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Dag 1; woensdag, 11 april 2007
Dag 2; donderdag, 12 april 2007

Welbeschouwd horen deze dagen als een geheel 
te worden genomen, een half doorwaakte nacht 

verbindt ze.

Wat een vliegreis. Van Amsterdam naar Parijs, toen 
de Atlantische Oceaan over naar Buenos Aires 

(BA) en, last but not least, de Andes over naar Santiago 
in Chili.
Op Schiphol werden we van tickets voorzien en konden 
we inchecken voor het eerste gedeelte van onze zeventien 
uur durende trip naar een ander continent.
In Parijs een uur tijd om over te stappen. Van hal 2F 
naar 2E en dat was nog behoorlijk doorlopen. Barbara 
en ik hadden op Schiphol al de boarding tickets voor 
Parijs-Santiago gekregen. Anderen niet en die moesten 
op Charles de Gaulle langs de transferbalie. De terminal 
waar we doorheen renden is prachtig: veel staal en glas. 
Bar wist te vertellen dat U2 hier ooit een clip heeft 
opgenomen. Het vliegveld Charles de Gaulle ziet er 
mooi uit, maar blijkt achteraf aardig chaotisch en dus 

echt Frans.
Het vliegtuig uit Amsterdam werd via een loopbrug 
verlaten, slurf uit, gang door, nog meer gangen, roltrappen 
en weer met bagage door de security check. Tas open, 

schoenen uit. Plastic tas met tandpasta tonen, nog 
meer gangen en trappen en tenslotte weer inchecken 
en de bus in. Via een buitenrit langs meerdere andere 
terminals belandden we bij onze Boeing 777 die ergens 
op buffer staat.
Iedereen zoekt zijn plaats en je maakt je “klaar” voor een 
vlucht van ongeveer dertien uur naar Zuid-Amerika. Via 
Bretagne, over de Golf van Biskaje, kaarsrecht de oceaan 
over. Bij Brazilië gaan we weer boven land vliegen. De 

Amazone ligt onder ons, maar daar zie je niets van, het is 
echt aardedonker!
We kregen ontbijt, dronken sap, koffie of thee. Om half 
acht landden we in BA. Een klein vliegveld voor zo’n 
miljoenenstad. Daaraan kun je altijd zien dat een land 
niet erg rijk is. Iedereen moest het vliegtuig uit, we 
volgden de bordjes ‘Transito’ en jawel hoor: de volgende 
bagage- en personencheck werd door ons ondergaan. Er 
zat een aardige meneer met apparaat en een witte bak 
voor je spullen. Achter het poortje stond een dame met 

“pieper” als het mis was. We moesten een uur wachten, 
we dronken koffie en gingen naar de WC en keken 
rond. Om kwart voor negen mochten we weer het zo 
verbouwde vliegtuig in. De Iranese voetbalploeg vloog 
ook weer mee.
Het laatste stuk naar Santiago was prachtig. De vlakte 
tot de Andes is een grote lappen deken. Akkers in bruin 
of groen, meertjes, kronkelende rivieren, kaarsrechte 
wegen. Vlak voor de Andes vlogen we over de stad 
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Mendoza. Echt een stad in de vlakte; alles recht, ruimte 
genoeg.
We kregen ons tweede ontbijt: nooit geweten dat een 

ochtend zo lang kan duren.
De vlucht over de Andes was schitterend; sneeuw op de 
toppen en er waren heel wat gletsjers te zien. Het is hier 
najaar, dus het meeste is weggesmolten in de afgelopen 
zomer. Er zal heel wat meer liggen als je hier in juli of 
augustus boven vliegt.
Voordat we Chili in mochten werd aan een ieder 
drie velletjes overhandigd die we invulden voor we 
het land in mochten. Eén velletje lieten we achter 
bij de “marechaussee” die ons ervoor beloonde 
met een stempel. Het tweede vel lieten we achter 
bij de douane die voor de vijfde keer onze bagage 
controleerde. Het laatste velletje leveren we weer 
in als we Chili op vrijdag verlaten.
De landing in Santiago was volgens het boekje. 
Het vliegveld ten noorden van de stad heeft een 
modern stationsgebouw.
Nu begon de ‘begeleidingstaak’ van Judith; het 
verzamelen van haar groep. Nadat we allemaal 
waren gevonden, werd er geld gewisseld en 
gepind. De buschauffeur, die ons naar ons 
hotel bracht, werd gevonden.
We werden met een zeer comfortabele bus 
naar het hotel gebracht en kregen tijdens 

de rit een indruk van de stad.
Ons hotel, Hotel Vegas, ligt in een oude buurt vlakbij 
het centrum. Omdat de kamers nog niet klaar 
waren, kregen we eerst een infopraatje van Judith 
en een welkomstdrankje van Djoser. Er volgde een 
voorstelrondje en daarna werden de kamersleutels 
verdeeld. Barbara en ik hebben het getroffen; we 
hebben een mooie kamer aan de voorkant.
Om drie uur was er voor de liefhebbers verzamelen bij 
Judith voor een kleine wandeling door de stad. Met 
ongeveer tien mensen gingen we aan de wandel, echt ver 
zijn we niet gekomen. We eindigden op een terras op 
het Plaza de Armas, waar enkele flessen wijn, glazen bier, 
koffie en tosti’s werden verorberd, c.q. soldaat werden 
gemaakt.
Zes uur was de tijd om te verzamelen voor de 
avondmaaltijd, die gezamenlijk zou worden genuttigd. 
Daar was ik niet meer bij; bij mij was letterlijk en 
figuurlijk het licht uitgegaan.

Lous.

Dag 3; vrijdag, 13 april 2007

Lous ging op tijd naar bed gisteravond. Helaas deden 
Lianne, Martijn, Geert, Judith, Lineke, Arie en ik dat 

niet. Wij zakten nog even door op het terras van de bar 
naast het hotel en dat ene wijntje had ik dus niet moeten 
nemen. Als een zombie stortte ik in bed om verder de 
hele nacht te woelen en af en toe in het zweet wakker 
te worden.

Om dan ‘s ochtends nog met panfluitmuziek 
uit bed te moeten stappen is 

een zware klus. 
Maar het 
uitgebreide 

ontbijt en een 
aantal koppen 
koffie maakten 
veel goed. 
Samen met 
Geert stapten 

Arie en ik dan 
ook monter 

naar buiten om 
kathedralen te 
bezoeken, met de 
kabelbaan de berg 
met Mariabeeld op 
te gaan, het museum 

Hotel Vegas in Santiago  de Chile
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met pre-Colombiaanse kunst te bezoeken en uiteindelijk 
neer te zijgen op het terras op de Plaza de Armas.
Van daar liepen we terug naar het hotel, ondertussen 
genietend van een “Italiano”, waar de anderen al klaar 
zaten voor vertrek met de bus naar het vliegveld en de 
vlucht naar Santa Cruz. Echt Djoser: zes uur vliegen, 
twee tussenstops, aankomst om drie uur ‘s nachts.

Matthijs.

Dag 4; zaterdag, 14 april 2007

Om acht uur de wekker gezet om als het lukt nog 
even naar Plaza 24 Septiembre te gaan. Het was 

uiteindelijk ergens tussen vier en half vijf toe we in bed 
lagen, dus het was een kort nachtje. Al snel hebben 
we een taxi die ons naar de plaza brengt waar we de 
Boliviaanse sfeer kunnen proeven.

Het plein wordt omringd door prachtige koloniale 
gebouwen. Bolivianen zitten er wat te zitten op de vele 
bankjes onder de hoge bomen en palmbomen. We lopen 
Geert tegen het lijf die binnen vijf minuten een luiaard 
spot. Het beestje beweegt in slow motion in de boom. 
Het is kleiner dan ik me had voorgesteld, een soort van 
kleine hond met een nog kleiner hoofd. Voor onze neus 
komt hij uit de boom en buikschuift hij naar het perkje 
aan de overkant. Een Boliviaan op een bankje zegt dat 
hij ongevaarlijk is, maar wanneer de luiaard onder zijn 
bankje doorkruipt, staat hij toch maar even op. Met 
z’n drieën pakken we de taxi terug naar het hotel (Las 
Palmas) waar we nog wat water en crackers inslaan. De 
bus voor de komende dagen staat al klaar. Tassen op het 
dak en dan kunnen we gaan beginnen aan de tocht door 
het authentieke Bolivia. Antonio is onze chauffeur die 
ons vergezeld tot aan Uyuni.

We rijden door het gebied Gran Chaco, een droog 
wijds gebied waar het vandaag ook nog eens flink waait. 
Onderweg stoppen we voor een prima lunch (almuerzo): 
kip, vegetarische omelet en schnitzel, voorafgegaan door 
een heerlijk soep. 
Na een paar uur rijden gaan we van de verharde weg af naar 
Juanillos, een dorpje in het gebied waar Che Guevara zijn 
guerrillastrijd heeft gevochten en waar hij uiteindelijk 
gepakt en vermoord is. Gustavo is onze gids die veel kan 
vertellen over Che, maar ook over Camiri, zijn dorp waar 
hij trots op is, naar zijn verhalen luisterend. We betalen 
in het kleine dorpje het Che Guevara-museum waar met 
name foto’s hangen van Che en zijn guerrilla. Verder 
lopen we er met een aantal het heuveltje op dat achter 
het museum ligt. Boven hebben we een mooi uitzicht 

Met de funiculaire naar de top

Onze bus voor de komende dagen
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over het gebied. Je ziet het centrale plein liggen, met de 
blokken huizen die er omheen gebouwd zijn.
We rijden weer terug over de onverharde weg die 
gevormd is door de sporen die er ingetrokken zijn na 
twee dagen regen.

Op sommige plaatsen is het niet al te breed en gaapt er 
een diepe kloof naar beneden waar het water zijn kans 
heeft gezien de aarde mee te nemen. Al goed, na flink 
wat schommelingen en flessen water die naar beneden 
kwamen, zijn we terug onderweg naar Camiri. Het is al 
donker als we er aankomen in ons hotel “Las Tinajitar”, 
recht tegenover de YPFB-fabriek, bekend van de olie. 
De tassen weer van het dak, kamersleutels en dan naar 
het centrum van Camiri om nog wat te eten. De keuze 
bestaat uit kip, kip of kip, dus dat is wat we bestellen 
en het smaakt prima. Iedereen is voldoende moe om op 
tijd terug te gaan naar het hotel. Het kost dan ook geen 
enkele moeite in slaap te komen.

Lianne.

Dag 5; zondag, 15 april 2007

Vertrek gepland om 7.15 uur, was 7.24. Prachtig weer, 
niet drukkend. Overstekend vee is in: oorzaak van 

verkeersongevallen (geiten, runderen, varkens, schapen). 
8.30 uur, op voorstel van Antonio gestopt bij kerkhof. De 
runderen lopen vrij over de begraafplaats, koeienvlaaien 
alom. Mediterrane kleuren van tegels op de graven en 
kunstbloemen: geel, groen, blauw, turkoois. Alleen 
sterfdatum op grafsteen, geen geboortedatum. Lokale 

markt en flat in aanbouw me steigers die gebouwd zijn 
met planken en boomstammen. Cactus van enorme 
afmetingen. WC in natuur, lunch met hondenpoep op 
de grond. Lunchen bij veehouderij. De runderen zien 
er gezond uit, niet van die uitgemergelde witte dieren 
die we gisteren zagen. Het menu is hier eenvoudig: soep 
en kip in alle soorten. Een driegangen menu (met soep 
vooraf en ijs als toetje) kost twee euro per persoon. De 
bevolking is vriendelijk, bedelt niet, kent nauwelijks 
Engels, dus dat is behelpen. Hoofdrekenen is niet 
hun sterkste kant (als je in de winkel wilt afrekenen 

bijvoorbeeld). Dat was ook zo in Ecuador.
Hotel: bedienend personeel in het restaurant in 
smetteloos wit pak met mondkapje.

Lutgarde.

Juanillos

Kleurrijke begraafplaats

Lekkere warme douche
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Dag 6; maandag, 16 april 2007

Vandaag de meest relaxte reisdag tot nu toe gehad, 
maar ongeveer vier uur in de bus van Entre Rios naar 

Tarija en toch zit ik, lig ik puffend op mijn bed in het 
prachtige hotel Carmen. Misschien toch iets merkend 
van de gestegen kilometers? Tarija ligt op ongeveer 
tweeduizend meter hoogte.

Vanochtend hebben we met een aantal mensen vanaf het 
tweede uitkijkpunt (dat van het hotel) de stad bezichtigd 
en half de kindertjes van Entre Rios verwacht die 
normaliter het volkslied zingen op het centrale plein ‘s 
morgens om acht uur, maar ik denk dat ze zondagavond 
nog te laat op waren om op tijd te kunnen zingen.

Nadat we ingeblikt waren zijn we met een paar foto-, 
rook- en plasstops door een prachtig gebied gereden 
richting Tarija. Slingerend, stijgend, af en toe wat dalend 
weer kregen we de prachtigste dalen en valleien te zien, 
met hier en daar wat groepjes huizen. De vegetatie is 
prachtig en doordat we stegen veranderde deze ook. 
Andere struiken en bomen die minder dicht op elkaar 
stonden en de temperatuur werd ook anders, beter te 
verdragen.
Om ongeveer een uur zijn we in hotel Carmen 
aangekomen en na de uitleg van wat er morgen op het 
programma staat is iedereen een beetje zijn of haar weg 
gegaan. Ik heb met een aantal mensen op het centrale 
plein heerlijk geluncht en genoten van de gesprekken, 
het mooie weer, de vakantie en alles waar je maar van 
genieten kan. Toen we koffie en cappuccino bestelden 
bleek de melk op te zijn; dan maar naar het andere plein 
voor de koffie, ook geen straf.
Vanavond gaan we wat eten ergens op een plein en dan is 
deze dag ook weer voorbij.

Marga.

Dag 7; dinsdag, 17 april 2007

Vandaag een ‘rustdag’ in Tarija. We konden kiezen 
uit drie excursies waarvan ik er maar twee kan 

beschrijven. Ik hoop dat iemand van de plattelandstoer 

Al hoger en hoger

Er werd geen volkslied gezongen

Etiketten plakken is nog handwerk
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nog een aanvulling wil schrijven. Lous meldde zich ziek 
aan het ontbijt en kan helaas nergens heen. Verder was 
op wat verkoudheid na de groep in een prima conditie. 
Ik vertrok dus om negen uur naar het Paleontologisch 

Museum. Er is hier in de buurt erg veel gevonden. 
Weliswaar geen dinosaurussen, maar wel geraamtes van 
enorme beesten die zo’n tweehonderdvijftig miljoen jaar 
geleden hier leefden. Allemaal grote botten en enorme 
tanden. En een foto van een familie uit Tarija die zo’n 
enorm geraamte in zijn achtertuin gevonden heeft.
Vervolgens de wijntoer; eerst de meest geavanceerde 
wijnfabriek, waar net de laatste druiven van het seizoen 
met een soort enorme boor tot pulp werden vermalen. 
Aan het hele proces van wijn en singane (een distillaat van 
deze wijn) kwam geen mensenhand aan te pas, behalve 
het opplakken van de belastingzegel. Helaas verlieten 
we deze fabriek zonder dat ons ook maar een druppel 
was aangeboden. De volgende fabriek was wat minder 
geavanceerd; het productieproces en het fles vullen was 
wel geautomatiseerd, maar de etiketten werden met de 
hand opgeplakt, de flessen werden afgestoft en met de 
hand in de doos gezet. Dit alles door een gezellig stelletje 
keuvelende vrouwen. We hadden de moet al opgegeven, 
maar hier mochten we proeven, wat dan toch weer wat 
zure gezichten opleverden.
Aanzienlijk opgevrolijkt vertrokken we weer onder 
begeleiding van Valery (een Amerikaanse getrouwd met 

een Boliviaan) die heel veel over de bereiding van wijn 
wist, naar de meest primitieve wijnmakerij. Daar werd 
nog op de ouderwetse manier wijn gemaakt; weliswaar 
werd niet met blote voeten gestampt, maar met ‘schone’ 
rubberen laarzen. Al met al een heel idyllisch plekje, 
met Spaanse muziek. Proeven ook, van zuur tot zoet en 
kopen kon je ook. Daar kregen we de lunch, die in mijn 
geval erg lekker was.
Van daar reden we door een schitterend weids 
berglandschap naar een gebied waar de botten en 
tanden van de prehistorische dieren die we ‘s morgens 
in het museum hadden gezien voor het oprapen lagen. 
Dat mocht ook, maar meenemen niet. En zonder dat 
er bewaking is blijven de meeste dan ook liggen. Echt 
een vlakte vol! De Bolivianen denken dat het meenemen 
van de botten ziektes veroorzaakt. Dat helpt dus in 
ieder geval mee. De fossielen lagen in een enorme 
tafelgebergte-achtige vlakte. De weg was heet, maar de 

moeite waard.
Op de terugweg was iedereen weer moe. De avond 
brengt een ieder op zijn eigen wijze door. Morgen weer 
vroeg op voor een hele dag in de bus naar Tupiza, waar 
we dan eindelijk tot hoge hoogtes zullen stijgen.

Lineke.

Halve dag met vier in busje met gids door meerdere 
dorpen. De gids spreekt geen woord Engels. Met 

gebaren vraagt hij of wij foto’s van de mensen willen 
maken: ja, natuurlijk. Hij stopt regelmatig, zegt meestal 
ook iets tegen de mensen. De meesten maken geen 

De grootste fossielen lopen voorop

Schoonmaken van flessen is ook nog handwerk
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bezwaar. Uitleg over de leefwijze en dergelijke is er niet 
bij natuurlijk. De gids stopt voor ‘baños’ en klim langs 
waterval. Dit levert weer prachtige plaatjes op.

Lutgarde.

Dag 8; woensdag, 18 april 2007

Vandaag moeten we weer vroeg op voor een lange 
reisdag van Tarija naar Tupiza. Er staan ons weer 

tien reisuren te wachten en vertrekken daarom al om 
half acht. Iedereen is op tijd en na het ontbijt worden we 
weer ‘ingeblikt’. Op het kaartje in de Lonely Planet blijkt 
de afstand wel mee te vallen, maar we zullen vandaag 
flink moeten klimmen en over een pas komen van meer 
dan vierduizend meter.
Het eerste gedeelte voert ons over redelijk 
goede onverharde wegen. We klimmen tot 
negenendertighonderd meter in het Saura gebergte. Als 
we weer afdalen in de vallei van Skira San Roque maken 
we een stop om cocathee te drinken. Door deze thee 
te drinken met wat suiker verminder je de kans op het 
krijgen van hoogteziekte. We rijden verder door de Sierra 
Mochara en genieten van het adembenemend mooie 
uitzicht. We komen onderweg langs een mooi meer op 
zesendertighonderd meter hoogte. Verder zien we onze 
eerste lama’s, alpaca’s en vicuña’s. We rijden verder via 
prachtige valleien met verlaten dorpjes, met hier en daar 
een geitenhoeder.
We lunchen in een vallei aan de Rio Pilaya. Judith heeft 
voor ons broodjes, kaas, jam, fruit en frisdrank gekocht. 

Bijna iedereen helpt even mee om de broodjes te 
smeren en iedereen van frisdrank te voorzien. Na een 
half uurtje rijden we weer verder omhoog langs wel erg 
smalle weggetjes met erg diepe afgronden. Het uitzicht 
is spectaculair. Bij een flink aantal bochten zie je kruisjes 
met namen erop staan. In een van de bochten zien we 
ook een bus liggen die de bocht net niet gehaald heeft 
en enkele honderden meters lager in het ravijn gestort 
is. Als we weer uit de canyon geklommen zijn is het nog 
ongeveer een uur rijden. Net wanneer iedereen denkt 
met een half uurtje aan het zwembad te kunnen liggen, 

horen we een harde knal en Antonio stopt meteen om 
te kijken wat er gebeurd is. Het blijkt dat we een lekke 
achterband hebben. We bieden aan om te helpen, maar 

Hier schonken ze lekkere coca-thee

De lunch werd verzorgd door 17 personen

Lekke band was zo verholpen
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daar gaat Antonio niet op in. En in minder dan twintig 
minuten heeft hij de band verwisseld en kunnen we weer 
door.
Het hotel waar we slapen heet Mitzu en ligt midden in 
het kleine centrum van Tupiza. Het is een leuk hotel met 
een hoog backpackers gehalte. De kamers zijn netjes, 
ruim en liggen in een aantal gevallen aan de binnenplaats 
met zwembad. Na het sleutelritueel gaat iedereen lekker 
douchen. Tegen half acht zoeken we een pizzeria op en 
eten we pizza en pasta. Rond tien uur ligt bijna iedereen 
in bed.

Martijn.

Dag 9; donderdag, 19 april 2007

Vandaag hebben we een leuke dag voor de boeg. Na 
een nacht heerlijk geslapen te hebben gaan 

we vandaag te paard de canyon in, samen met 
Ingrid, Mireille en Bart. We hoeven pas om 
half tien paraat te staan dus we ontbijten 
op ons gemakje. Na vier blokken lopen 
door de stad, waar de bedrijvigheid in 
volle gang is (het straatbeeld voldoet 
nu aan het beeld dat ik van Bolivia had) 
arriveren we bij de paarden. Simon 
‘installeert’ ons en we gaan op pad. We 
volgen het spoorlijntje en slaan rechtsaf 
richting de Quebrada de Palmira. Als we 
willen mogen we gaan galopperen, wat ik 
dan ook even doe. Aan de andere kant is de 

natuur wederom zo prachtig dat je blijft kijken.
We komen aan bij De Poort van de Duivel, een rotswand 
met een groot gat tegen een superblauwe lucht. We lopen 
even wat rond, fotograferen en we gaan dan door naar 
De vallei van de Macho’s, of wat vulgairder, vallei der 
penissen. Inderdaad, de rotsformaties lijken inderdaad 
op macho’s.
We rijden verder de canyon in totdat we niet meer te 
paard verder kunnen. We stappen af en de paarden lopen 
zelf nog tussen de rotsen door. Wanneer we zelf omhoog 
klimmen zien we waarom: er stroomt water tussen de 
rotsen door. Halverwege kunnen we niet meer verder en 
zitten we even met z’n vijven in de koelte.
We keren weer terug in ik val nog eens van mijn paard 
tijden galop. Gelukkig kom ik goed terecht en houd er 

alleen wat schrammen aan over.
De middag verblijven we relaxt aan het 

zwembad waar we een tonijnpizza eten. 
Het water van het zwembad is koud 

genoeg om er niet in een keer in te 
springen. Sommigen (Matthijs en 
Martijn) hebben er minder moeite 
mee. Vervolgens voltrekt zich weer 
het ritueel van douchen en eten. We 
borrelen nog wat na aan het zwembad 

en dan zit ook deze dag er weer op.

Lianne.

Karrenvrachten vol

Eindelijk een hotel met zwembad
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Dag 10; vrijdag, 20 april 2007

Opnieuw een reisdag vandaag en tot Judiths verrassing 
waren de lunchpakketten klaar (en dat ondanks 

het overlijden van de vader van de hoteluitbaatster de 
vorige nacht). Minder goed ging het vooral met Matthijs, 

Martijn en Geert. Zij hadden een heel slechte nacht 
achter de rug en voor het vertrek gaven ze ons imitatie 
van een dood vogeltje ter beste. Er was echter geen keus, 
ze moesten mee op de ongeveer zeven uur durende tocht 
van Tupiza naar Uyuni, met onderweg enkele letterlijke 
hoogtepunten.
De rit begon in stijgende lijn via fotostops voor vicuña’s, 

lama’s, ezels met rode oortjes, alpaca’s en andere 
olifanten. Een vrachtwagen die tien meter een helling was 
afgegleden en twee bijbehorende Bolivianen die op de 
plaatselijke takeldienst aan het wachten waren maakten 
ons blij dat Antonio wel het rechte pad wist te volgen, 
ook al kronkelde dat soms heel erg. Na enkele uren 
hobbelen kwamen we terecht in een bijna uitgedroogde 
rivierbedding in de prairie. Het glinsteren van de 
zandstroken tussen de schamele straaltjes rivierwater 
duidde duidelijk op de aanwezigheid van mineralen. 
Langs de rivier lag het nog net niet uitgestorven stadje 
Atocha en het contrast tussen de bijna vuilnisbelt die 
het stadje zelf was en de netjes gestapelde dam van 
restgesteente uit de mijnbouw was enorm. In Atocha 
moesten we noodgedwongen een tussenstop maken om 
het leed van de zieken (vooral Matthijs) wat te verlichten. 

Het beeld dat dit geen prettige plaats was om te leven 
werd alleen maar sterker. Bij het buitenrijden passeerden 
we het plaatselijke kerkhof en wat opviel was de enorme 
grootte: meestal waren de kerkhofjes die we onderweg 
zagen heel klein, maar dit was vergelijken met Atocha 
enorm, zeg maar een teken van de hardheid van de 
mijnbouw hier.
Na nog wat rivierslalommen (er was ook een weg, maar 
Antonio was blijkbaar al aan het oefenen voor het nieuwe 
winterseizoen op de latten) begonnen we langzaam 
weer te stijgen en kregen we een adembenemend (bijna 
letterlijk) canyonlandschap voorgeschoteld: diepe kloven 
in alle vormen en maten gleden langs de raampjes voorbij. 
Dit was dan ook de perfecte plaats om te lunchen; zo’n 
uitzicht heb je niet in de gemiddelde bedrijfskantine.
Nadat de heel erg zieken terug de bus ingetakeld waren 

Lama’s, vicuñia’s, of alpaca’s?

Heerlijke lunch onderweg

Kerkhof vol met treintjes
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en de iets mindere zieken (vooral hoofdpijn en iets een 
metertje lager) zich zelf op hun stoel gesleept hadden 
konden we onze rit over de Altiplano weer verder 
zetten. Het landschap veranderde nu langzaam aan in 
iets dat tussen een droge steppe en een zandwoestijn 
in lag: stukjes gras op rotsen werden afgewisseld met 
heuse zandduinen die in de film Lawrence of Arabia niet 
zouden hebben misstaan. De relatief goede weg ging 
ook langzaamaan over in iets heel erg hobbeligs dat ons 
kilometers lang een gratis stoelmassage bezorgde. Af en 
toe een enkele lama, een kleine kudde of een eenzaam 
vrouwtje dat van nergens naar nergens sjokte, maar 

verder bleef het landschap getuigen van een voor ons 
ongekende droefheid.
Bij het naderen van Uyuni kregen we enkele kleine 
zandstormen te zien, maar ze bleven te ver van het busje 
vandaan om Antonio te verontrusten. Wel dichtbij, en 
waarschijnlijk heel normaal voor onze chauffeur maar 
ontluisterend voor ons, was de enorme hoeveelheid 
vuilnis die langs de rand van Uyuni rondslingerde: de 
stad leek wel omgeven door een vuilnisbelt.
Vooraleer de zieken op hun hotelbed gedropt konden 
worden werd over de stoffige en hobbelige straten 
eerst nog een ommetje gemaakt naar (naast het twintig 
kilometer gelegen zoutmeer) de enige trekpleister van 
Uyuni: het treinkerkhof. Enkele rijen breed staat hier een 
aantal oude wagonnetjes en locomotiefjes te rusten in de 

zoute lucht. Na de fotostop (en bijbehorende toiletstop, 
soms was er weinig verschil tussen beide) werd dan koers 
gezet (of eerder gehobbeld) naar het hotel, waar het 
gebruikelijke ‘ik wil de eerste sleutel’-spel, én gewonnen 
door de favorieten.
Langzaamaan merkten we ook een nieuw fenomeen op: 
koude. De in de namiddag opkomende wind liet ons 
merken dat een straal blauwe hemel op deze hoogte niet 
altijd betekent dat het snikheet is. Na de douche werd 
er door enkele een bolhoedjacht georganiseerd en na 
zowat drie voltreffers was het tijd voor het avondeten; 
de zieken en sommige semi-zieken bleven te bed; het 
merendeel van de anderen ging op zoek naar een 
Amerikaanse pizzaboer die sla met flessenwater waste. 
Die bleek nogal goed verstopt te zijn, maar gelukkig 
gooide Marga al haar charmes in de strijd om een stoere 
soldaat te verleiden ons de juiste weg te wijzen (eerste 
deur links met name). Na de lekkere ‘Pizza with an 
Altitude’ of salade werd gezamenlijk besloten om het 
dodelijk uitziende chocolade gebak een dagje uit te 
stellen en de intussen ijskoude Andeswind te trotseren 
in een poging ons bed terug te vinden. En ik kan niet 
voor anderen spreken, maar bij mij lukte dat.

Bart.

Dag 11; zaterdag, 21 april 2007

Vandaag weer redelijk vroeg uit de veren om het 
ontbijt te nuttigen in een nabijgelegen hotel.

Gelukkig zijn we weer allemaal van de partij om de 

Uyuni

En nog meer, en nog meer...
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excursie naar de zoutvlakte te doen, want gisteren was 
een aantal van ons er belabberd aan toe.
De bus vertrekt rond de klok van kwart over acht 
richting zoutvlakte. Onderweg maken we een korte stop 
of foto’s te kunnen maken van een overstekende kudde 
lama’s. Ze waren niet verlegen ondanks hun rode oortjes. 
Een lama kwam zo dichtbij dat ik dacht dat hij of zij zou 
gaan spugen!

We rijden verder naar de zoutvlakte. Een adembenemend 
gezicht: een helblauwe lucht met een oogverblindende 
witte vlakte, aan de rand grote hopen zout. Lous, 
Mireille, Bart en ik nemen een potje zout mee naar huis 
als souvenir. We vervolgen onze route naar het oog van 
de zoutvlakte, waar het water borrelt. Midden op de 
zoutvlakte drinken we in het zouthotel cocathee. Verder 

rijden we en gebruiken de lunch op het Isla Incahuasi (het 
eiland van de vissers). Na heerlijk getafeld te hebben gaan 
we terug naar de bus, waar Lianne een afscheidsspeech 
voor Antonio houdt die ons gaat verlaten. Naast de bus 
wordt er tot onze grote verbazing een stripteaseshow 
opgevoerd, wat voor de nodige hilariteit zorgt.
Aangekomen bij de zoutfabriek kregen we uitleg over de 
zoutverwerking, het zout dat uiteindelijk in de winkel 
terechtkomt en verkocht wordt voor zes boliviano’s een 
zakje.

Na een indrukwekkende dag keren we terug naar ons 
hotel Avenida, waar een ieder z’n eigen gang gaat. De 
elfde dag van onze Djoserreis zit er bijna op.

Ineke.

Dag 12; zondag, 22 april 2007

Vandaag verlaten we Uyuni en vertrekken we op een 
tweedaagse jeeptocht. We beginnen alvast met een 

stevig ontbijt met lekkere warme broodjes met confituur 
en voor sommigen eitjes en de gebruikelijke koffie en 
fruityoghurt.
Om negen uur stipt begint een groots avontuur. We 
hebben er allemaal naar uitgekeken. Handig dat er bij 
onze vier jeeps ook een kok meereist die ons een lekkere 
lunch en avondmaal zal klaarmaken. Onderweg stoppen 
we bij een dorpje dat zijn betekenis aan San Cristobal 
verloren heeft. De weg hier naar toe rijden we door de 
Pampa Colorado, die beter bekend staat als de rode 
woestijn. Niet veel later komen we aan in San Cristobal, 

Zoutvlakte, gelukkig met een laagje water

Een oud hotel midden in de zoutvlakte

Isla Incahuasi
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waar we een kleine koloniale kerk bezoeken met een mooi 
klokkenspel. De volgende stop is het kunstenaarsdorpje 
Culpina K.

Tijdens de weg naar Villa Alota houden we een plaatselijke 
fotoshoot van vicuña’s, struisvogels (jawel, jullie lezen 
dit goed) en van metalen lama’s. We worden getrakteerd 
op mooie bergtoppen waarvan er eentje besneeuwd is. 
In Villa Alota genieten we van een lekkere lunch met 
lamavlees. We hebben hierna een adembenemend en 
onbeschrijflijk landschap. Wondermooi!
De jeep voor ons 
heeft wel nog even 
motorpech, maar 
dit wordt al snel 
opgelost.
Als we in Valle de 
los Rocas toekomen 
worden we opnieuw 
verwend met een 
mooi schouwspel: 
veel rotsen waarin 
hier allerlei figuren 
kunt herkennen. Ik 
zie nog net een klein 
beestje weghuppelen 
dat verdacht veel 
lijkt op een mini-
kangoeroe.
Vlak voordat we 
in Villa del Mar 
toekomen neemt 
onze uitstekende en 

super sympathieke chauffeur Xavier een andere weg en 
begint te racen. En jawel hoor, van de vierde plaats gaan 
we naar de tweede. De eerste plaats was zeer gemakkelijk 
haalbaar, maar hij kan toch zijn ‘baas’ niet voorsteken; 
dit is ‘not done’.
In Villa del Mar aangekomen worden de kamers ingedeeld. 
Er zijn er waar er vier kunnen slapen, of vijf of zes, maar 
daarvan moet er nog een persoon afgetrokken worden. 
Dus moesten er nu drie of vier of was het nu vijf op een 
kamer slapen? We beginnen maar. Sandra maakt een 

grapje dat Bart maar bij hun op de kamer moet slapen en 
meteen gaat zijn jeepinhoud hiermee akkoord. Ook Bart 
roespeteert niet!! En hoe brengt onze andere vrijgezel het 
ervan af, Geert? Nou, ik vrees dat Geert het onderspit 
moet delven. Resultaat: Geert heeft twee meisjes op z’n 

Culpina K.

Adembenemend landschap

Ons luxe hotel in Villa del Mar
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kamer en Bart is de winnaar met vier. Vanaf nu spreken 
we niet meer over Ineke, Ingrid, Sandra en Marga, maar 
van Barts harem!!
Na het lekkere en stevige avondmaal worden we nog 
getrakteerd op het lokale zing- en muziektalent: twee 
meisjes, vier jongens met hun lerares. Een mooi einde 
van een schitterende dag.

Mireille.

Dag 13; maandag, 23 april 2007

En ja, gelukkig, het wordt voor iedereen 
maandagmorgen. Voor de een wat eerder dan de 

ander, maar we hebben allemaal de van tevoren ietwat 
‘gevreesde’ nachtkou van Villa del Mar overleefd. En 
met de extra dekens, fleece truien, gebreide pyjama’s, 
handschoenen, wollen mutsen en thermostrings is 
het uiteindelijk allemaal nog meegevallen. Zelfs Bart 
is een nachtje harem, kou en britsbed ongeschonden 
doorgekomen en voor degenen die het geluk hadden te 
moeten plassen gedurende de nacht schitterde er een 
prachtig mooie sterrenhemel.
Om half zeven is er dan ontbijt, prima verzorgd door 
onze jeepchauffeurs en meegereisde kok. Om ongeveer 
half acht worden de jeeps weer volgeladen met de bagage 
eerst en daarna onszelf. Gelukkig moet iedereen ‘bij zijn 
eigen auto blijven’ dus is er deze ochtend geen dringen, 
duwen, tassen op stoelen gooien, maar wacht iedereen 
rustig en relaxt op het sein ‘inblikken’ van Judith en dan 
zijn we om een uur of acht op weg over de Altiplano 

richting Chili.
Onze eerste stop is op ongeveer het hoogste punt van 
bijna vijfduizend meter. Hier worden foto’s gemaakt van 
links, rechts en lama’s en er wordt overmatig geplast. Dan 
wordt er verder gereden over de prachtige vlakte en zijn 

we op weg naar het Reserva Nacional de Fauna Andina 
Eduardo Avaroa. We worden ‘uitgeblikt’ bij het Laguna 
Colorado, een prachtig meer gelegen op 4.278 meter 
hoogte met grazende flamingo’s (!) en vulkaanachtige 
bergen op de achtergrond. We wandelen een stuk langs 
de oever en struikelen zowat over de flamingokarkassen 
en dat maakt het helaas een beetje luguber, maar 
desondanks stappen we opgefrist de jeeps weer in en 
rijden verder over de bergketen naar Sol de Mañana 
waar we niet-spuitende geisers en zwaar pruttelende 
modderpoelen zien en rokende zwavel ruiken.
En weggewaaid worden door een harde, koude wind, 
dus rijden we snel verder naar Centro Comunal Quetena 
Grande waar we lunchen. Voor de lunch wagen onze drie 
thrillseekers Martijn, Lianne en Geert zich nog in een 
speciaal aangelegd thermisch natuurbad en dat blijkt 
volgens hen heerlijk te zijn. De minder avontuurlijken 
onder ons houden de kleren aan, hangen wat rond, 
maken weer foto’s baño-en nog even en wachten tot de 
almuerzo klaar is. Na kip, rijst, gekookte groenten, een 
peer als toetje en nadat de verschillende smaken van de 
chocolade snoepjes grondig getest en goedgekeurd zijn 
gaan we weer op weg.
De eerste fotostop is de woestijn van Salvador Dali. 
Het schijnt dat de surrealistisch gevormde rotsen doen 
denken aan het werk van deze beroemde schilder, vandaar 
de naam, maar het enige wat ik denk is zand, rots, zand, 

Honderden flamingo’s

Prutterende modderpoelen
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wind, zand, steen en doorrijden. Dat doen we ook snel 
en gaan verder door de vulkanische woestijn tot we bij 
de Laguna Verde komen, een prachtig blauwgroen meer. 
Hier moeten we natuurlijk weer foto’s maken, maar het 
waait nog harder en is dus veel kouder en daarom klik 
ik twee keer, zoek een rots om achter te plassen en duik 
weer snel de jeep in.
En dan is het op naar de Boliviaans-Chileense grens, 
krijgen we weer braaf een ‘oprot’-stempel en nadat we 
met bagage en al zijn overgestapt op een grotere en een 
kleinere bus rijden we een stukje door niemandsland. 
Zodra we het asfalt onder onze banden voelen weten we 
zeker dat we op Chileense bodem zijn.

In San Pedro de Atacama worden verdere 
grensformaliteiten afgehandeld en nadat onze tassen zijn 
betast door mannetjes en vrouwtjes met handschoenen 
en we weer een stempel voor goed gedrag erbij hebben 
gaan we naar het hotel, Hostal Karparte. Hier worden 
de sleutels uitgedeeld, kamers betrokken en dan geeft 
Judith ons uitleg over de mogelijke excursies. Sommigen 
van ons nemen een heerlijk koud biertje en bij mij werkt 
dat als een aspirientje, want mijn hoofdpijn van de laatste 
dagen verdwijnt al na de eerste slok! Of zou het toch 
komen doordat we eindelijk weer zijn afgedaald naar 
2.435 meter? Nou goed, daarna is het genieten van een 
welverdiende warme douche, lekker eten en als ik om elf 
uur in een heerlijk bed lig en dit allemaal opschrijf, hoor 
ik niets dan rust en stilte om me heen. Het was weer 
mooi geweest!

Ingrid.

Dag 14; dinsdag, 24 april 2007

Vandaag een rustige dag in San Pedro. Iedereen slaapt 
een beetje uit en ontbijt daarna rustig. Na verloop 

van tijd gaat iedereen het stadje verkennen. Een leuk wit 
kerkje aan de Plaza de Armas en het museum zijn de 

hoogtepunten binnen dit dorp. Het museum was, als je 
er van houdt, zeer interessant, en als je er niet van houdt 
waren er nog steeds mummies en schedels. Verder zijn 
er in San Pedro vooral veel restaurantjes, barretjes en 
toeristenshopjes. Dus zo goed als iedereen is wat aan het 

shoppen of zit op het terras aan de Plaza de tijd te doden 
tot de excursie. En overal waar je kijkt zijn honden: grote 

Hotel Katarpe

Een leuk terrasje op z’n tijd

Plein in San Pedro
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honden, kleine honden, dikke honden, dunnen honden, 
honden in alle kleuren en allemaal even stoffig.
En toen de excursie naar de dodenvallei en de maanvallei. 

Iedereen behalve Bart ging mee. Op weg naar de 
dodenvallei hebben we twee stops gemaakt waar we het 
een en ander uitgelegd kregen over het ontstaan van de 
bergruggen en dergelijke. Het is wat droge stof, maar hier 
een paar van de feitjes. Het is de, of een van de, droogste 
plekken op aarde. De Andes is de jongste bergketen op 
aarde en er wordt in de omgeving lithium, borax en nog 

iets gevonden. De dodenvallei was heel mooi, een stukje 
gelopen, ± 40 minuten door een onaards landschap. 
Over de naam bestaan drie theorieën: 1. Toen de weg 

door de vallei was aangelegd kwam het nog wel eens voor 
dat in het windseizoen, oktober, november, pakezels 
volgeladen met mineralen het ravijn werden ingeblazen. 
Vandaar de naam. 2. Er groeit niets en je ziet nergens 
dieren. Vandaar de naam. 3. De vallei werd eigenlijk de 
vallei van Mars genoemd, maar omdat in het Spaans Mars 
en dood (muerte) zoveel op elkaar lijken is er een soort 
naamsverwarring ontstaan. Vandaar de naam. Volgens 
onze gids is de derde het waarschijnlijkst, vanwege het 
feit dat pater Gustavo le Paige, die de dodenvallei zijn 
naam gaf een andere vallei de maanvallei noemde. De 
maanvallei is nog mooier dan de vorige. Ook weer een 
stukje gewandeld, even een soort grot bezocht en toen 
verder de zonsondergang tegemoet. De zonsondergang 
was wel aardig, zeker toen de bergen achter je nog even 
heel rood belicht werden. Maar het was een hele klim 
over de zandduinen om een goede plek te vinden waar je 
alles kon bewonderen.
Toen weer terug naar het hotel, waarna iedereen een 
leuk tentje ging zoeken om te gaan eten. Uiteraard kwam 
vrijwel iedereen bij dezelfde tent uit.

Geert.

Dag 15; woensdag, 25 april 2007

Om half vijf weer weg naar de geisers. Tja, wat 
moeten we er van zeggen. Twee uur rijden en 

toen bij zonsopgang bij de geisers. Ze kwamen helaas 
niet hoger dan ongeveer een meter. Schijnbaar moeten 
ze een jaar of vijf geleden mooier zijn geweest, volgens 

De dodenvallei

Lange wandeling voor zonsondergang

Even het stof wegspoelen
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Judith. Maar al met al was het toch wel een geslaagde 
excursie. Op de terugweg nog wat ‘local wildlife’ gezien 
en gelukkig op tijd terug bij het hotel zodat we de rest 
van de tijd kunnen slenteren door het dorp.

Geert.

Ondertussen deden de uitslapers boodschappen in 
het dorp, zodat proviand kon worden ingeslagen 

voor de busreis naar La Serena. Arie en ik ruimden onze 
kamer op, de anderen zetten hun bagage daar neer, en wij 

dronken een laatste cappuccino op het centrale plein.
Na de lunch wachtte ieder in spanning af welke bus 
er voor zou komen rijden om ons naar La Serena te 
brengen. De semi-cama van Tur-bus bleek een super-de-
luxe Braziliaanse touringcar, waarin de stoelen tot halve 
bedden konden worden omgeklapt. En zo reden we door 
de nacht, voorzien van diverse snacks, via Antofagasta, 
naar het zuiden.

Matthijs.

Dag 16; donderdag, 26 april 2007

Nee Matthijs, de semi-cama was in feite een 
salonbus, dus een bijna completo-cama. Want het 

was inderdaad een super-de-luxe bus, waarin de stoelen 
al om ongeveer zeven uur naar achteren werden geklapt. 
En als je een beetje geluk had en even niet oplette, net 
als ondergetekende dus, dan had je ineens degene voor 

je tussen je benen. Bedankt Arie! Maar uiteindelijk heeft 
iedereen, ondanks de benauwdheid van een relatief 
kleine ruimte, een goede op z’n minst redelijke, nachtrust 
genoten en kwamen we eerder dan gepland om ongeveer 
negen uur aan in La Serena.

We werden weer met een busje naar ons hotel aan zee 
gebracht en nadat het grote ‘kamer-uitdeel-spel’ gespeeld 
was mochten we de rest van de dag vrij besteden.
Om zeven uur ‘s avonds mochten we dan weer klaar 

staan voor de excursie van de dag: sterren kijken. Het 
busje bracht ons eerst naar Vicuña, een klein dorpje 
landinwaarts, waar we verplicht moesten rondlopen, 
terwijl onze o zo vermakelijke entertainer mevrouw 

Oudste gebouw van het dorp

Herfst in La Serena

Zie de maan schijnt...



17

de gids de kaartjes regelde voor het Mamalluca 
observatorium. Daarvoor moesten we eerst nog een 
kleine twintig minuten verder rijden en nadat we 

gearriveerd waren kregen we eerst van een enthousiaste 
sterrenjongen uitleg over het heelal, de melkweg, sterren 
en planeten. Daarna kregen we het praktijkgedeelte en 
mochten we door een megatelescoop naar de maan, 
verschillende sterren en Saturnus turen. Best leuk en 
interessant allemaal. Toen iedereen uit was geheelald 
werden we weer terug naar ons hotel, Mar Ensueño, 
gebracht en was het inmiddels half een in de nacht toen 
ik m’n bed indook.
Opmerkingen van de dag: 
nr. 1; Mijn neus is behoorlijk aan het afpellen (blijkt 
Belgisch voor vervellen). 
nr. 2; Die komen echt uit de ruimte geloof ik (eerst 
horen, dan zien en dus die opmerking volledig begrijpen. 
Verder commentaar overbodig). 
nr. 3; En dan te bedenken dat André nu Hans’ sterretje 
zit te bekijken (gebruik je fantasie, maar niet teveel, raad 
ik aan). 
nr. 4; www.starrynight.com. 
nr. 5; En als jullie nog wat willen weten over Chili, vraag 
het maar hoor. Ja, we willen weten of ze per woord 
betaald krijgt. En waar de aan- en uitknop zit!

Ingrid.

Dag 17; vrijdag, 27 april 2007

Deze morgen alles rustig aan, want om kwart voor 
twee moeten we pas weer iets. Bij het ontbijt hoor 

en zie ik dat, terwijl ik braaf in bed lag de vorige nacht, 
verschillende feestbeesten (lees Arie, Matthijs, Martijn, 
Lianne, Geert en Judith) tot heel vroeg in de ochtend 
zijn doorgezakt. Gezelligheid kent geen grens!
We doen verder allemaal ons eigen ding en dan is het 
weer busje volladen en naar het busstation, waar Judith 
ons meedeelt dat de Tur-bus naar Santiago een half 
uur vertraging heeft. Zucht, steun, kreun. Die dertig 
minuten vertraging blijken een combinatie van een Zuid-

Amerikaans en een Afrikaans halfuurtje en dus komt de 
bus na vijf kwartier eindelijk toch aan. Hup, bagage erin, 
wij erin, en dan zijn we op weg over de Pan Americana 

Plein van La Serena

Vertraging van ruim een uur

Gefeliciteerd (ook van André)
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richting Santiago.
Ondanks het feit dat het een niet-nada-cama bus is 
valt de reis, voor mij althans, erg mee en de chauffeur 
lijkt een hoop tijd in te halen, want om tien uur komen 
we aan bij het busstation in Santiago. Nadat alles en 
iedereen is overgeladen naar een andere bus worden we 
weer gebracht naar ons huishotel Vegas, waar we allemaal 
weer een kamer krijgen toebedeeld.
Voordat we gaan slapen is er nog een kleine surpriseborrel 

voor Martijn, die 
36 wordt. Bier, 
wijn, ballonnen, 
cola, serpentines, 
cakejes, kaarsjes, 
chips, koekjes, 
toastjes met brie 
en filet Americain, 
bitterballen en 
zelfs kipsaté... 
aan alles is 
gedacht! En dan 
is het naar bed, 
want om kwart 

over vijf gaan onze wekkers weer en brengt 
de nieuwe dag ons naar Paaseiland!

Ingrid.

Dag 18; zaterdag, 28 april 2007

Au, wat was het weer vroeg vandaag. Om vijf uur ging 
de wekker om op tijd beneden te zijn voor koffie. 

Om zes uur vertrok de bus naar het vliegveld. Vandaag 
vertrokken we naar Paaseiland, zonder Judith helaas, 
maar nu even een flashback naar gisteravond. Martijn 
is jarig vandaag. 36 alweer. Om half twaalf stonden er 
wat mensen voor kamer 34 met feestmutsen en slingers, 
kaarsjes op cakejes. Even kloppen en Martijn deed open. 
We zongen ‘lang zal hij leven’. Volgens mij had hij het 
niet verwacht. De drank vloeide rijkelijk. Vanmorgen 
om zes uur stond de bus dus klaar. Judith zwaaide ons 
uit. Voor twee dagen hebben we reisleidster Lianne. 
Op het vliegveld verliep alles vlot. We zaten verspreid 
over het toestel. Zelf zat ik 31H. Boek uitgelezen van 
Matthijs en naar m’n mp3-speler geluisterd. Vijf uur later 
kwamen we aan op Paaseiland. Yes! We zijn er. Twee uur 
tijdsverschil met Santiago. Gosh, je zou maar twee uur 
extra jarig zijn.

Op het vliegveld stond onze gids al op ons te wachten 
met bloemenkransen. Daarna gingen we naar ons hotel 
via een toeristische route. De mensen wonen hier ruim. 
Om een uur hadden we een lunch op kosten van het hotel 
bij een restaurant aan zee. Voor de kust lag een schip 
met vier masten. De lunch was voor mij kip met rijst en 
wijn en als toetje fruit. Als ik dit schrijf zijn we heel veel 
wijn verder en een pakje sigaretten. Morgen maar eens 
bietsen bij Geert (hij was zijn sigaretten vergeten).
De kat ligt inmiddels links van mij op de bank en de 
plaatselijke waakhond iets verder. De kat weet dat ze er 
is en hij weet het niet. Ik zit hier alleen met het restant 
bier van Geert. Iedereen ligt in bed. Morgen om acht 
uur ontbijt en daarna om half negen de excursie over het 
eiland, de eerste in twee dagen. Mijn glas is inmiddels 
half leeg en ik heb nog twee sigaretten over. Deze bewaar Welkom op Paaseiland

Gezellig onderkomen op Paaseiland
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ik voor morgen (als het lukt). Ik heb het idee dat ik de 
helft ben vergeten van de indrukken van vandaag. Het is 
nu kwart over elf lokale tijd, kwart over een in Santiago 

en kwart over zeven in Nederland.
Vaag om te bedenken dat je over een week weer in je 
oude ritme zit en dat je nog lang over deze vakantie 
nadenkt en geniet. Slaap lekker iedereen en tot morgen. 
En Judith, dit moet je een keer meemaken. Zo mooi, er 
zijn geen woorden voor.
P.S. Het is niet gelukt met de sigaretten. Het werd een 
sigaret voor het ontbijt.

Barbara.

Dag 19; zondag, 29 april 2007

Na een overvloedig en lekker ontbijt bleek de 
verwachte rondrit van vandaag te beginnen met een 

wandeling naar het plaatselijke kerkje. Een katholieke 
misviering in een mix van Spaans en Rapanui is het 
begin van zowel onze eerste volle dag op Paaseiland 
als onze begeleide tocht. Opvallend was hierbij dat 
alle inwoners uit volle borst meezongen en elkaar ook 

bleken te kennen. En tijdens het handenschudmoment 
in de kerk wervelde iedereen om iedereen heen en was 
het, ook voor de toeristen, ontelbare keren een hand 

geven en het beste wensen. Om tien uur kon er dan 
samen met plaatselijke gids, Yulia,  in twee blikken op 
wielen ingeblikt worden, op weg naar het vogelmandorp 
Orongo. Eerst nog een stop aan een waanzinnig mooie 
vulkaankrater om wat panoramabeelden te maken en 
dan echt het legendarische dorp te bezoeken. Yulia 
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spuide een ganse uitleg over de oude traditie (een soort 
paaseitjes zoeken op een rotseilandje in feite) van de 
vogelman, de vogelgod Makemake en alle bijbehorende 
petrogliefen en daarna konden we Orongo weer aan 

de vogeltjes laten om door te rijden naar Vinapu. Daar 
lag een paar mooi halfbegraven beelden naar de hemel 
te staren en slingerden enkele verloren hoofddeksels 
rond maar het belangrijkste waren toch de immense 
stenen muren die perfect op elkaar aansloten en aan de 
incamuren in Peru deden denken.

Tijd voor het middagmaal in het hotel: voor de 
verandering nog maar eens lekkere tonijn (de pollo-tijd 
lijkt maanden geleden intussen) en vers fruit.

De namiddag begon met een hobbelig ritje richting de 
hoedenfabriek in Puna Pau; in een mooi landschap met 
wijdse vergezichten ligt een aantal afgewerkte en bijna 
afgewerkte reusachtige hoofddeksels langzaam weg te 
eroderen. De jaarlijkse hoedjesparade in Ascot zullen ze 
nooit halen. Na een klein rondje rond de werkplaats was 
het terug inblikken geblazen, nu richting de Aku Akiwi. 
Yulia had ons die al aangewezen vanaf Panu Pau, maar 
niemand had iets anders gezien dan gras en struiken. 
Het bleek echter om veel meer te gaan: zeven moai, 
ietsje, heel veel groter dan de zeven dwergen, die netjes 
op een rijtje in de verte staren, richting Stille Oceaan. 
Ze werden van alle hoeken gefotografeerd, tot langs 
achteren toe, en sommigen gingen (uit respect?) zelfs op 
de grond liggen. Uiteindelijk was de verleiding te groot: 
groepsfoto! Yulia kreeg vier toestellen in haar handen 
geduwd en de gebruikelijke ‘cheese’-kreten waren 
niet van de lucht. Uiteindelijk moesten we onze zeven 
nieuwe vriendjes vaarwel zeggen en terug inblikken, 

deze keer richting een grottencomplex dat gebruikt 
werd als schuiloord tijdens de burgeroorlog. Verstopt 
tussen de struiken bleek er een groot gat in de grond 
te zitten, en de onoplettende toerist moest opletten om 
niet té snel de geheime schuilplaats te ontdekken en met 
pijnlijke botten een verdieping lager te belanden. Na een 
rondje rond de opening (met een schaduwdanspel in de 
langzaam zakkende zon) werd er aan het moeilijkere 
gedeelte begonnen: afdalen langs een glibberig in de 
rotsen uitgehouwen trapje, iets waar niet iedereen zo 
enthousiast over was. Beneden was er de keuze om te 
verdwalen tussen de multifunctionele bananenbomen 
(opeten, als touw gebruiken, als rokje, ...), of de donkere 

Vulkaan

Maximaal 5 personen

Nog steeds een mysterie
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wereld van de grot zelf verkennen. Uiteindelijk durfde 
bijna iedereen de glibberige (condenswater druppelde 
redelijk hard van het plafond af) grot door, naar een 
lichtplek waar een stuk dak ontbrak: hier was vroeger 
de keuken. 

Of de rook die uit die keuken kwam de gevluchte 
grotbewoners niet verraadde, daar kregen we geen 
antwoord op. Barbara een Geert wilden nog een 
donkere tunnel verkennen (volgens hen was er echt wel 

licht aan het einde), maar Yulia was niet zo gek op eigen 
initiatief en vond dat iedereen de grot terug uit moest 
omdat het tijd was om terug te keren. Eenmaal terug 
buiten in de frisse lucht kwamen we er achter dat er al de 

ganse dag een misverstand speelde: Yulia bleek helemaal 
geen Yulia te heten, maar Christina. Om één of andere 
reden (waarschijnlijk verwarring met ‘guía’, het Spaanse 
woord voor gids) dachten we dat echter de ganse dag 
al, en waren we haar ook zo aan het roepen geweest, 
meestal zonder veel resultaat. Maar nu dat opgelost was 
konden we terug inblikken richting Hanga Roa. Terwijl 
de meerderheid van de groep besloot om de volledige 
drankvoorraad (of toch dat gedeelte waar alcohol 
inzat) van het hotel soldaat te maken (en daarvoor 
bedankt werd met gratis snackjes) zijn we met vier nog 
even verse vis gaan eten in een plaatselijk restaurantje. 
Normale mensen waren tevreden met een portie Kana 
Kana (geen idee wat het was, een vis met wit vlees, en 
lekker), maar Ingrid besloot de kok te ontdoen van zijn 
volledige voorraad Rapa Rape (een soort platte kreeft 
zonder scharen) en een plaatselijke delicatesse, zoals we 
de avond tevoren op iets bescheidener schaal al gemerkt 
hadden. In elk geval, na de maaltijd leken zowel Ingrid 
als de kok gelukkig te zijn, en hoe kan men een dag beter 
afsluiten dan met twee gelukkige mensen?    

Bart.

Dag 20; maandag, 30 april 2007

Nou, het is koninginnedag in Nederland, maar 
dat is niet belangrijk. Wij hadden onze tweede 

excursiedag op het eiland. Het begon niet echt lekker, 
de zon was weg en de regen was gekomen. De eerste stop 
was erg nat. Ik ben ook in het busje gebleven, want ik 

Hier kwamen we voor

Oude schuilplaats
Dit mocht niet van Christina
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had niet echt veel zin om zeiknat te regenen (was m’n jas 
vergeten). Iedereen kwam als een verzopen kat terug. Bij 
de eerste stop was onze gids al boos geworden over het 
feit dat er mensen half langs de platforms waren gelopen 
voor foto’s (je moet respect hebben voor de doden, weet 
je). De toon was gezet voor de rest van de dag.

Barbara.

En dan te bedenken dat we ook al extra vroeg op pad 
waren om als eerste ‘s ochtends in het postkantoor 

paaseiland-stempels te halen! Uiteindelijk lukte dat 
(ook bij de rest van de mensen die dat later nog gingen 
doen) en het werd langzamerhand droog. Na Ahu Vaihu, 

waar Christina dus zo boos was geworden, gingen we 
naar Rano Raraku. Dit gebied, de steengroeve waar 

het meeste van het materiaal van de beelden vandaan 
werd gehaald, wordt ook wel de crèche van de moai 

‘Gevallen’ vrouw

Werk in uitvoering

Lachen naar het vogeltje

Drie oude beelden
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genoemd. En dat is een heel toepasselijke naam, want 
overal liggen en staan beelden verspreid of liggen half 
begraven in de grond. Christina nam een voor de meeste 

toeristen ongewone route, legde veel uit en werd ook hier 
weer erg boos toen een aantal van ons naar boven klom 
om een kleine krater te beklimmen. Bij de lunch in de 
openlucht was ze dan ook niet te bekennen. Wij genoten 
ondertussen van een heerlijke maaltijd, inclusief wijn en 
toetje. Zelfs de zon liet zich af en toe even zien, dus ons 
humeur ging ook met sprongen vooruit.
Helaas werd het niet zo tropisch als de vorige dag, dus 
toen we bij Anakena aan de noordkust aankwamen waren 
Ingrid en Bart de enigen die zich in zee waagden. Wij 
genoten intussen in de prachtige palmenbaai van de Ahu 
Ature Huki, de moai die destijds door Thor Heyerdahl 
weer rechtop werd gezet en de zeven Ahu Nau Nau.
Van hier was het terug naar het dorp voor wat laatste 
souvenirs en naar ons hotel, waar geborreld werd en 
waar, tot onze grote verrassing, de eigenaresse een 
hapjesbuffet liet aanrukken.
Gelukkig maar dat we morgen niet vroeg op hoven en 
op ons gemak kunnen wakker worden, ontbijten (hier 
ook al zo geweldig, met verse broodjes, roereieren, ham, 
kaas, enz.) en inpakken om terug naar het vasteland te 
gaan.

Matthijs.

Dag 21; dinsdag, 1 mei 2007

Vandaag is het de Dag van de Arbeid en alles is dicht 
op Paaseiland. Niet dat het veel uitmaakt, want wij 

gaan terug. We waren wat vroeg op het vliegveld; het 
vliegtuig was er nog niet. Rond kwart voor twaalf kwam 

het aan. Arie, Ingrid, Lous, Martijn en ik stonden buiten 
om het vliegtuig te kunnen fotograferen.
Om tien over een was het zover, we vertrokken richting 

Goed verzorgde lunch met wijn

Terug naar Santiago

Gate 1
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Santiago. Tetris had ik al snel herontdekt en de tijd 
vloog om. De vlucht duurde iets van vier uur, twee uur 
tijdsverschil en je bent er. Bert en Ernie waren er zoals 
gewoonlijk als eerste uit, maar ja, who gives a fuck! Na 
de immigratie, de tas en de douane stond Judith ons op 
te wachten. Iedereen was blij haar weer te zien. Met de 
bus naar hotel Vegas om daar aan het bier en de wijn te 
gaan. De afscheidsborrel was aangebroken. Drie weken 
geleden had je de complete reis nog voor je. Iedereen was 
er, alle zestien. Matthijs nam de speech voor z’n rekening 
(we hadden geld ingezameld voor Judith). Daarna kwam 
de pizza die besteld was omdat we trek hadden.
Na de pizza was er de quiz met Matthijs als quizmaster. 
Dertig vragen en we konden kiezen A, B of C. Ik had een 
vraag over mezelf gewoon fout. Ineke won uiteindelijk 
de prijs. Ze had 25 vragen goed beantwoord.

Barbara.

Dag 22; woensdag, 2 mei 2007
Dag 23; donderdag, 3 mei 2007

Jaja, twaalf uur geweest, dus een nieuwe dag. Het feestje 
ging nog gewoon door. Een voor een gingen mensen 

naar bed. Sommige wilden nog voordat we vertrokken 
even shoppen. Uiteindelijk lag ik om iets van half drie 

in bed. Ik was niet van plan vroeg op te staan, dus kwam 
ik om half elf beneden voor het ontbijt. Om twaalf uur 
stond de bus er voor vervoer naar het vliegveld. We 
waren wat vroeg, dus we checkten meteen in en shopten 
met ons laatste geld.
Nu komt het leuke: m’n ma had betaald voor parfums. 
Ook had ze even voorgeschoten voor kleine Geert; die 
betaalde in euro’s weer terug. Alleen, kleine Geert had 
125ml genomen, dus dat werd uiteindelijk problemen 
bij de gate. Ik terug met tas en omgewisseld voor 75ml. 
Net op tijd terug en de dertien-urige reis kon beginnen. 

Nog even snel de laatste foto’s

Adiós Santiago

Op naar Parijs
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Na het opstijgen zette ik meteen m’n horloge op 
Nederlandse tijd.
Het is nu vijf voor half vijf en we hangen ergens boven de 
Atlantische Oceaan, mijn ma zit spelletjes te spelen en 
Lineke doet poging nummer 24 om in slaap te vallen. 
Mijn wijn is op en ik ga dus maar eens aan de wandel.
Vijf uur, terug van mijn wandeling. Vliegtuigen zijn niet 
zo groot (boeing 777-200). Judith stond inmiddels al uren 
te vragen om snacks. Haar avondeten (vegetarisch) was 
niet echt veel, geloof ik. Kleine Geert kreeg inmiddels 
geen drank meer.
Kwart over negen, mensen worden nu een voor een 
wakker. Ik heb niet meer dan drie uur geslapen. Wat een 
vervelende reis. Over een kleine twee uur staan we in 
Parijs en moeten we afscheid nemen van Judith. Ze heeft 
een vlucht later dan de rest. Dan mogen we weer door 
een poortje en van 2f naar 2e rennen om vervolgens weer 

eens vijftig minuten in de lucht te hangen met een ander 
toestel van Air France. Op Schiphol mogen we vast een 
uur op de tassen wachten en dan komt ons afscheid, 
maar niet getreurd, want op 3 juni is er een reünie bij 
Lianne en Martijn in Helmond.
Ik ga meteen vrij regelen van mijn werk om erbij te 
kunnen zijn.
Tien voor tien, hehe, eindelijk ontbijt. Mijn 
complimenten voor de kok. Het ligt weer helemaal vol: 
ham, kaas en kip, koffie, jam en boter. Genoeg in ieder 
geval. Nog geen uur te gaan, dus ga ik er nu maar een 
eind aan maken. De nacht was lang en stil. Wat rest is 
een veilige reis van Schiphol van huis.

Barbara.
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Quiz

01. Hoe groot is de zoutvlakte van Uyuni ongeveer?
a. Ong. 1/3 van België
b. Ong. 1/3 van Nederland
c. Ong. 1/3 van België en Nederland samen

02. Wat had Matthijs nooit moeten eten?
a. Alles; hij is toch al te dik
b. Lasagna, dat maakt hem doodziek
c. Pittige kip; daar kunnen z’n darmen niet tegen

03. Hoeveel scharrels heeft Judith?
a. 2, een aan iedere hand
b. 3, maar meer is mogelijk
c. 4, dat ligt aan het seizoen

04. Met hoeveel vrouwen sliep Bart in Villa del Mar?
a. Geen
b. Twee
c. Vier

05. Hoeveel uur per dag houdt Lous haar mond?
a. Nul; deze vraag is nl. zeer eenvoudig
b. Twaalf; zelfs Lous slaapt
c. Deed ze dat maar ooit

06. Uit welke stad komt Bart oorspronkelijk?
a. Antwerpen
b. Gent
c. Kortrijk

07. Waar werkt Geert of waar hangt hij rond?
a. Gamma
b. Praxis
c. Karwei

08. Hoeveel kilo in Ineke kwijtgeraakt door het Sonja Bakker 
dieet te volgen?
a. Vijf kilo
b. Zeven kilo
c. Negen kilo

09. Wat is Judiths meest gebruikte zin?
a. Geert, heb je voor mij een sigaret?
b. He, wat zeg je?
c. Dat staat in de map

10. In welk Afrikaans land is Ingrid nog nooit geweest?
a. Kenia
b. Zuid-Afrika
c. Madagaskar

11. Hoe oud is chauffeur Antonio?
a. 51 jaar
b. 52 jaar
c. 53 jaar

12. Van wie is het gemakkelijk hoogte krijgen?
a. Mireille
b. Han
c. Lianne

13. Aan welke straat in Santiago ligt hotel Vegas?
a. Calle Paris
b. Calle Madrid
c. Calle Londres

14. Het archeologisch museum in San Pedro de Atacama is 
genoemd naar wie?
a. Gustavo le Paige
b. Pierre de la Tourette
c. Raymon Brabanconne

15. Wat rijmt het leukst op Arie?
a. Safari
b. Bombarie
c. Dronken lor

16. Wat zou Mireille nu het liefst willen?
a. Een liefdesbaby van Koen Wouters
b. Twee lama’s in de tuin
c. Een cursus Nederlands

17. Hoe lang was Ineke ziek?
a. 1 dag
b. 1 1⁄2 dag
c. 2 dagen

18. Wat is het enige souvenir dat Lutgarde van Han heeft 
mogen kopen?
a. Schoensmeer
b. Batterijen
c. Een zakmes

19. Hoe vangt het observatorium in Atacama signalen op in de 
Dodenvallei?
a. Via schotels
b. Via satellieten
c. Via het gehoorapparaat van Han20. 

20. Waar heeft Barbara piercings?
a. Boven haar ogen
b. In haar navel
c. Dat willen we niet weten
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21. Wie van deze mannen zal nooit ongelijk bekennen?
a. Bart
b. Matthijs
c. Martijn

22. Wat is geen Suske en Wiske titel?
a. De woeste woestijnvos
b. De flapperende flamingo
c. De raspoeterende rolstoelbegeleider

23. Wie had in San Pedro de Atacama de meeste was?
a. Lianne en Martijn
b. Lous en Barbara
c. Judith

24. Hoeveel kleinkinderen heeft Lineke?
a. 1
b. 2
c. 3

25. Wat is het dikste boek dat wij bij ons hebben?
a. Een roman van Isabel Allende
b. Een thriller van Van McDermid
c. Een geheimzinnig verhaal van Stephen King

26. Maak de volgende zin af:
Ik ga naar Paaseiland en neem mee:
a. Chocola
b. Een goed humeur
c. Mooi weer

27. Onmisbaar tijdens een Djoser vakantie:
a. Extra geld voor excursies
b. Toiletpapier
c. Een harde koffer

28. Hoe vaak hebben Sandra en Marga een kamer gedeeld?
a. Twee keer
b. Drie keer
c. Dat interesseert me helemaal niks

29. Van welke plaats is dit de plattegrond?
a. Tarija
b. Tupiza
c. Entre Rios

30. Wat is waar?
a. De jury van deze quiz heeft nooit gelijk
b. De jury heeft soms gelijk
c. De jury heeft altijd gelijk

Arie Klaver

Matthijs Boertje

Lianne & Martijn Mandos

Ingrid van Velzen

Judith Janssen

Geert van Herwijnen

Barbara Floor

Marga den Ouden

Mireille Depyper

Bart Meulemans

Sandra Roerdink

Lous Tempel

Lineke Schiffer

Ineke Bakker

Han Vriezen & Lutgarde 


