar
kinderen voor de hand-en-span diensten. Als je zo voorin de bus zit krijg je echt een band
met deze mensen gedurende de 6 uurtjes. Communicatie blijft vaak moeilijk, maar de zoon
van de eigenaar bleek wat engels te kunnen. Je weet dat ze het over je hebben omdat er
tussen de Laotiaanse tekst telkens het woord "Falang" klinkt. Het woord voor
"buitenlander" in vele landen in Azie.
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Marjolein zat naast
een moeder met kind
dat voor de helft van

de

tijd aan de borst moest. Om het half uur ging
het gordijntje van de bus dicht en floepte haar
borst uit het truitje. Zo bleef het jongetje zoet.
Te pas en te onpas stoppen deze bussen
zonder dat het voor ons duidelijk wordt
waarom. Ook nu stonden we twee keer zeker
een half uur stil. Een keer bleek voor een
aansluiting met een andere bus. Er kwamen
zeker weer 10 krukjes bij in het gangpad, en
de andere keer stonden we gewoon ergens
stil. Een half uur daarna wordt er dan weer
doodleuk gestopt voor de "lunch" en een
plaspauze. Niet dat er een WC was, maar de
vrouwen gingen rechts de bosjes in en de
mannen naar links.
Uiteindelijk kregen we toch een beetje een
voorkeursbehandeling en werden we als enige "Falangstel" in het centrum van Pakse
gedropt en niet op het busstation 8 km buiten de stad. Dan nog even onderhandelen met
de Tuk-Tuk chauffeur voor het laatste stukje.
De "local bus" waar we vandaag in zaten was niet meer dan een halfopen wagen met
bankjes op de laadvloer. Er gingen zeker 20 man in met bagage en rijstzakken dus we
konden ons zitvlees weer oefen tijdens de rit van 4 uur. Daarna weer in de Tuk Tuk. De 12
mensen, inclusief ons, was voor ons weer een nieuw record......
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- 20 Zuid Laos, Bolaven Plateau, 31-01-2007
Het zuiden van Laos is compleet anders dan het Noorden van Laos. We merken dat
meteen als we van Vientiane afreizen naar Tha Khaek. De stad die uit circa 70.000
inwoners bestaat is niets meer of minder dan een klein dorp. We verkennen de 'stad' maar
zien dat er niet heel veel te zien is. Er zijn enkele koloniale gebouwen en wat local
restaurantjes, maar niets is ingericht voor de toerist. Dus geen markten, geen BeerLao
shirts en geen Engels sprekende mensen. Toch blijven we 2 dagen en slenteren we langs
de Mekong en zien we een mooie zonsondergang. Tijd om door te gaan dus!
We pakken de bus naar
Pakse ook een stad met
70.000 inwoners.
Eenmaal daar
aangekomen ziet het er
zeker een stuk
levendiger uit. Er zijn
verschillende
restaurants, leuke
guesthouses en er is een
local foodmarktje. Na een
dagje aangenaam
slenteren besluiten we
de volgende dag iets
actievers te doen. Bij ons
favoriete Indiase
restaurant horen we dat
je via Saibadee, een
backpackersguesthouse, mee kan naar 'the Bolavenplateau'.
Om negen uur 's avonds boeken we een toer bij hen. De volgende dag is het best racen,
want vroeg op staan zijn wij travellers niet meer gewend en we moeten ook nog
uitchecken want die avond slapen we in de Franse Villa. Een mooi plekje om de verjaardag
van Marjolein te vieren.

Rond 8 uur vertrekken we in een pick up bus, berg op, berg af. We bezoeken mooie
watervallen en nemen zelf ook een plons in het ijskoude bergwater. Geweldig om te
zwemmen terwijl de waterval oorverdovend klettert boven je! We gaan ook naar een koffieen theeplantage daar is de Bolavenplateau om bekend. Een stokoude Vietnamees, de
eigenaar van de plantage, laat zien hoe de thee wordt verbouwd en gedroogd en we
krijgen zelf ook een 'bakkie'.

Na de lunch gaan we weer verder, we komen bij een 'tabaksdorp'. Een dorp waarin het heel
normaal is om op jonge leeftijd, denk aan 4-5 jaar, tabak te roken uit grote pijpen. We
dachten heel even dat dit een zeer toeristisch gebeuren zou worden, maar dit was zeker
niet het geval. We zagen een klein dorp met allemaal houten- en rieten hutjes. De gids,
Laam, vertelde dat ze heel blij mogen zijn met de waterpomp, dit is in veel dorpen niet het
geval. De kinderen speelden gezellig met elkaar en liepen rond in vodjes. Sommigen van
hen in hun blote kont..In de huizen stond nagenoeg niets, we voelden ons even
ongemakkelijk. Daar stonden wij met onze dure camera. Maar al snel zagen we in dat men
ook onder deze omstandigheden gelukkig is. De kinderen gingen met ons zingen en
spelletjes doen. Elkaar de 'high five' geven..We vonden het heel bijzonder allemaal. Laam
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vertelde dat hij vaak medicijnen, pennen of eten mee neemt, de kinderen liepen ook graag
achter hem aan. Ook gaf hij aan dat hij al vaak de ouders had gewaarschuwd over de
gevolgen van het vele tabak roken, zeker voor kinderen op jonge leeftijd. Toch heeft dat
geen enkele invloed, de kleintjes roken net zo hard mee.
Het bezoek aan dit dorp heeft veel indruk gemaakt, we hebben ook mooie foto's
geschoten. Zodat ook jullie kunnen zien hoe het er daar aan toe gaat.
Na ons avontuur kwamen we smerig en compleet stoffig aan bij onze mooie Franse Villa.
Men vroeg meteen of wij wel degelijk hadden geresserveerd en bekeek ons kritisch van
top tot teen..Een behoorlijk contrast met wat we die dag al gezien hadden.
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- 21Don Det en Irrawaddydolfijnen, 31-01-2007, 4.000 Islands
De afgelopen dagen hebben we lekker geluierd op 1 van de '4000 islands'. Bij laag water in
de Mekong ontstaan er allemaal eilandjes en de Laotiaanen noemen elke zandbank al
gauw een eiland, vandaar de naam.
Allereerst kwamen we uit
bij een groot eiland, maar
we wilden graag de
zoetwaterdolfijn spotten
en daarvoor moesten we
naar een ander eiland. Zo
kwamen we na wederom
een bootreis van een uur
aan bij Don Det, echt een
backpackers-eiland. Een
mooie omgeving en leuke
restaurantjes. De hutjes
daar zijn allemaal heel
basic en er zijn er slechts
een paar met een eigen
badkamer en koud water.
Wij hadden een hutje aan
de Mekong, met zoals we
graag wilden, 2 hangmatten op onze eigen veranda.
We regelden dat de eigenaar van ons Guesthouse ons in de vroege ochtend afzette aan de
overkant. Vandaar gingen
we met een pick-up truck
naar de Mekong rivier en
daar lag wederom een
bootje klaar. Na een half
uurtje pruttelen kwamen
we aan bij een eenzame
rots van 5 bij 5 en het was
de bedoeling dat we daar
op klommen. Inderdaad na
enkele minuten links en
rechts kijken zagen we de
zoetwaterdolfijnen. Soms
op een grote afstand,
maar ook zo'n 40 meter
van onze rots.
Erg leuk om deze dieren te
zien. Ze zijn inmiddels een bedreigde diersoort en er zijn er nog maar zo'n 60 in de Mekong
in Laos en Cambodja.
Na een uur spotten terug
met de boot naar de
oever. Vervolgens gingen
we de grootste waterval
van Zuid Oost Azie
bezichtigen. Erg mooi,
maar helaas veel en veel
te woest om in te
zwemmen. Tegen de
middag waren we weer
op Don Det. We waren al
aardig hongerig aan het
worden en gingen naar
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een restaurantje met een Australische kok. Na 3,5 maanden reizen en dus veel rijst te
hebben geconsummeerd wilden we wat anders. Het werd een overheerlijke 'pumpkin'
burger. Deze heeft de legendarische status op het eiland bereikt dus elke westerling
probeert deze vol verwachting uit. Heerlijk! Net als de door hem bereidde donuts en
chocoladetaart.....

's Avond heeft Louis nog een heerlijke German Schnitzel gegeten en Marjolein de German
meatballs..... Dat zijn zo de gemakken van een backpackers eiland.
Om te ontsnappen aan de slechtste wegen van Cambodja hebben we een vlucht geboekt
naar Siem Reap in Cambodja. Na de horrorverhalen over de grenspassage en de slechte
wegen in Noord Cambodja hebben we onszelf getracteerd op een vluchtje van 50 minuten.
De hele busrit zou ons namelijk minimaal 3 dagen kosten. Jullie horen dus meer verhalen
van ons vanuit Cambodja.
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-22Off the road in Angkor Wat
Siem Reap, 07-02-2007
De vlucht naar Cambodja is voor ons al een ervaring op zich. We wilden de lange busrit
voorkomen, maar ook de vlucht van 50 minuten staat ons nog bij. Het kleine
propellorvliegtuigje bleek toch niet erg stabiel in de lucht te hangen. Dus al snel kwamen
de bekende zakjes om ons heen te voorschijn. Ook wij moesten een paar keer flink slikken
en ons maar blijven focussen op ons boek. Al waggelend stapten we in Siem Reap uit het
vliegtuig. Cambodia! Een ultramodern vliegveld, wat wij eigenlijk niet hadden verwacht in
dit land. Het wordt ons al snel duidelijk dat Angkor Wat veel, heel veel toeristen trekt en
dus veel geld oplevert.
Op de airport worden we opgewacht door de stiefzoon van de eigenaar van ons
Guesthouse. Keurig met een bordje Miss VAN mierlo. We kunnen luxe achterover leunen
in de Cambodiaanse variant van de Tuk Tuk voor een ritje naar de Prince Mekong Villa. De
naam doet vermoeden dat we weer flink in de buidel hebben getast, maar niets is minder
waar. Het blijkt een leuk guesthouse te zijn met een vriendelijke, enthousiaste Zwitserse
eigenaar. We worden ontvangen door hem met een drankje van het huis. Onze kamer is
wat basic. Helaas zonder een warme douche. Erich de eigenaar heeft wel duizend excuses
voor deze tekortkormingen, maar het wordt ruimschoots gecompenseerd door hem zelf. Al
snel horen we dat hij al 25 jaar in Azie touroperator is geweest. Hij heeft een hele
eigen route door Angkor Wat, dus wij nemen dankbaar zijn adviezen ter harte.
's Avonds kopen we onze
3 daagse pas en mogen
we 'gratis' genieten van
de zonsondergang
samen met 400 koreanen
en 200 taiwanezen. Maar
eerlijk is eerlijk, het was
zeker de moeite waard.
De volgende ochtend
vertrekken we om 5 uur
in de ochtend op onze
fietsen naar de Ankor. We
volgen de uitgestippelde
route waardoor we zeker
tot 12 uur in ons eentje
genieten van al het
moois. De rit begint over
de stadsmuur, we duwen
de fiets omhoog en fietsen daadwerkelijk over de begroeide muur. Een leuke tocht, zo
veel leuker dan de geasfalteerde weg.
De tempels zijn inderdaad mooi en mystiek. Vooral de tempel Bayon met de vele gezichten
is mooi en het ruige Ta Prohm is prachtig doordat je ziet dat er omheen en ook binnen de
tempel een jungle is ontstaan. De eerste dag hebben we ruim 40 kilometers op de
teller. We hebben dan al een groot gedeelte van de tempels gezien. Op advies van Erich
bewaren we Angkor wat voor dag twee.
Op de 2e dag doen wij rustig aan we fietsen eerst via een landweg naar het mijnmuseum,
wat je eigenlijk niet echt een museum kan noemen. Daar zien wij de gevolgen van de vele
mijnen die onder de grond zijn gelegd, gedurende de oorlogen. De miljoenen miijnen die
gelegd zijn hebben vele slachtoffers gemaakt, waaronder ook veel spelende kinderen en
mensen die in de velden werken. Bij het museum is ook een school en daar gaan nu ruim
20 (wees)kinderen naar school die slachtoffer zijn geworden van de mijnen. We werden
rondgeleid door een jongen die door een kleine mijn zijn onderbeen is kwijtgeraakt. Hij
verterlde ons zijn trieste verhaal, maar hij gaf aan dat hij nu door dit project naar school
kan en kan leren muziek maken. Iets wat hij heel graag doet.
Onderdeel van het project is ook dat de lokale bevolking wordt geleerd hoe ze zelf mijnen
op een veilige manier onschadelijk kunnen maken. Na een training van circa een maand
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kunnen zij dit zelfstandig doen. Dit klinkt natuurlijk raar in de oren, maar veel
Cambodianen probeerden het zelf uit waardoor zij door hun onwetendheid ook slachtoffer
werden.
Na deze indrukwekkende ochtend stapten we weer op de fiets en gingen we hobbel de
bobbel over de landweg naar de hoofdtempel Angkor Wat. Daar beklommen we de zeer
steile trappen voor een prachtig uitzicht over het hele terrein. Na een kleine week in Siem
Reap hebben we de bus naar de hoofdstad Phnom Penh geboekt.
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Hoi An en Hue, 14-03-2007,
We zijn onze reis door Vietnam begonnen in Ho Chi Minh City, het vroegere Saigon. HCMC
is een echte wereldstad met ruim 6 miljoen inwoners. Toch is het voor ons allemaal erg
overzichtelijk en we kunnen makkelijk onze weg vinden in deze drukke stad. Er zijn vele
winkels, billboards en restaurants. Op vele plekken in HCMC zien we de rode vlag met gele
ster wapperen en natuurlijk ook de hamer en de sikkel. Ja, we zijn weer in een van de vijf
communistische landen op deze wereldbol. De Vietnamezen zijn vriendelijk en best
behulpzaam. Dit valt ons mee, want we waren door veel mensen 'gewaarschuwd'. Zij
hadden ervaren dat de Vietnamezen nogal agressief konden zijn in het verkopen van hun
waar.
Net als Cambodje kent Vietnam ook een zeer
recent oorlogsverleden en we vonden het tijd
om ons daar wat meer in te verdiepen. Op naar
de Cu Chi tunnels. Een ondergronds
gangenstelsel aangelegd door de Vietcong om
de Amerikanen tijdens hun Guerilla oorlog te
bevechten. Allemaal erg ingenieus gebouwd
en de Vietnamezen waren zeer creatief in het
maken van wapens en vallen.
We gaan ook naar het oorlogsmuseum en zijn
er helemaal stil van…De Vietnamezen laten er
duidelijk hun kant van het 'oorlogsverhaal'
zien. Misschien nogal eenzijdig, maar wel heel
confronterend. We zien honderden foto's. Wat
ons vooral aangrijpt is het feit dat de
Amerikanen veel chemische wapens hebben
ingezet en zo bijvoorbeeld ook het drinkwater
hebben vergiftigd. Daardoor zijn vele mensen
verminkt geraakt. Wat wij niet wisten is dat de
'oude generatie' het genetisch doorgeeft aan
de jongere generatie. Vele Vietnamezen
hebben dan ook kinderen gekregen die door
alle chemicalien gedeeltelijk verminkt of
vervormd te zijn. Afschuwelijk om te zien!
Na enkele dagen HCMC
hebben we de Mekong
Delta aangedaan. Met de
bus richting het zuiden
naar de delta, langs
groene rijstvelden en
kleine dorpjes. Om een
beetje de grote groepen te
ontvluchten hebben we
een privegids genomen
om ons 2 dagen rond te
leiden door de delta.
Gedrieen gaan we met een
klein bootje naar de plaats
van bestemming. We
komen aan bij een
'homestay' waar we alvast
wat konden eten. We
kregen daar een uitgebreide lunch bij een Vietnamese familie. De oude eigenaar schonk
ons meteen een glaasje rijstewijn in. Poeh!! Wat is dat sterk. Het wordt met recht Firewater
genoemd!! Toen kwamen de gerechten op tafel; natuurlijk loempia's, garnalen, rijst en
'elephant earfish'. We mochten de stukken vis zelf in rijstpapier 'rollen en draaien'. Erg
smakelijk.
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Na de lunch hebben we
door de omgeving
gefietst en veel moois
gezien. Aan het eind van
de dag kwamen we bij
onze 'homestay' aan waar
we in een klein hutje
sliepen. De volgende dag
gingen we al vroeg op
pad, we bezochten een
'floating market'. Helaas
was het wegens 'Tet' nog
niet zo druk. Er lagen
slechts enkele bootjes
met handelswaar. Het
was de 5de dag na TET
dus nog niet zo lucky om
de business op te
starten. Het was wel weer heel leuk om te zien hoe de mensen leven aan de rivier. Men
wast zich in de rivier, vist, speelt, het is altijd druk aan de oever. Een oud vrouwtje roeit
ons met haar roeibootje door de nauwe zijtakken van de rivier. Dit is niet vreemd in
Vietnam, hier doen heel veel vrouwen het zware werk. Ze roeien, werken in de bouw en
houden de hele stad schoon. Onze gids vertelt dat dit heel normaal is. In de Guerilla oorlog
die jaren gevoerd is deden zij ook 'mannenwerk'. Wij moeten er nog even aan wennen..
De volgende dag hebben we meer geluk. We zijn aangesloten bij een groep en bezoeken
een andere floating market. Vandaag, de 6de dag na TET drijven er wel honderd bootjes op
de rivier. Op de boten staan bamboestokken met daaraan datgene wat zij verkopen, dus
ananas, mais of groenten bijvoorbeeld. Vanuit de vele kleine dorpjes gaat men al vroeg in
de ochtend naar de markt
om inkopen te doen. Met
een bootje varen wij langs
alle boten en doen onze
inkopen.
Na een paar dagen Mekong
Delta nemen we afscheid
van het platteland en gaan
weer terug naar HCMC. Nu
'Tet' helemaal voorbij is
zien wij een andere stad.
Het is veel drukker en

daardoor is er ook meer te beleven. We
bekijken de stad per Cyclo, gaan naar
Chinatown en de volgende dag boeken
we een vliegticket naar Danang, dat scheelt
ons veel, heel veel uren in de bus....
Hoi-An
Hoi An is een oude vestigingsstad aan het
water, het is een stad die onder 'Unesco
World Heritage' valt, dus het stadsbeeld
wordt "bewaakt" en de huizen zien er
prachtig uit. De Fransen hebben er toen ter
tijd wat moois van gemaakt. Veel gezellige,
kleine restaurants aan het water en al snel
merken we dat er vele kleermakers zijn. We
worden regelmatig aan onze mouw getrokken
met de vraag of wij een nieuwe outfit willen.
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Hmm..We lopen natuurlijk al bijna 5 maanden in dezelfde outfits, dus ook wij laten ons
verleiden. Doe maar wat jurkjes en shirts!!
In de straat van ons Guesthouse bezoeken we een Vietnamese familie die al genaraties in
hetzelfde huis woont. De man des huizes, een oude gepensioneerde Vietnamese
wiskundeleraar, vindt het duidelijk leuk om mensen te ontvangen en ze meer te vertellen
over de geschiedenis van zijn familie en Hoi An. Toen we aanklopten kwam 'mister Duong'
aanhollen in zijn boxershort. We mochten even plaatsnemen en hij ging zich aankleden en
een kopje Vietnamese thee maken. Het gebruikelijke ontvangst hier in Vietnam dat volgens
hem heel gezond is, het helpt zelfs erge ziekten voorkomen. Goed om te weten…doe ons
maar een kopje. Mister Duong laat ons zijn hele huis zien en legt uit dat Hoi An gedurende
10 jaar enorm is veranderd. Er waren 10 jaar geleden slechts 10 'tailors' en tegenwoordig
meer dan 600! Veel Vietnamezen van omliggende steden gaan naar Hoi An om daar hun
geld te verdienen als kleermaker of schoenmaker. Volgens hem was het toerisme enerzijds
goed voor de ecomomie, maar helaas erg zonde voor zo'n stadje als Hoi An.
Hue
Met een vollere tas vertrekken we per bus
naar Hue. Hue is een redelijk grote stad met
300.000 inwoners. Toch hangt er een leuke
provinciale sfeer. Vroeger was Hue een van
de belangrijkste steden van Vietnam. Nu er
veel grotere steden zijn in Vietnam is Hue
vooral bekend om haar tombes en oude
stadsdeel. Er is een 'citadel'
met overblijfselen van de Nguyen Dynasty',
een oude keizerlijke familie.
We gaan achterop de 'motorcycle' van de
eigenaar en toeren om en rond Hue. We
vinden het super! Op deze wijze zien we alle
highlights van de Hue , de tombes waar de
keizerlijke famillie is begraven, enkele
tempels en we zoeven ook door het
platteland waar men aan het werk is op het
veld. De rijst wordt net weer geplant. Hier in
het zuiden kan men meerdere keren per jaar
oogsten. Dat is de belangrijkste reden
waarom het zuiden veel rijker is dan het
noorden waar het kouder is en men maar
een keer per jaar kan oogsten. Zo simpel is
het dus..
De volgende dag huren we een fiets en gaan
we zelf op pad. We fietsen wederom langs
rijstvelden en zien hoe de mensen wonen. Als we bij een van de huizen stoppen omdat
daar een kindje bezig is met het maken van zijn huiswerk worden we hartelijk welkom
geheten door een klein gezin bestaande uit een man, zijn vrouw en een zoon. We krijgen
liters Vietnamese thee en vele gembersnoepjes. Als we binnen in het huis kijken moeten
we wel even slikken. Op de betonnen vloer staat een grote houten "tafel" die hier in
Vietnam als bed fungeert, daar slaapt het hele gezin op.(geen matras) Een klein tv-tje staat
midden in de kamer en op een houten plank ligt hun kleding. Buiten stoken ze een vuurtje
en koken ze.
Een oud vrouwtje, het blijkt de buurvrouw te zijn, komt langs en zij geven haar een grote
kom rijst. Dit doen zij elke dag vertellen ze want hun buurvrouw is echt arm. Zij gaat elke
dag de huizen in de buurt langs en komt zo aan haar eten.
Aan ons wordt gevraagd of we ook blijven eten. Na te hebben gezien hoe zij leven voelen
wij ons erg bezwaard. We slaan het aanbod vriendelijk af en geven aan weer te vertrekken.
We fietsen naar het "strand". Op de terugweg kopen wij bij het postkantoor een envelop en
stoppen daar wat geld in. Voor het gezinnetje. Alle beetjes helpen..hopen we maar.
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Vietnamees Nieuwjaar
Saigon, 14-03-2007
We vielen met onze neus in de boter
toen we in Vietnam aankwamen. We
hebben eerst lang getwijfeld of we
wel zouden gaan in verband met het
komende Chinese en Vietnamese
nieuwjaar. Er werd ons geadviseerd
te wachten tot na het
nieuwjaarsfeest omdat iedereen
onderweg is naar familie en er dus
ook veel gesloten zou zijn. Hoewel
inderdaad veel winkels gesloten
waren, was het ‘s avonds groot
feest in de straten van Ho Chi Minh
City. Er waren duizenden mensen onderweg op
brommertjes en scooters en in het centrum was het
een groot feestgedruis. Dansende draken en vele
verklede mensen. Alles was versiert met varkens. Het
nieuwe jaar is namelijk het jaar van het varken.
Hier in Vietnam en waarschijnlijk ook in China betekent
dit dat het een zeer vruchtbaar jaar zal zijn. Er wordt
dan ook een Baby Boom verwacht. Dit tot groot
verdriet van de Vietnamese overheid die dagelijks
oproept tot geboortebeperking. Baby’s die dit jaar
geboren worden zullen volgens de Chinese astrologie
extra gelukkig worden in hun leven.
Tet, het
Vietnamese

nieuwjaarsfeest duurt zo’n 7 dagen. Het is
volgens de tradities erg belangrijk te weten
wanneer je bijvoorbeeld je winkel weer opent in
Vietnam. Zo blijkt de 5de dag in het nieuwjaar
“unlucky” te zijn en moet je vooral wachten tot de
6de dag omdat dat een een “lucky” dag is voor de
handel. Zelfs grote bedrijven lijken rekening te
houden met dit “bijgeloof” en beginnen dus pas
weer op de 6de dag. Wij hebben dit jaar dus al 2 keer oud en nieuw gevierd.
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Cambodja in opbouw
Cambodja, 19-02-2007
Het is goed te zien dat Cambodja weer wordt opgebouwd na een afschuwelijke periode
onder het Pol Pot regime. De jarenlange oorlog heeft zijn sporen nagelaten. Langzaam
maar zeker krabbelt Cambodja uit het dal, maar dat is nauwelijks te danken aan de
leiders van het land. Topfiguren in de regering, het parlement en het leger hebben
uitsluitend hun eigenbelang voor ogen en steken viacorruptie miljoenen in hun zak. Het
land is zwaar afhankelijk van buitenlandse donoren die het grootste deel van de
staatsbegroting voorhun rekening nemen.
Doordat we in Siem Reap vaak met de eigenaar van ons guesthouse een biertje hebben
gedronken hebben we ook veel gehoord over het huidige regime en de corruptie. Siem
Reap is een stad die met Angkor Wat heel veel toeristen trekt. Met name vanuit Korea en
Taiwan, maar ook uit vele andere landen. Siem Reap is dan ook een rijke stad die elk jaar
met 50% groeit. Het land wordt er echter niet veel rijker van. Het huidige regime dat onder
leiding staat van een van de voormalige kamaraden van Pol Pot heeft Angkor Wat
simpelweg verkocht aan een consortium van 4 mannen. Slechts een klein gedeelte van de
inkomsten komt ten goede aan de tempels en de mensen die er werken. De restauraties
aan de tempels moeten dan ook door het buitenland worden gefinancierd. De afgelopen
jaren is er al meer dan 50 miljoen gedoneerd.
Ook al wordt er veel geld verdiend in Siem Reap er zijn nog steeds zaken waarover we
ons verbazen. Kinderen tot 16 jaar krijgen gratis medische zorg, daarna mag je hopen dat
je niet ziek wordt in Cambodja. Families kunnen simpelweg geen grote bedragen
ophoesten, dus wordt er besloten er maar niets aan te laten doen..Met soms de dood als
gevolg.
Fatsoenlijke wegen zijn er niet echt in deze stad, de straatverlichting gaat niet aan en er is
bijvoorbeeld geen waterleiding. Toch zijn er hier vele hotelkamers waar honderden of
soms duizenden Dollars per nacht wordt betaald. Prachtige hotels met hoge muren erom
heen.
De door de oorlog zwaar gehavende infrastructuur is de laatste jaren sterk verbeterd. Zo
zijn alle wegen tussen de belangrijkste steden geasfalteerd. Een uitzondering vormt de
weg tussen de Thaise grens en Siem Reap. Een uiterst belangrijke weg, omdat veel
toeristen via die route binnenkomen. Dat die weg nog steeds slecht is, is een voorbeeld
van de corruptie in Cambodja. Volgens Erich, de eigenaar van ons guesthouse, heeft de
luchtvaartmaatschappij Bangkok Airways hooggeplaatste Cambodjanen dik betaald om
die weg in slechte staat te houden. Bangkok Airways heeft namelijk een monopolie op de
vliegroute Bangkok – Siem Reap…
Ook in het dagelijks leven is corruptie merkbaar. Erich krijgt regelmatig bezoek van de
politie voor "een kijkje in de papieren". Tijdens die bezoekjes wordt er met Dollars
geschoven. Logisch want een politieman blijkt maar $30,- per maand te verdienen.
Ook de Wereldbank blijkt miljarden aan steun bevroren te hebben omdat het geld op de
verkeerde plaats terecht komt. Jammer allemaal voor een
land in opbouw...
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Nog even PP
Phonm Penh, 19-02-2007
Omdat we nog niet zoveel hadden gezien van de hoofdstad zijn we na de
kust weer teruggereisd naar Phnom Penh.
Te voet en met de Tuk Tuk hebben we de stad verkend. Wat ons meteen opviel was de
armoede die er in de grote stad is. Er zijn veel straatkinderen die bedelen voor geld en/of
eten. Soms kan je niet bedenken hoe zij leven, bedelen zij omdat het 'makkelijk' is of
omdat het nodig is? Het werd ons al snel duidelijk na een hapje eten bij een
straattentje, ons bord was niet helemaal leeg. Een meisje liep er snel naar toe en at de
restjes op. Daarna hebben we koekjes gekocht, zodat je iets voedzaams aan de
straatkinderen kan geven. Geld aan kleine kinderen geven, geeft ons namelijk ook niet
altijd een goed gevoel. Een van de kinderen aan wie we een rol koek hadden gegeven
zwaaide ons de volgende dag enthousiast toe. Wat geeft dat een fijn gevoel!!
We hebben ook de 'Russische markt' en de 'central markt' bezocht, daar hebben we wat
leuke souvenirs kunnen
kopen en die hebben we
dan ook meteen naar
Nederland gestuurd.
Wederom maar weer
duimen dat het aankomt
in Nederland. 's Middags
hebben we de Killing
Fields bezocht en
werden we dus weer met
de verschrikkingen van
het Pol Pot regime
geconfronteerd. Het is
onbeschrijfelijk te lezen
en te zien hoe de mensen
hier aan hun einde
kwamen. Omdat het
allemaal nog zo recent is,
wordt je er telkens weer
mee geconfronteerd in dit land. Gelukkig merk je dat het land weer wordt opgebouwd en
de mensen weer positiever worden. Maar er moet nog veel gebeuren..

Omdat we voor het Chinese Nieuwjaar in Ho Chi Minh City willen zijn vertrekken we naar
Vietnam. Cambodja heeft indruk op ons gemaakt!!!
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Krab in Kep
Kep en Kampot,
19-02-2007
Kep is een
kustplaatsje dat in de
jaren 60 een geliefde
strandbestemming
was voor de jetset.
Het werd door de
Fransen dan ook Kepsur-mer genoemd. Nu
is Kep een beetje een
vreemd dorpje. De
prachtige villa's zijn
nu verlaten en vaak in
erbarmelijke staat.
Nog maar 9 jaar
geleden heeft de Rode
Kmer zich
teruggetrokken uit deze
streek, dus het wordt nu
weer langzaam
opgebouwd.
Nu is Kep beroemd
vanwege de krab. Je kunt
hier voor weinig geld
lekkere, verse krab en
andere zeevruchten eten.
We hebben dan
ook lekker gegeten in de
plaatselijke tentjes langs
de zee. Het is leuk om de
locals bezig te zien, de
krab uit manden te halen,
deze verkopen tegen een
goede prijs en ze te
bereiden.
In Kep ontbrak er een wit strand, wel waren er overal
hangmatten opgehangen, waarin je lekker relaxed je
boekje kon lezen. Daar we toch nog even van de zon,
zee en strand wilden genieten zijn we met de boot
naar Rabbit eiland gegaan. Een klein
Cambodjaans eilandje met een heerlijk strandje dat
tussen de Vietnamese eilanden
ligt. Ook hier hebben we weer genoten van het
lekkere eten.....
In Laos hadden we al van andere reizigers gehoord
over Bokor Hill Station. Een bergplaatsje dat via een
hele slechte weg bereikbaar is. Ook hier heeft het
leger van de Rode Kmer gestreden tegen de
Vietnamezen. We hadden gehoord dat het bovenop
de berg een beetjemysterieus was. De top ligt
namelijk vaak in de wolken waardoor de
verlaten gebouwen spookachtig aandoen. De trip
begon met een mooie boottocht over de rivier. De rit
van ruim 3 uur achterin de pick-up truck was pas
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echt gedenkwaardig. We
hadden al vele verhalen
gehoord en gelezen over
de slechte wegen in
Cambodja, maar tot nu
toe viel het voor ons erg
mee. Nu weten we echter
ook hoe een weg eruit
ziet (en voelt!) die sinds
1960 niet meer is
onderhouden....
Bovenop de berg viel het
een beetje tegen. Juist
vandaag was het een
heldere dag. De sfeer was
daardoor zo anders dan
door andere
reizigers werd omschreven. Bovenop de berg staat een verlaten casino, hotel, katholieke
kerk en een voormalig paleis. Hoewel er flink is gevochten is daarvan niets meer zichtbaar.
De terugrit dus maar weer. Dezelfde weg en dezelfde pick-up..
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Noord Vietnam is cool
Hanoi, Sapa en Bac Ha, 14-03-2007
Vanuit Hue zijn we in Hanoi aangekomen. De hoofdstad van Vietnam en vroeger ook de
hoofdstad van Noord Vietnam.
De treinreis vanuit Hue viel wat tegen. Een treinreis leek ons erg leuk en al snel bleek dat
we de trip erg geromantiseerd hadden. Het "Orient Express gevoel" was erg snel weg. We
hadden een soft sleeper geboekt met vier bedden per coupe. Veel coupe's waren echter
overbemand met rokende en drinkende Vietnamese mannen. Gelukkig was onze coupe
wel vrij van rook en peuken en wilde onze Vietnamese metgezel snel gaan slapen. Hij was
onderweg van HCMC naar een stadje net voor Hanoi voor zijn aanstaande huwelijk. Een
ritje van ruim 48 uur!!
We kwamen 's ochtends aan in Hanoi en hebben ons geinstalleerd in een hotelletje in "the
Old Quarter". Een leuke en drukke wijk in het centrum van Hanoi. De temperatuur was
heerlijk (lekker koel) en we hebben lekker door het centrum geslenterd naar een van de
meren in het centrum. In een artikel uit de Volkskrant hadden we al gelezen dat er veel
werd geflirt rond dit park door de Vietnamese jeugd.
Het was inderdaad druk
op deze zondagmiddag.
Oude mannetjes op
bankjes, gezinnetjes die
foto's aan het maken
waren en inderdaad vele
jonge stelletjes. Een echt
Vondelpark gevoel voor
ons....
's Avonds hebben we het
beroemde "Waterpuppet"
bezocht. Een Vietnamese
kunstvorm die al vele
honderden jaren oud is.
Door poppen (in een bak
met water) worden
typische Vietnamese
tafereeltjes uitgebeeld.
De volgende dag bleek het koele weer omgeslagen te zijn in koud weer. Dat was even
schrikken na 5 maanden "kortebroekenweer". Het was ineens zo'n 9 graden. Dus geen
weer meer voor slippers en een t-shirt. Ook in Sapa, onze volgende bestemming in de
bergen van Vietnam bleek het koel/koud te zijn volgens de KNMI van Vietnam. Op zoek dus
naar een leuke shop hier in Hanoi voor lange broeken en winterjassen. Een leuke "skateshop" was een toevalstreffer. Hier hebben we lekkere vesten en schoenen kunnen scoren
voor onze trip naar de bergen en voor het lenteweer in China.
Na een paar dagen waren we Hanoi een beetje zat. Hier moet je wel erg op je geld en op
jezelf passen. Het verkeer is een chaos met de vele scooters en brommers door de smalle
staatjes en een ding staat vast. De heer in het verkeer is zeker geen Vietnamees. Sorry of
pardon is er zeker niet bij wanneer je weer eens bijna van je sokken wordt gereden.
We hebben op het
station van Hanoi een
ticket voor de nachttrein
naar Lao Cai gekocht.
Een grensplaats van
waaruit we Sapa en Bac
Ha kunnen bezoeken.
In de bergen in Noord
Vietnam leven vele
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bergvolkeren en worden vele trekkingen georganiseerd. Voor ons even geen
georganiseerde toertjes meer, dus we hebben het zelf lekker gedaan.
De treinrit viel erg mee
(softseats) en vanuit Lao
Cai waren we 's
ochtends in een uurtje in
Sapa. Het bergdorpje (
1.650 m) was gehuld in
wolken dus we waren blij
met onze warme kleding.
Nog voor 9 uur hebbenn
we al een trekking
geboekt door de valleien
naar de bergdorpjes
waar de verschillende
bergvolkeren leven. Ze
hebben nog hun eigen
klederdrachten, talen en
gewoontes. We hebben
een gezellige kleine
groep (Jane & Mike uit de
UK en Sally uit de US) en
een erg leuke gids die
ons alles kan vertellen
over de prachtige
omgeving en de mensen
die hier wonen. Sho,
onze gids, hoort zelf tot
de Black Hmong stam.
Hoewel ze nog maar 20 is
heeft ze al veel
meegemaakt en vertelt ze
ook veel over haar eigen
leven.
Samen met Jane & Mike besluiten we Sho te vragen ons ook de 2de dag in Sapa de
omgeving te laten zien. We "boeken" haar buiten het hotel om zodat dit keer het geld naar
haar gaat en niet op de grote hoop terecht komt. Ook de tweede dag is weer prachtig. Het
weer wordt steeds beter waardoor de uitzichten ook mooier worden. Het is echt heerlijk
om hier te wandelen. We Genieten met een grote G.
We doen zo'n 15 km per dag en dat gaat ons goed af. De omgeving is hier zo mooi. De vele
rijstterrassen, de kleurrijke bevolking, het gezelschap en de leuke gids maken het
helemaal. De Black Hmong, Red Zao en Flower Hmong zien er allemaal verschillend uit en
hebben hun eigen tradities.
Via Lao Cai gaan we op zondag naar het bergdorpje Bac Ha. De zondagmarkt hier is
beroemd en een groot sociaal gebeuren. De verschillende bergvolkeren komen hier samen
om hun producten te verkopen. Het is dus weer een kleurrijk gebeuren. In tegenstelling tot
de meeste toeristen blijven wij nog een nachtje in Bac Ha om ook hier nog wat tochten te
maken. Na de markt trekken we er zelf op uit en maken een mooie tocht van zo'n 12
kilometer. Blij dat we dit keer zelf de weg kunnen vinden en onderweg weer veel Locals
ontmoeten en veel Nederlandse ansichtkaarten uitdelen. Hier zijn de kindertjes echt blij
met een mooie kaart uit Sint-Oedenrode, Ootmarsum, Volendam of Amsterdam.
De volgende dag worden we al weer vroeg gewekt door "Goodmorning Vietnam". Overal
hier in het noorden worden we 's ochtends op de hoogte gebracht van de laatste
ontwikkelingen in het land. Door grote luidsprekers die in alle dorpen en steden
hangen, klinkt elke ochtend blijkbaar het laatste nieuws. Het moet wel een eenzijdige
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berichtgeving zijn en dat heeft vast en zeker te maken met het communistische bewind
hier.
Na 4 dagen Sapa en Bac Ha vertrekken we zeer voldaan weer naar het drukke Hanoi. Nog
even ons visum voor China ophalen en de was doen en we zijn klaar voor het grote China.
We hebben er zin in!!!
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今天才知道,原来常州证券协
Zuid China, 03-04-2007
In Hanoi hebben we een bus geboekt naar Nanning, een van de eerste plaatsen net over de
Chinese grens. De busreis verliep voorspoedig, al na 6 uur komen we aan bij de
grensovergang. Met keycords om lopen we naar de Chinese grenspost en na een grondige
inspectie mogen we doorlopen. Welkom in China! Marjolein moet nog wel even haar
gesnotter en genies onderdrukken want we moeten ook een uitvoerig medisch rapport
invullen in verband met de vogelgriep hier in Azie.
Eenmaal aangekomen in Nanning vinden we een prima budgethotel. We installeren ons en
gaan vervolgens de deur uit om een hapje te eten. We zien een restaurant waar de
gerechten op plaatjes aan de muur staan afgebeeld. Makkelijker kan niet, denken wij. Aan
de serveerster vragen we nog in ons beste Chinees of in het soepje wat we willen kip of
varken zit. Helaas is dit te hoog gegrepen, gewoon maar bestellen.
Hoewel de soep prima smaakt, zien we in het bordje van Marjolein wel iets raars drijven.
Na een grondige studie zien we dat het een eendenkop is. We zien oogjes en een snavel.
Ieks!! Een goed begin dus..
Bij China Mobile kopen
we een SIM kaart die we
in China kunnen
gebruiken. We worden
weer geconfronteerd met
het "bijgeloof" hier. Je
mag je nummer zelf
kiezen, maar moet wel
even opletten dat er geen
4-en in zitten. Zit er wel
een 4 in, zorg dan dat er
8-en in zitten om dat te
compenseren. De
nummers met veel 8-en
zijn ook behoorlijk veel
duurder!!
Per trein reizen we de volgende ochtend naar Guillin, alleen al de kaartjes kopen is een
kleine uitdaging. Nu we de reis voor de dag erop geregeld hebben en de kaartjes in onze
handen hebben zijn we erg tevreden. Het voelt echt als een eerste overwinning. Met het OV
is het goed geregeld in China, de trein gaat voor het eerst tijdens onze reis door Azie
precies op tijd. Goede stoelen en mooie omakleedjes over de tafel. Naast ons zitten een
stel oude vrouwtjes en we merken al snel dat we grondig bekeken worden, het liefst
zouden ze ons even willen aanraken. Als we elkaar een zoen geven, horen we gelach door
de hele coupe. Een van de vrouwen steekt bestraffend haar wijsvinger op. Zoenen doe je
hier blijkbaar niet in het openbaar.
In Guilin nemen we de bus naar Yangshou om daar ons China avontuur echt te beginnen.
We komen aan in een stad waar veel backpackers, maar vooral veel Chinese toeristen zijn.
Leuke restaurantjes hier en veel winkeltjes. We vinden na even zoeken een
leuk guesthouse en in onze kamer hebben we zowel een tv als dvd-speler. Als dit een luxe
is die in China normaal is..Onze eerste avondmaaltijd is lekker veilig bij de KFC, even geen
vogelkop, maar een gepaneerde kippenpoot. Dat is al weer lang geleden. Al snel
ontdekken we dat dit plaatsje erg 'westers' is. In winkels spreekt men wat Engels en 's
ochtends kun je zelfs kiezen uit een continental, english of americain breakfast.
In Yangshou huren we fietsen en maken een flinke tocht. Het is een mooie omgeving, veel
rijstvelden en hele typische bergen. Eigenlijk zijn het grote stenen bulten. Om er zeker van
te zijn om voor het donker terug te zijn vragen we aan 3 individuele mensen of wij in de
juiste richting fietsen. Ja hoor, maken we op uit hun reactie. Uiteindelijk moeten we toch
nog omkeren en dezelfde lange weg weer terug fietsen....
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Op een regenachtige dag hebben we maar besloten om een Chinese kookcursus te doen.
We zijn met onze kokkin naar de plaatselijke markt gegaan. Waar we soms even moesten
gruwelen bij het
aanblik van de
honden. Dan bedoelen
we niet de schattige
honden die we wel
vaker op de markt
zagen, maar de hond
als ingredient voor de
hotpot?
In Yangshuo komen
we een Chinese
jongen tegen op het
busstation die wat
engels blijkt te
spreken. We vragen of
hij ons wil helpen een
bus te boeken. Dit
doet hij graag! We vertrekken met de slaapbus naar Guangzhou. Een slaapbus bestaat hier
uit een bus met 3 rijen stapelbedden. Met en beetje vouwen gaan er dan toch nog 42
mensen in. Helaas stopt de bus er na 2 uur mee. Na een tijdje blijkt het 'buspech' te zijn.
Langs de kant van de weg wachten we op een andere bus. Net voor 12 uur komt de
vervangende bus eraan. Het blijkt echter dat deze bus geen ligbedjes heeft, maar gewone
zitstoelen. Daarbij komt dat er niet genoeg plekken zijn in de bus. Velen zitten dus de rest
van de weg (8 uur lang) op plastic krukjes in het middenpad.
Al vroeg in de ochtend komen we in Guangzhou aan. Hier blijven we 1 dagje om 's avonds
al weer door te reizen naar Xiamen. Ja, ja, China is groot dus we gebruiken de nachten om
te reizen. Guangzou blijkt een leuke winkelstad te zijn en heeft een oud centrum met
mooie, kleine en oude huizen uit de Franse tijd. Volgens de Lonely Planet komen veel
westerse stellen naar Guangzou om een Chinees kindje te adopteren omdat hier veel
consulaten zijn. De 'ouders' moeten een maand in Guanzhou blijven voordat zij hun
geadopteerde kindje mogen meenemen naar hun mieuwe thuis. Inderdaad, we zien
allemaal 'pas geworden ouders' kinderwagens voortduwen met daarin kleine, lieve
Chineesjes.
De volgende ochtend komen we in Xiamen aan. Een plaats aan zee. Voor de kust ligt een
klein eilandje van waaruit vroeger veel handel is gedaan met het westen. Hier zijn zelfs nog
Nederlandse invloeden aanwezig. Xiamen zelf is een van de vele grote zeehavens die de
afgelopen decennia verdubbeld zijn in omvang. In de stad zien we veel wolkenkrabbers en,
zoals haast in elke Chinese stad, veel moderne architectuur. Wat na bijna 2 weken China
echt opvalt is dat er overal gebouwd wordt. China groeit en ontwikkelt zich razendsnel.
Vanaf deze plek kunnen we de bus boeken naar Yongding. De bus vertrekt in de ochtend
dus we willen nog snel ergens ontbijten. We hadden al een restaurant gezien echter als we
een ontbijtje willen bestellen komen we er niet uit. Alles wat we -wederom op plaatjesaanwijzen is blijkbaar niet voorradig. Na een tijdje druipen we af. Het wordt door gebrek
aan beter (Chinees) Mac Donald. De Chinezen zijn enorme fastfood-eters en ook deze
ochtend zien we hen al aan de hamburgers zitten. Wij houden het bij de MacEgg. Jammie!
Onderweg naar Yongding zien we de bekende grote Chinese fabrieken. Immense
productiebedrijven van de bekende internationale concerns. Met belastingvoordelen,
douanevrijheden en goedkope arbeid natuurlijk worden ze naar China gehaald.
Onze eindbestemming Yongding is een plek die bekend staat om haar oude
'roundhouses'.
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Na 5 uurtjes local bus worden we gewaarschuwd dat we de bestemming hebben bereikt.
We hebben geen idee waar we zijn, in ieder geval niet in het dorpje Yongding. Na een half
minuutje komt er een busje aanrijden. Deze brengt ons naar een hotel in een piepklein
dorpje. Behalve enkele "buurtsupers" is er helemaal niets te doen in het dorp zelf. We
volgen de enige weg en komen langs de eerste 'Hakka Roundhouses'. Dit zijn oude ronde
gebouwen met daarin
allemaal kleine kamers,
speciaal zo gemaakt om
zomers de warmte tegen
te gaan en in de winter
de kou te verdrijven.
Tevens houdt het wilde
dieren en indringers
tegen. In sommige
huizen zijn meer dan 400
kamers. Het 'Hakkavolk'
woont hier nog steeds op
zeer primitieve wijze in
deze huizen, samen met
de varkens, eenden en
kippen. We hebben hier
het idee dat we echt in
China zijn. Geen
westerling te bekennen
en van Engels hebben ze zeker niet gehoord.
De volgende dag
hebben we met een
busje met chauffeur
meerdere Hakkahuizen
bezocht. De mensen
zijn hier echt heel
vriendelijk en we
worden telkens
weer uitgenodigd bij
ze om een kopje
Chinese thee te
drinken. Omdat we
nog steeds
maar enkele woordjes
Chinees spreken
hebben we ze
vermaakt met onze
kaartencollectie uit
Nederland. Vooral de ansichtkaarten met molens en tulpen vielen erg in de smaak. Heerlijk
twee dagen buitenlucht. Op weer naar het stadje Xiamen met haar 4 miljoen inwoners.
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Shanghai, 21-04-2007
Westlake
We reizen van Xiamen verder naar Hangzhou. Daar ervaren we hoe fijn het is om in een
'Youth Hostel' te slapen, ook al is het in een stapelbed. Een westers ontbijtje, Westerse
toeristen, mensen die
een beetje engels
spreken en een briefje
voor je kunnen maken
waarmee je naar het
treinloket kunt voor het
kopen van een kaartje.
Het hostel ligt aan het
mooie West Lake. Een
beroemd meer in China
waar vroeger veel
dichters en artiesten
naar toe kwamen voor
inspiratie. Ook wij zijn
onder de indruk en lopen
uren langs het meer,
genietend van al die
Chinese tafereeltjes om
ons heen.
Inmiddels zijn er vele West Lake's in China. Zoals met alles kopieren ze er op los hier in
China. De "heilige" logo's van de grote Amerikaanse keten zoals KFC en Mac Donald
worden hier op listige wijze, met een minimale aanpassing, gebruikt door Chinese
Fastfoodketens.
Xitang
Na een paar dagen Hangzhou bezoeken we een 'waterdorpje' Xitang. Het is een klein
dorpje met veel kleine grachtjes en bruggen.
In Xitang vinden we na lang zoeken een hotel. Het begint al avond te worden en
we zien overal rode
verlichte lampions. Er
zijn vele restaurants in
dit dorpje, echter geen
enkel plekje om te
eten met een Engels
menu. Om toch wat
eten op tafel te krijgen,
kijken we wat onze
buren eten. We wijzen
op enkele gerechten
en bestellen zo, onder
luid gelach van alle
Chinezen om ons
heen, ons eten. We
waren in de
veronderstelling kip te
krijgen, maar we vinden uiteindelijk het bovenbeen van een varken op onze tafel. Deze
specialiteit van het dorp hadden we eerder al, vol afgrijzen, in meerdere etalages
aanschouwd..
Zoals bijna altijd hier in China.. het was heerlijk. Xitang blijkt trouwens niet alleen beroemd
te zijn vanwege haar prachtige oude karakter, maar we kwamen ook geregeld Tom Cruise
tegen,
Hij was er om wat scenes van Mission Impossible 3 op te nemen.
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Suzhou en Tongli
China heeft heel wat
cultuur te bieden met
haar Dynastieen uit het
verre verleden. Ook de
oude Chinese tuinen zijn
beroemd. De mooiste en
beroemdste zijn in Suzou
te vinden. We bezoeken
er 2 en moeten zeggen
dat het er inderdaad
mooi uitziet. Heel iets
anders dan de
Keukenhof.
Tuinarchitectuur in China
heeft meer te maken met
rotsen, watertjes en
Feng shui. Na al dat
'getuin' eten we lekkere dumplings die hier hier overal verkrijgbaar zijn.
Ook bezoeken we Tongli, een oud dorpje aan het water. We slenteren rond langs de
grachtjes en mogen na het betalen van een flinke fee in de vele 'attracties'. Mooie oude
huizen, tuinen en musea.
Shanghai
Shanghai bruist..de 'skyline' is fantastisch en de winkels zijn op z'n minst indrukwekkend
te noemen. Het lijkt of je in een enorme Westerse stad bent. Shanghai is weer een ander
China voor ons. Alles is hier groot. Zelfs wij voelen ons hier even klein. We lopen over de
'Bund' de boulevard van Shanghai, reizen door de stad met de overvolle metro, slenteren
door de French Concession en bekijken de indrukwekkende gebouwen in deze metropool.
Dit doet ons denken aan Singapore, de stad
waar we deze reis zijn begonnen.
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Op de fiets door Beijing
Beijing, 21-04-2007
We verruilen het moderne Shanghai voor de andere Big City van China. Beijing. In de
luxueuze trein ontmoeten we "Eric". Een Chinese artiest die onderweg is in China om zijn
moederdagsingle te promoten. Het wordt een leuke treinrit met een Chinese vechtfilm op
zijn Laptop en vele kopjes Chinese thee.
Beijing is natuurlijk de stad met de vele beroemde schatten uit het
verleden. Ook op ons lijstje staan natuurlijk; de muur, de verboden
stad en Tiananmen Square.
Ook in Beijing slapen we in een Youth Hostel. Dit keer veel minder Spartaans en wederom
voorzien van de bekende
gemakken. We zitten op
een prima lokatie en
kunnen veel lopen,
fietsen en met de metro.
We besluiten direct onze
visa te laten verlengen
omdat we straks
verder willen naar Tibet.
De bureaucratische
beamten van de lokale
politie halen het bloed
onder onze nagels
vandaan. Uiteindelijk
kost het aanvragen ons
een halve dag en moeten
we per taxi meerdere
keren heen en weer voor een formuliertje of een stempeltje...
Nu nog even zeven
dagen wachten.
De volgende dag
bezoeken we volledig
uitgerust en zonder
blijvende
gevolgen van de Visastress het
indrukwekkende
Tiananmen Square en
de verboden stad. Een
heel verschil in
architectuur. Tiananmen
Square zou niet
misstaan in Moskou en
de verboden stad is een
prachtig voorbeeld uit
de Chinese oudheid. De hele middag lopen we door de vele gangetjes, de prachtige
gebouwen en over de grote pleinen van deze verboden stad. Met recht een stad binnen
een stad waar de vele keizers, keizerinnen en hun concubines tot het begin van de vorige
eeuw hebben gewoond. 500 jaar lang compleet afgesloten van de rest van Beijing en de
wereld.
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Het absolute hoogtepunt
van onze week in Beijing
is de "trekking" die
we maken over de muur.
Je kunt er veel over
gelezen hebben en veel
foto's van gezien
hebben, maar de muur
maakt echt indruk!
De vele traptredes zitten
een week later nog in
onze kuiten, maar het
was elke stap waard.
Zelfs op de bewolkte dag
dat wij de muur
bezoeken zijn de
uitzichten onvergetelijk.
De dagen erna huren we
elke dag een fiets en ontdekken we zo de vele straatjes, parken en meertjes in de
binnenstad. Op een plein bij het meer zien we hoe het oudere gedeelte van de bevolking
de dagen slijt. Spelletjes en gokken zijn bij alle generaties enorm populair.
Beijing is inmens groot met het
oppervlakte van Belgie en het
inwonersaantal van Nederland. Ons
hostel zit in een van de vele Hutongs
van Beijing. In deze smalle steegjes
woonde nog vroeger 2/3 van de
bevolking. Met name
onder druk van de "Olympics" in 2008
sneuvelen de oude huisjes hier om
de stad "mooier" te maken. Opmerkelijk
is dat er vele openbare
toiletten zijn in deze buurtjes. Er blijkt
namelijk geen riolering te
zijn waardoor ook de bewoners hier
gewoon openbaar gaan poepen en
plassen...Er doen vele verhalen de
ronde over de sanitaire omstandigheden
in China. Gelukkig hebben we zelf niet
ervaren dat er nog gepoept en geplast
wordt op straat. Tijdens een busreis
hebben we wel gezien hoe hier de
wachtrijen voor de damestoilet worden
opgelost. Er blijkt geen gevoel van
schaamte te zijn als de dames met z'n 5-en
tegelijk de toilet in gaan om even te
hurken. Bedenk daarbij maar wel dat er
slechts 1 gaatje in de grond zat. Af en toe
zie je nog wel kinderen een plasje of
poepje doen langs de kant van de weg. De
open-kruisbroek is hiervoor de Chinese
oplossing.
Na een week verlaten we Beijing richting
Xi'an en haar Terracotta
leger. Wij ervaren reizigers missen echter
de trein als gevolg van een
verlate lunch en de drukke straten van
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Beijing. Onze taxichauffeur
doet echt z'n best door alle regels aan zijn laars te lappen, maar het
mag niet baten...we zijn de trein voor onze neus vertrekken.
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Het terracottaleger en de reuzepanda's
Xian en Chengdu, 25-04-2007
Nadat we de trein naar Xi'an gemist hebben melden we ons aan het loket voor een nieuw
kaartje. Echter alle treinkaartjes zijn uitverkocht. We kunnen met ons "oude" kaartje wel in
de volgende trein, maar dan zonder plaatsnummer en zeer zeker niet in een softsleeper.
We hebben al vele verschrikkelijke verhalen gehoord over de "hardseats" in de Chinese
treinen, maar we besluiten toch maar te gaan.
De geheime tip van de kaartverkoopster is om niet
naar perron 4 te gaan, zoals op de borden staat,
maar naar het tegenoverliggende perron 3. Daar
worden we tot onze grote verbazing door de
autoritaire perronwachter doorgelaten. Het Chinese
briefje dat de mevrouw van de
tickets heeft geschreven voor ons doet wonderen.
Even later lopen we over een compleet verlaten
perron richting de trein. We worden geholpen door
een vriendelijke hostess en uiteindelijk belanden
we met het "magische" briefje in een
treepersoonscoupe met twee bedden, een zitje en
een eigen toilet met wastafel. Dit is "too good to be
true".
Om een lang verhaal kort te maken... inderdaad. Na
een uurtje belanden
we na wat bijbetalen in de hardsleepers tussen de
vele snurkende en rochelende Chinese mannen.
Wonder boven wonder slapen we prima en zijn we
de volgende morgen, slechts een uurtje later dan
gepland, in Xi'an.
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Xian
In Xi'an bezoeken we het indrukwekkende Terracotta leger. Een leger van stenen soldaten
dat een vroegere keizer van China heeft laten bouwen ter bescherming van zijn graf. Deze
zelfde keizer, die op 13-jarige leeftijd de troon heeft bestegen, is trouwens ook het brein
achter de Chinese muur. Dit omvangrijke leger
dat compleet in scherven is gegaan is de
afgelopen 30 jaar met kleine schepjes en met
kwastjes
door archeologen van over de hele wereld
opgegraven en weer in elkaar
gezet. Prachtig, een hoogtepunt van onze Chinareis!
Chengdu
Na twee dagen Xi'an reizen we naar Chengdu.
Chengdu ligt wat dieper in China op zo'n 500
meter hoogte. Hier zullen we de trein naar Tibet
nemen. We vinden het erg spannend!
Hier in de bergen leven de laatste Pandaberen in
het wild. (1.600 exemplaren)
Om deze diersoort tegen uitsterven te behoeden
heeft de Chinese
regering een centrum opgezet waar de
pandabeer zich kan voortplanten.
Het was prachtig om deze grote knuffels te zien
rollebollen met

elkaar. Hoewel ze in het echt in
grote eenzaamheid leven, lijkt
het erop dat ze het hier samen
goed kunnen vinden met elkaar.
Het centrum is erg succesvol en
heeft al vele jonge pandaberen
voortgebracht. Op
dit moment zijn er 12 jonge
"pandabeertjes".
Op 21 april nemen we hier de

trein naar Tibet. De rit
duurt zo'n 48 uur en
brengt ons naar ruim
5.000 meter hoogte. Dit
traject is afgelopen jaar
in gebruik genomen
waardoor je nu niet
verplicht per
vliegtuig naar Tibet
hoeft. We hebben onze plannen dus iets gewijzigd en zullen vanaf Tibet waarschijnlijk per
4wd via Mount Everest Basecamp naar Nepal reizen.
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Tibet, 21-05-2007
Onze reis naar Tibet vergde wat extra voorbereiding. Het "kopen" van een ticket valt niet
mee. De treinrit is namelijk nogal populair en is gekoppeld aan de Tibet Permit. Je moet in
China nog steeds officieel toestemming krijgen om individueel naar Tibet te mogen reizen.
De treinreis was een avontuur op zichzelf. De trein reist in twee dagen van Chengdu naar
Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Van 500 meter hoogte naar ruim 5.000 meter boven NAP.
De laatste nacht en dag wordt er extra zuurstof in de cabines gespoten of kun je even je
zuurstofslangetje aanhaken voor wat extra O2.
Gedurende de rit zie je de
omgeving veranderen en
worden de Bergen steeds
kaler. Van Chinese
rijstvelden naar
woestijnachtig gebergte.
We treffen het met ons
reisgezelschap in onze
coupe. Onze Japanse
medereiziger blijkt over
een laptop te beschikken

met daarop meerdere
films en documentaires
over Tibet. Met "7 years
in Tibet" komen we
aardig in de juiste
stemming.
De eerste dagen in Lhasa
merken we dat onze
lichamen nog moeten
wennen aan de grote
hoogte. Op dag 1 zit Louis 's ochtends bij de Tibetaanse dokter met een thermometer
onder zijn oksel. Na een onderzoekje worden we met een tasje vol pillen en drankjes naar
het hotel gestuurd. We besluiten de raad van de dokter ter harte te nemen en kopen
"hoogtepillen" voor de komende 2 weken.
De eerste week in Tibet brengen we in Lhasa en
omgeving door. Lhasa is een prachtige stad en de
Tibetanen zijn erg aardig en staan duidelijk open voor
Westerse toeristen. Hartverwarmend! We zien enorm
veel pelgrims die vaak te voet al honderden kilometers
hebben afgelegd naar de heilige, verboden stad.
Al op een van onze eerste dagen vinden we een plekje
waar dagelijks vele honderden pelgrims samenkomen
en gezamenlijk - draaiend met hun gebedsmolen -- de
dag doorbrengen. We worden er hartelijk ontvangen
door de oudjes en krijgen koekjes en snoepjes
toegestopt. Ook hier vinden ze onze Hollandse
kaartenreeks erg mooi, dus we raken ze gemakkelijk
kwijt. We gaan dagelijks nog even terug naar dit plekje
en
worden telkens weer warm ontvangen.
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De dagen erna maken we uitstapjes in de stad of naar
kloosters in de directe omgeving van Lhasa. Met onze
huidige permit mogen we namelijk niet ver buiten de stad
reizen. Om de Ganden Monastry te bezoeken gaan we 's
ochtends om 06:30 uur met de pelgrimbus. Het is een
prachtige rit in een overvolle bus met Tibetaanse pelgrims.
Onderweg wordt het langzaam licht en komen we
uiteindelijk aan bij het klooster dat deze ochtend in de
sneeuw ligt. Het is nog zo vroeg dat het klooster nog
gesloten is en we de "Kora" rond het klooster maken. Het
wordt een prachtige wandeling door de sneeuw die we te
samen met de pelgrims maken.

We hebben een leuke tijd gehad in Lhasa en de Tibetanen
en hun cultuur hebben ons echt geraakt.
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Tibet, 21-05-2007
Het is ons plan om per 4wd van Lhasa naar Nepal te reizen om zo meer
van Tibet te zien. Een tourtje boeken blijkt niet eenvoudig te zijn. Je kunt vrij eenvoudig
een jeep met chauffeur huren, maar om nog meer reisgezelschap te vinden moet je zelf
zoeken. Nadat we onze
plannen hebben gemaakt
voor de route die we
willen afleggen, maken we
wat briefjes die we op de
diverse notitieborden in
de stad ophangen. Dit
lijkt de beste manier om
gezelschap te vinden om
zo de kosten te drukken.
Al snel hebben we 2
Amerikaanse dames
gevonden die dezelfde
tocht willen maken en met
ons de jeep willen delen.
We besluiten gezamenlijk
een reis te boeken. Al
snel blijkt echter dat het lastig wordt om Lhasa te verlaten. Door een protestactie voor een
"Free Tibet" bij
Mount Evert Basecamp zijn alle regels aangescherpt en wordt het moeilijk om alle
noodzakelijke Permits te verkrijgen. Als ook nog een blijkt dat wij op een valse Permit in
Lhasa reizen lijken alle kansen verkeken.
Om een lang verhal kort te maken... Nadat we een avond hebben doorgebracht bij het Tibet
Tourism Office en uiteindelijk 2 dagen extra hebben moeten wachten op de juiste papieren
konden we eindelijk beginnen aan onze tour door Tibet. Met een gids (nieuwe regelgeving),
onze driver, 4 grote rugzakken, proviant voor een week en ons reisgezelschap vullen we
de Toyota Landcruiser aardig op.
Gedurende deze 7 dagen zien we prachtige uitzichten, de Himalaya is echt heel
indrukwekkend. Ook zien we het heldere Yamdrok meer, een meer in de vorm van een
schorpioen. Vaak zijn de wegen ver te zoeken dus een landcruiser is zeker geen
overbodige luxe. Regelmatig rijst er na een tijd uit het niets een klein dorpje op. De
Tibetanen zwaaien
vriendelijk naar ons en roepen Tashi Dele, wat "hallo" betekent. We lunchen veelal in
typisch Tibetaanse 'lodges' waar het lekker warm is gestookt met hete kooltjes. Het eten is
er simpel maar lekker.
Onderweg zien we veel nomaden die slechts een tent hebben om ze tegen de kou te
behoeden. Zij brengen
hun Yaks van stukje
groen naar groen.
Ook bezoeken we enkele
Tibetaanse kloosters die
vaak op eenzame hoogte
liggen. In vroegere jaren
verbleven er vaak
honderden of soms
duizenden monniken.
Helaas zijn ze tijdens de
Culturele Revolutie door
de Chinezen verdreven en
vermoord. De afgelopen
jaren zijn vele kloosters
opgeknapt en in ere
hersteld.
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Na enkele dagen reizen bereiken we het Rombuk klooster bij het Mount Everest Basecamp
(5.200 meter) waar we de nacht doorbrengen. Van daaruit leggen we per paard en wagen
de laatste 8 kilometer af naar het Basecamp. We hebben geluk. Van een van de klimmers
horen we dat het (uit)zicht de afgelopen 20 dagen erg slecht was. Wij hebben goed zicht
op de Mount Everest, indrukwekkend. Je begrijpt, een fotomoment!
Voldaan keren we terug
naar het Rombuk
Klooster waar we met z'n
vieren een kamer delen.
We betalen een klein
fortuin voor deze kamer
maar we hebben wel
uitzicht op de Mount
Everest. Een douche of
toilet zit er helaas niet bij
op deze grote hoogte. De
laatste dagen van de reis
is het wat behelpen op
sanitair vlak….
Na dit hoogtepunt
bezoeken we nog enkele
dorpen. We genieten van
de omgeving en komen langzaam maar zeker steeds dichter bij de Nepalese grens. Het
wordt steeds groener om ons heen. Als we nog maar enkele kilometers moeten afleggen
staan we opeens in de file. Wat blijkt, door een 'landslide' is er een enorm rotsblok op de
weg gekomen. We moeten uren wachten terwijl de Tibetanen druk bezig zijn in de late
avond met explosieven. Een avontuurlijk einde van onze reis naar Nepal!
In Nepal hebben we nog een week genoten van alles wat Kathmandu te bieden heeft. Het
voelt als thuiskomen omdat veel hetzelfde is gebleven in deze stad waar we vier jaar
geleden ook zijn geweest. Het eten is weer heerlijk in Kathmandu. We genieten dagelijks
van ons Westerse ontbijtje en de lekkere curries.
In Kathmandu boeken we uiteindelijk onze terugvlucht naar A'dam. We komen vrijdag de
25ste weer op Hollandse bodem aan.
Omdat we via Bangkok terugvliegen genieten we de laatste dagen nog even van de zon in
het door ons zo geliefde Thailand.
Tot gauw!!
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