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Cadeautjes mee op tocht door arm Afrikaans land 

KAMPALA – De opdracht is duidelijk: pak de grootste week-
endtas die je kunt vinden en stop daarin alles wat je niet meer
gebruikt (pennen, lege schriften, kleding, speelgoed, etc.). Ga
daarna naar de Blokker en geef daar je spaargeld uit aan alles
waarmee je kunt schrijven. Resultaat: genoeg geschenken
voor kinderen die duizend keer armer zijn dan jijzelf en waar-
mee je drie weken lang goed kan doen als je door een van de
armste landen van Afrika, Oeganda, reist.

Van onze redactie Reiskrant
AMSTERDAM – Vanaf volgende week zaterdag vindt u in De Telegraaf de

vernieuwde Reiskrant. Zowel het uiterlijk als de inhoud van de krant is veran-
derd. En ook op internet willen we u als reiziger nog beter bedienen. Vast onder-
deel van de Reiskrant wordt voortaan de pagina Checkpoint speciaal voor en
door u. 
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OEGANDAOEGANDA

Kredietcrisis of
niet, wij leven in
Nederland nog al-

tijd op één van de rijk-
ste stukjes van onze
aardbol. Maar er is ook
een wereld waar het
niet vanzelfsprekend is
dat er schoon water uit
de kraan komt, elektri-
citeit uit het stopcon-
tact komt of er
’s avonds eten op tafel
staat. Oeganda is een
van de groenste landen
van Afrika, maar ook
een van de armste. Meer
dan 75 procent van de
bevolking heeft minder
dan een euro per dag te
besteden. Onze verslag-
gever reisde met zijn
kinderen (10 en 12 jaar
oud) drie weken door
Oeganda. Een avontuur
vol wilde dieren, prach-
tige natuur en kampvu-
ren, maar ook bittere ar-
moede.

Gezondheid

In heel Oeganda heerst mala-
ria, dus raadpleeg voor vertrek
uw huisarts of de GGD over
goede preventiemaatregelen.
Tijdens de hele reis en nog een
week na terugkomst slik je anti-
malariapillen. Verder heb je
zo’n beetje alle inentingen no-
dig die er maar voorhanden
zijn (hepatitis, gele koorts, cho-
lera, dtp). Houd rekening met
extra kosten voor inenting,
want met twee kinderen kan
dat behoorlijk in de papieren
lopen. Wij waren circa E 200
per persoon kwijt, maar kregen
later wel het grootste deel weer
van de ziektekostenverzekeraar
vergoed (afhankelijk van de po-
lis). Kijk verder uit met het drin-
ken van water (alleen uit fles-
sen) en vermijd het eten van
rauwe groenten en vlees.

door 
MARTIJN KOOLHOVEN

Halverwege onze rondreis door
Oeganda heeft reisorganisator
Matoke Tours een ontmoeting ge-
organiseerd met een pygmeeën-
stam in een dorpje op circa 3000
meter hoogte in het zuiden van
Oeganda. De Batwa-pygmeeën
zijn het ’uitschot’ van de samen-
leving, ze moesten hun pygmee-
enbestaan in de bossen van de re-
gering opgeven en ze wonen nu,
verspreid over het land, in pluk-
jes in de bergen. De bossen zijn
voor wilde dieren, niet voor men-
sen, zo vindt de regering en daar-
om moesten de pygmeeën hun
natuurlijke leefomgeving verla-
ten.

Rwamaha village, zoals de ne-
derzetting heet, heeft weinig met
een dorpje te maken zoals wij dat
kennen. Er staan twee schoollo-
kaaltjes (betaald met geld van de
Europese Unie) en het mooiste
’huis’ van het dorp is dat van de
stamoudste, een verzameling pa-
len, aan elkaar ’gelijmd’ met
leem en met een dak van stro. De
overige, circa
150, pygmee-
en wonen in
schamele hut-
jes of zelfs in

holen in de bergwand.
Matoke Tours, gespecialiseerd

in reizen naar Oeganda, heeft de
ontmoetingen met de lokale be-
volking tot een vast onderdeel
van haar reisprogramma ge-
maakt. Juist om de Nederlandse
toeristen kennis te laten maken
met het gewone leven, gebrui-
ken en gewoontes en, ook, om
wat goed te kunnen doen. Voor
vertrek in Nederland, worden de
deelnemers aan de rondreis van
harte uitgenodigd om praktische
geschenken als kleding en pen-
nen mee te nemen. 

Ballonnen
De Batwa-pygmeeën ontvan-

gen de groep Nederlandse toeris-
ten met zang en
dans. Alle geschen-
ken uit Nederland
(ballonnen, schrif-
ten, pennen, enzo-
voorts) worden keu-
rig uitgestald en het
hoofd van de school
(in kaplaarzen) ver-
deelt de rijkdom-
men over de twee lo-
kaaltjes. De ballon-
nen worden uitge-
deeld aan de rijke
kinderschare die
zich in twee rijen op-
stellen. Dat kost gro-
te moeite, want ze
verdringen zich om
een ballon in handen
te krijgen. Het krij-

gen van een pen of een ballon
lijkt hier, in Zuid-Oeganda, op
3000 meter hoogte, gelijk te staan
met de ontvangst, in Nederland,
van één Mp3-speler. We voelen
ons wat onwerkelijk; hier wordt,
soms bijna letterlijk, ’gevochten’
om één viltstift waar ieder Neder-
lands kind vrijelijk over kan be-
schikken.

De beelden zijn hartverscheu-
rend. Bijna geen kind hier lijkt
níét aan een ziekte te lijden:
schurft, ontstekingen aan huid,
ogen, lippen. Zwaar vervuild, on-
dervoed (dikke buikjes), vuil-
zwarte gerafelde kleding of juist
veel te grote felgekleurde wester-
se kleding, gekregen bij een eer-
der bezoek van een Matoke-
groep. 

Vast onderdeel van een rond-
reis door Oeganda met Matoke is
ook een bezoek aan een basis-
schooltje. Ook hier veel zang en
dans door de kinderen en veel
dankbaarheid. Onze eigen kinde-
ren, Maurizio (12) en Felicia (10),
trekken enorm veel aandacht,
want het is voor het eerst dat kin-
deren deel uitmaken van een Ma-
toke-groep die deze school be-
zoekt. Onze kinderen laten zich
de aandacht welgevallen, maar
voelen zich er ook een beetje on-
gemakkelijk bij. Het verschil in
welvaart wordt pijnlijk duide-
lijk.

Reizen door Oeganda is een
groot avontuur, in bijna alle op-
zichten. Het Afrikaanse land is

vooral beroemd (én berucht) ge-
worden door het gewelddadige
bewind van dictator Idi Amin,
waarbij tot 1986 circa 1.5 miljoen
mensen om het leven kwamen.
Maar sinds 1986 is er veel veran-
derd, het grootste deel van het
land (zie Reiswijzer) is veilig om
te reizen. De laatste tien jaar is er
ook weer sprake van toerisme
naar Oeganda, dat beschikt over
de mooiste wildparken van Afri-
ka. Doordat het aantal toeristen
dat Oeganda bezoekt nog gering
is, rij je niet, zoals je in Kenia of
Zuid-Afrika kan overkomen, in
file langs de leeuwen, giraffes,
olifanten of nijlpaarden. Oegan-
da beschikt over de grootste kolo-
nie nijlpaarden van Afrika en er
huizen in het land verschillende
kolonies chimpansees en berggo-
rilla’s. 

Flessen
Avontuurlijk is Oeganda óók,

omdat het afrekent met alles wat
wij vanzelfsprekend vinden.
Drinkwater komt er niet uit de
kraan, maar koop je in flessen.
Elektriciteit valt er om de haver-
klap uit en de meeste hotels en

lodges wekken in de avonduren
met dieselgenerators hun eigen
stroom op. Zorg dus altijd voor
een zaklantaarn, want de stroom
valt op de meest onverwachte
momenten uit. In de huisjes waar
we de tweede dag verblijven, op
Buggala Eiland in het immense
’Lake Victoria’, wekte de eige-
naar tussen 19.00 en circa 22.00
uur zelf stroom op. De manager
van het hotel houdt ’s avonds in
de gaten wanneer iedereen van
het strand is verdwenen, telt er
dan nog wat tijd bij (voor tanden-
poetsen en omkleden) en zet dan
de generator uit. Aardedonker is
nog een eufemisme. 

Avontuur is Oeganda óók om-
dat je moet zorgen dat je de avon-
den én nachten muskietenvrij
doorkomt. Er is altijd een kans
dat je een malariamug tegen-
komt, dus, ondanks de medicij-
nen die je preventief slikt, is het
beter ieder contact te vermijden.
Smeren van deet (stevige anti-
muggenmelk voor in de tropen) is
dus een must. Je slaapt standaard
onder een klamboe, waarmee al-
le bedden in de accommodaties
die door Matoke worden geboekt
overigens standaard zijn uitge-
rust. Maar eveneens op Buggala
Eiland in Lake Victoria komen de
muskieten, door de ligging in het
meer, ’s avonds als een soort enor-

me mistbank opzetten. Stel je een
zware Nederlandse sneeuwbui
voor waar je doorheen loopt en je
je hand voor je gezicht houdt om
de rondvliegende vlokken weg te
houden. 

Wat wilde dieren en vogels be-
treft, is Oeganda een paradijs
voor jong en oud. Zoals in natio-
naal park Murchinson Falls, ge-
legen aan de Nijl. We slapen in de
’Nijl Safari Lodge’, midden in
het natuurreservaat, en natuur-
lijk krioelt het om je huisje met
van alles wat kan vliegen, sprin-
gen, kruipen, lopen en friemelen.
Een kakofonie van oerwoudge-
luiden. En ’s ochtends om zeven
uur worden we ruw gewekt door-
dat een grote groep stokstaarta-
pen heeft bedacht dat het een erg
leuk spel is om uit de omringende
bomen op het golfplaten dak van
ons huisje te springen…

Daar kunt u reageren
op de stelling in de co-
lumn van verslaggever
Jos van Noord (via
www.reiskrant.nl en op
de mail: checkpoint@te-
legraaf.nl). En elke week
behandelen we boven-
dien de interessantste
vraag die u ons kunt stu-
ren via reiskrant@tele-
graaf.nl. 

Naast de rubriek Reis-
zaken kiezen we voor u
ook het hotel van de
week uit. Tegelijkertijd
nodigen we u uit om ook
op internet eigen erva-
ringen over hotels met
ons te delen. Daarvoor
hebben we speciaal de
internetpagina hotels op
Reiskrant.nl in het leven
geroepen. 

■ De ontvangst bij de Batwa-
pygmeeën is met zang en dans,
de cadeautjes worden eerst uit-
gestald en dan verdeeld. 

■ Lemen hutjes vormen het
meest voorkomende onderkomen
in Oeganda…

■ De kinderen
in Oeganda zijn
blij met alles en
spelen met de
meest eenvou-
dige speeltjes. 

Vliegende 
start 2009
Lekker weg tussen kerst en

oudjaar? Zelf maak ik altijd
dat ik wegkom. Zo’n AH-
kerst, daar moet ik sowieso
niet aan denken. Aan die pes-
therrie met oudjaar kun je al-
leen nog ontsnappen door weg
te gaan. Wij gaan wat wande-
len in de Pyreneeën, wonder-
mooi en verrukkelijk stil. Ik
zal aan u denken.

Dat doe ik trouwens wel va-
ker. Nederlanders zijn niet te
houden, tickettaks of crisis,
die vliegen er massaal op uit.
Die tickettaks van Bos was dit
jaar uw grootste ergernis. Ons
Wouter is dit taksjaar lelijk
met z’n neus op de Europese
realiteit gedrukt. Want u rijdt
net zo gemakkelijk – allicht
zelfs korter en zonder files –
naar Brussel, Düsseldorf,
Charleroi of Weeze dan naar
dat akelige Schiphol met z’n
waanzinnige parkeertarieven,
eeuwige rijen wachtenden en
dan ook nog die bizarre vlieg-
taks. U hád toch al de helft
van uw vakantiegeld aan
Wouter geschonken? Waarom
houdt hij dan onder aan de
vliegtuigtrappen in Amster-
dam, Rotterdam, Eindhoven
en Maastricht wéér z’n hand
op?

Belgen zijn slimmer. Die
hebben eerst afgewacht hoe
dat zou uitpakken met die
vliegtaks in gidsland Neder-
land om hun eigen tickettaks-
plannen daarna snel weer af
te blazen. Want honderddui-
zenden Nederlanders trokken
dit eerste taksjaar meteen al
naar België en Duitsland om
daar hun internationale vlieg-
reis te beginnen en het gevolg
is dat de Nederlandse econo-
mie veel
meer scha-
de lijdt dan
de miljoe-
nen die tic-
kettaks
ooit zal op-
brengen.
Laten we
niet over
het milieu
beginnen,
want daar
was die taks niet voor be-
doeld; die was in het leven ge-
roepen onder meer om Wou-
ters gratis schoolboeken te
kunnen betalen. 

Als er afgelopen jaar dus
één ding duidelijk is gewor-
den in de reiswereld, dan is
het wel dat die tickettaks ze-
ker werkt, maar averechts.

Vliegvelden nét over onze
landsgrenzen, in Charleroi,
Weeze en Munster, breiden gi-
gantisch uit. Düsseldorf, Bre-
men en Brussel bieden vlieg-
reizen naar Azië en Amerika
voor de helft van de prijs van
Schiphol! Bijna alle vakantie-
oorden in Europa zijn nu van-
uit België te bevliegen, Trans-
avia.com wijkt deze winter
uit naar België en Denemar-
ken en andere prijsvechters
zetten bussen in om reizigers
uit Nederland op te halen.

Zelf vloog ik met Ryanair
van Charleroi naar Montpel-
lier. „Promotie!” verscheen er
op het computerscherm bij
het boeken op internet. „Tota-
le vluchtprijs: 0,00 euro.” Oké
wel vijftien euro aan luchtha-
venbelasting, afhandelingsbij-
drage en andere toeslagen.
Maar niks dure tickettaks.
Dat heeft Wouter met z’n mi-
lieutaks toch maar mooi be-
reikt!

jvnoord@telegraaf.nl

Reiswijzer
Oeganda is acht keer groter dan
Nederland en er wonen 25 miljoen
mensen. De mensen zijn arm en
worden er niet oud. Veel Nederlan-
ders denken bij Oeganda nog altijd
aan de dictator Idi Amin, hoewel
zijn dictatuur in 1986 ten einde
kwam. Tegenwoordig is Oeganda
een relatief veilig land. Zelfs in de
hoofdstad Kampala kun je ’s
avonds rustig over straat lopen. Het
onrustige noorden, waar het be-
ruchte Lord’s Resistance Army
(LRA) nog actief is, moet wel geme-
den worden. Raadpleeg voor actue-
le reisadviezen de website van het
ministerie van Buitenlandse Zaken,
www.minbuza.nl
Het verblijf in Oeganda zelf is goed-
koop. Bij een drieweekse rondreis
heb je genoeg aan circa E 500 per

persoon voor eten, drinken en sou-
venirs. In Oeganda heerst een sub-
tropisch klimaat van gemiddeld tus-
sen de 23 en 28 graden Celsius. 
Meer informatie: o.a. www.visitu-
ganda.com, www.ugandatouris-
m.org, www.matoketours.nl,
www.oegandareizen.nl. Check voor
nog meer aanbieders van reizen
naar dit land het internet. 
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Natuurlijk blijven de
populaire rubrieken Uit
& Thuis en Eropuit be-
staan, aangevuld met
een wekelijks wisselend
verslag van een wandel-
en fietsroute. Wilt u de
route zelf fietsen of wan-
delen? Dat kan: op Reis-
krant.nl kunt u de uitge-
breide route zelf uitprin-
ten. Inspirerende repor-
tages over mooie
bestemmingen, nieuws
en interviews complete-
ren de Reiskrant 2009!
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UIT & THUIS

het best bewaarde geheim

ge die vertrouwen heeft in de
voormalige industriestad.
Glasgow mag in 2014 gastheer
zijn van the Common Wealth
Games, zeg maar de Olympi-
sche Spelen voor de leden van
het Gemenebest. Tal van ho-
telketens staan te trappelen
om te investeren, waaronder
de Jumeirah groep uit Doebai
die er een 28 etages tellend zes
sterrenhotel
weer neerzet-
ten. In Ashdon
Lane, een wat
verborgen
middeleeuws
ogend laantje
vol gezellige ca-
fés in West-
End, zijn de
cocktails ruim
voorhanden.
Er is een mu-
ziekfestival gaande dat is geor-
ganiseerd door de liefdadig-
heidsinstelling Oxfam. Mu-
ziek en Glasgow gaan hand in
hand. De stad steekt zelfs Li-
verpool naar de kroon. Bands
als Simple Minds, Texas, Fra-
tellis, Snow Patrol en Teenage
Fan Club hebben er allemaal
hun ’roots’. Franz Ferdinand
gaf er illegaal concerten in ’the
Chateu’, een van de vele oude
pakhuizen in het Westend. 

,,Glasgow is het best bewaar-
de geheim van Groot-Brittan-

nië’’, bezweert BBC muziek-
technicus Julian in café Brel.
,,I love it. De mensen zijn hier
nog warm. Cynisme is ver te
zoeken.’’ Hij wil nooit meer te-
rug naar zijn geboorteplaats
Londen.

Muziek is één van de pilaren
van het vrolijke Glasgow. De
anderen zijn de aardige musea
en de ligging nabij prachtige

natuurgebieden.I-
deaal voor een dagje
’country-side.

Voor toeristen nog
een tip. Kijk om-
hoog. Glasgow is de
tweede winkelstad
van het Verenigd
Koninkrijk en er
zijn dus veel win-
kels. Veel van de
Victoriaanse archi-
tectuur is pas boven

de etalage zichtbaar.
In the Merchant City, een

wijk vol ooit verloederde pak-
huizen die in snel tempo wor-
den opgeknapt, is Connol
McStravvick ook al enthousi-
ast. Hij leidt de Transmission
Gallery, een plaats waar jonge
kunstenaars een kans krijgen.
,,Glasgow is een mooie plek
voor een kunstenaar. Het is
nog relatief goedkoop en er is
een interessante kunstcircuit.
In Londen moet je je meteen
bewijzen anders ben je snel

bankroet. Hier heeft men de
tijd en is men aardig.’’

Dat geldt ook voor Stephen
Bonomi, de eigenaar van bar
restaurant Arisaig, die slechts
na veel aandringen accepteert
dat we na een lang gesprek
voor de maaltijd betalen. Hoe-
zo Schotse zuinigheid? Maar

Bonomi is dan ook half Itali-
aan. Zijn Italiaanse vader
klaagde er steevast over dat de
Schotten hun beste producten
altijd maar exporteerden.
Waar was het eten uit zijn
jeugd gebleven? De verse vis,
het Schotse lam, het hert uit de
hooglanden? De klaagzang

moedigde Bonomi aan om met
lokale waar te gaan koken, pro-
fiterend van de hernieuwde
belangstelling voor eerlijk
voedsel. Zijn restaurant waar
nu kaas met zeewier en bief-
stuk in de rokerige Lagavulin
malt whisky op het menu staan
is een begrip in de stad. ,,Er is
niks mis mee om trots op
Schotland te zijn. We hebben
hier prachtige ingrediënten.
Glasgow kent een vibratie die
ik mis als ik elders ben.’’

Op de oude volksmarkt Bar-
ras, maar een paar minuten lo-
pen van het levendige cen-
trum met de designer winkels,
is van die vibratie weinig te
merken. Om er over lekker e-
ten maar te zwijgen. Een vette
hap is hier dagelijkse kost. Wie
er oog voor heeft ziet armoede
en alcoholisme hand in hand
gaan. Het barst er van de illega-
le koopwaar van gesmokkelde
sigaretten tot nep sportschoe-
nen. Toch ontbreekt ook hier
de kenmerkende plaatselijke
humor niet. ,,We kopen rot-
zooi en verkopen antiek’’ staat
er boven een winkel geschil-
derd. Het is die humor en die
levenshouding die Glasgow in
de top tien heeft gebracht. Niet
iedereen is er even blij mee.
,,Als Glasgow de uitverkiezing
maar niet gebruikt om alle so-
ciale problemen onder tafel te
schuiven’’, schrijft Lesley Rid-
doch in the Guardian, maar
dat is dan ook een krant uit het
vermaledijde Londen.

Wie: Carlo en Mirjam
Lambrechts
Uit: Roosendaal
Waarheen: Tenerife
Duur: Acht dagen
Accommodatie: Appar-
tement
Geboekt bij: D-reizen
Verwachting: Carlo:
„We zijn jaren achtereen
naar Gran Canaria ge-
gaan en wilden wel weer
eens terug naar Tenerife
waar we vijftien jaar ge-
leden een keer zijn ge-
weest. Spontaan eigen-
lijk, want het was een
lastminuteboeking.” Mir-
jam: „Ja, vrijdagavond
zaten we op de bank en

vonden dat we er even
tussentijd moesten. We
hadden daar ineens tijd
voor.” Carlo: „We heb-
ben net een pand ge-
kocht om een nieuwe
zaak te beginnen en dat
was een hoop stress de
afgelopen zes weken. Nu
dus een weekje rust en
goed nadenken over de
toekomst. Lekker toch in
het zonnetje.” Mirjam:
„Nou, en dan zien we bij
terugkomst wel weer wat
er allemaal op ons af-
komt.”
Kosten: Mirjam: „Alles
bij elkaar nu zo’n
E 1200.”

Wie: Sjoerd Loogman
met vader Boudewijn en
vrouw Petra
Uit: Zandvoort
Waar vandaan: Alvor,
klein dorpje in Portugal
Duur: Acht dagen
Accommodatie: Appar-
tement
Geboekt bij: D-reizen
Verwachting: Petra:
„We hadden van de zo-
mer geen tijd om met
zijn allen op vakantie te
gaan door het werk, dus
zijn we nu in de herfst
lekker weg geweest. Al-
vors is een klein vissers-
dorpje waar ik ooit vijf-
tien jaar geleden ben ge-
weest. Het is nog steeds
niet toeristisch, dus ik
dacht: kom we gaan er
weer eens heen.”

Werkelijkheid: Sjoerd:
„Het allerleukst was dat
je elke dag verse vis kon
eten. Die was dan ’s och-
tends door de vissers uit
zee gehaald en die kon je
dan meteen daarna in
een klein restaurantje be-
stellen. Legden ze hem
op de barbecue en dan
zo op je bord. Super lek-
ker. Verder heb ik de hele
dag gezwommen en
schelpen gezocht op het
strand.” Petra: „Normaal
gesproken gaan we altijd
een paar weken kampe-
ren. Dat is ook leuk voor
Sjoerd, omdat je dan snel
vriendjes maakt. Maar
gelukkig vindt hij ons nu
ook nog leuk om de hele
dag mee op te trekken..”
Kosten: Zo’nE 600 p.p.

Even snel
naar de zon

Toch nog
samen weg
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■ Sjoerd
heeft een

lekker
bruin

kleurtje
deze

herfst.

■ Carlo
en Mir-

jam
hebben

hecti-
sche

weken
achter
de rug.
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DE uitverkiezing
laat de rest van
het Verenigd Ko-

ninkrijk echter vol ver-
wondering van zijn stoel
vallen. Vooral omdat de
Schotse plaats de enige
Britse stad is die in de top
tien staat vermeld.

Dat Glasgow een discutabe-
le reputatie heeft is op zijn
zachtst gezegd een understate-
ment. De stad komt steevast in
het nieuws als het om gangster-
oorlogen, ’comazuipen’ en die-
pe armoede gaat. In sommige
delen van Glasgow-Oost ligt de
werkloosheid rond de 25 pro-
cent en wordt de gemiddelde
man er volgens de Wereldge-
zondheidsorganisatie hooguit
54 jaar. 

Zelfs in de Congo of de Gaza-
strook wordt men ouder, maar
daar zijn alcohol en drugs min-
der wijdverspreid. Een Glas-
gow-kiss is elders in het Ver-
enigd Koninkrijk een kop-
stoot. 

Desondanks schrijft the Lo-
nely Planet dat de bezoeker
,,de kilt en de doedelzakken
moet vergeten ’’ en dient te ge-
nieten van ,,cocktails, cuisine
en designer chic. Het is een
briljante stad met een unieke
atmosfeer’’. Het plaatselijke
VVV kantoor prijst de stad aan
als ,,de mooiste Victoriaanse
stad van Groot-Brittannië vol
architectonische hoogstandjes
en topmusea.’’ 

Lonely Planet is niet de eni-

De hemel is strak-
blauw en toch giet het
pijpenstelen. Dit moet
Glasgow wel zijn. Een
stad vol tegenstellin-

gen die meer heeft ge-
weend dan menig an-
dere plaats, maar nu
het laatst lacht. De bij-
bel voor de onderne-

mende toerist, the Lo-
nely Planet Guide,
heeft de Schotse stad
een plaats in de top
tien van te bezoeken

wereldsteden toebe-
deeld. Dat verbaast
niemand in Glasgow,
een stad die midden in
de vorige recessie toen
het werkelijk een
’dump’ was brutaal
campagne voerde met
de slogan ’Glasgow
Smiles Better’.

door FRANK VAN VLIET ■ REISWIJZER
Er zijn diverse opties voor een vliegreis naar Glasgow.
BMI en KLM vliegen regelmatig vanaf Amsterdam. Ry-
anair doet dan vanaf Eindhoven, Brussel en Niederrhein.
Wie wat meer tijd heeft zou Edingburgh met Glasgow
kunnen combineren. De steden liggen slechts een korte
treinreis van elkaar af. Onder meer Easyjet vliegt vanaf
Schiphol naar Edinburgh.
Wie Schotland en Glasgow per auto wil bezoeken kan
het beste de ferry van IJmuiden naar Newcastle nemen.
In Glasgow is uitstekend openbaar vervoer en het cen-
trum is deels ook prima te belopen.
Uitgaan: de Schotten zijn vriendelijk, maar Glasgow is
soms een wat ruige stad, dus blijf uit de buurt van ’bin-
gedrinkers’ (comazuipers).
Hotels en B&B zijn er in alle soorten en maten. The West
End is de meer trendy buurt.
Restaurants: Er is een revival gaande van de Schotse keu-
ken (Arisaig is slechts een voorbeeld). Dus proeven die
Schotse zalm en het Schotse hert en rund. En wees niet
bang voor de ’haggis’ (gevulde schapenmaag of runder-
darm).
Meer informatie: www.visitscotland.com

■ TOP TIEN GLASGOW
■ The Glasgow School of Art: Nog steeds een school
voor kunstenaars dit gebouw van de beroemde architect
Charles Rennie Mackintosch, met fantastische bibliotheek.
■The Burrel Collection: Maar liefst 9000 kunstschatten
verzameld door Sir William Burrel en zijn vrouw Constance.
Een van de grootste privé-verzamelingen ter wereld van
het oude China tot Cézanne. Ook prachtige tuin.
■ Kelvingrove: Best bezochte museum van Schotland.
Groot en bizar. Van opgezette olifanten tot werken van Da-
lí.
■ Transportmuseum: Claimt het beste van het Verenigde
Koninkrijk te zijn en heeft werkelijk ’alles’ wat rolt in de
collectie. Ideaal voor kinderen.
■ City Sightseeing Bus: Een cliché zo’n tochtje in een
dubbeldekker, maar het geeft wél in korte tijd een prima
idee van de stad.
■ Shopping: Na Londen heeft er geen stad in het Ver-
enigd Koninkrijk zo veel winkel. Een paar tips: Buchanan
Galleries (meer dan 80 klerenwinkels zoals Mango en
H&M), Princes Square (voor duurdere kleren), the Italian
Centre (denk Armani en dolce vita), Argyll Arcade (32 juwe-
liers onder één kunstzinning dak). 
■ The Willows Tea Rooms: Compleet volgens de ideeën
van de architect Mackintosh ingericht. Zelfs de theelepel-
tjes en de kleding van de serveersters zijn van zijn hand.
■ The Merchant City: Ooit vervallen wijk vol pakhuizen
waarin nu trendy cafés, restaurants en kunstzaken zijn ge-
vestigd.

Maastricht dichterbij Parijs
Van onze correspondent

BRUSSEL - Inwoners van Maas-
tricht en omgeving kunnen vanaf
volgende maand veertien keer per
dag met de trein richting Frankrijk
of Engeland razen en reeds na drie
uurtjes in hartje Parijs of Londen
staan. Dat is mogelijk met de Maas-
tricht-Brussel-Express, de nieuwe,
snelle verbinding die vandaag offici-
eel gelanceerd wordt. Reizigers zijn

daarmee in vijf kwartier in hartje
Brussel, waar vervolgens in enkele
minuten kan worden overgestapt op
Thalys en Eurostar. 

Maastricht zal daarvoor een ’Bel-
gisch’ station worden, dat de goed-
kopere Belgische treinkaartjes ver-
koopt. waardoor op de perrons in de
Limburgse hoofdstad de goedkopere
Belgische treinkaartjes kunnen wor-
den verkocht. 

WELVERDIENDE VAKANTIE
LEIDT VAAK TOT STRESS

AMSTERDAM - Maandenlang heb je je erop verheugd.
Eindelijk is het dan zover. De auto is ingepakt en de reis
kan beginnen. Nog maar nauwelijks op de bestemming
aangekomen of een zeurderige hoofdpijn dient zich aan.
„Dit is helaas voor velen een bekend verschijnsel", zegt
Roelof Heida, bedrijfsarts van Arboned.

„Ik hoor heel vaak dat mensen tijdens de vakantie ziek
worden en dan blijft het vaak niet bij hoofdpijn „Hoe dit
kan? Mensen gaan gehaast op reis, kunnen tijdens de va-
kantie het werk niet loslaten, brengen ineens 24 uur per
dag met het gezin door en voelen zich bij thuiskomst al-
lesbehalve uitgerust”, aldus de arts.

BELGEN SCHRAPPEN VLIEGTAKS
BRUSSEL – Het Belgische

kabinet heeft gisteren onder
grote druk van de reis- en
luchtsector en de woedende
gewesten Vlaanderen en Wal-
lonië alsnog een streep ge-
haald door de omstreden in-
voering van een belasting op
vliegtickets. Dat gebeurde
vooral nadat het Ierse Ryanair
had gedreigd uit Charleroi te
vertrekken. Minister Bos (Fi-
nanciën) zei gisteren vast te

houden aan de Ne-
derlandse toeslag
op vliegen, die blijft
gewoon bestaan.
Het schrappen van
de maatregel bete-
kent dat Nederland-
se vliegreizigers ook
volgend jaar spotgoedkoop
vanuit België kriskras door
Europa kunnen blijven vlie-
gen. Niet alleen via de prijs-
vechters, maar ook met grote

maatschappijen als KLM
die in Brussel veel goed-
kopere ticketprijzen
hanteren.

De afgelopen maan-
den zorgde dat al voor
een gigantische toe-
stroom van landgenoten

die de tickettaks van minister
Bos willen omzeilen en sinds
deze zomer massaal naar de
Duitse en Belgische luchtha-
vens uitwijken.

■ Op de ou-
de volks-

markt Bar-
ras, maar
een paar

minuten lo-
pen van het

levendige
centrum

met de de-
signer win-
kels, is van
die vibratie

weinig te
merken.

Om er over
lekker eten

Muziek
één van de

vrolijke
steun pilaren

GLASGOW door CELINE LAMMERS
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SERENGETI
de GROTE vlakteHET GEZIN als hoeksteen van de… reis-

branche! Ook de grote touroperators
hebben ontdekt dat ’qualitytime’ voor

een gezin in ons jachtige bestaan steeds be-
langrijker wordt. Meer en meer aanbieders
van al dan niet (semi)avontuurlijke gezinsrei-
zen komen er op de markt. . Onze verslagge-
ver reisde met een aantal gezinnen mee naar
Tanzania. Djambo, Karibou! 

Gezinsreizen naar TANZANIA steeds meer in zwang

■ Positief
Financieel directeur Marcel (47),
Birgitta (45) en Lisa (15): „Kie-
zen voor een reis als dit is iets
ondernemen dat voor kinderen
aantrekkelijk is, waardoor ze
wat verder kijken dan hun ei-
gen cultuur en andere mensen
leren kennen. Door vooroorde-
len zag ik wel tegen een
groepsreis op, dat zijn we niet
gewend, maar het is een posi-
tieve ervaring geworden. Het
geeft toch wat extra’s met an-
deren. Met een reis als dit bouw
je ook wat veiligheid in. Voor
ons was het de eerste keer naar
een land als dit en dan is het
wel fijn dat alles geregeld is. En
door de gids leer je veel meer
van zo’n land dan dat je het zelf
moet ontdekken.” Lisa: „Voor

■ Geregel
Ondernemer Aad (37), Yvonne
(38), Aad jr. (10) en Anne (8)
over een gezinsrondreis: „Door
onze winkel hebben we zomers
maar weinig tijd om echt op va-
kantie te gaan. Daarom maken
we met de herfstvakantie
meestal een mooie trip. Omdat
dit voor ons onbekend was,
kwamen we op zo’n gezinsreis
uit. En de prijs viel mee… Voor-
naamste reden om een reis als
dit te boeken was het idee dat
er een hoop geregel voor je
wordt gedaan. Zeker als je met
kinderen reist en dingen als jun-
gletochtjes gaat maken, leek
ons dat erg prettig. Nu kunnen
we er allemaal van genieten.
Doordat er andere kinderen
meereizen zijn de contacten ook

■ Reiswijzer
TANZANIA echt Afrika? Wie op
zoek is naar het echte Azië-ge-
voel moet in Maleisië wel even
zoeken. Het land is ontwikkeld,
modern en gestructureerd. De
voormalige Britse kolonie is uit-
stekend bereisbaar en veilig. Ku-
ala Lumpur is een moderne me-
tropool en met alle verschillende
religies hét voorbeeld van een
multiculturele samenleving.
Goedkoop, schitterende natuur,
vriendelijke inwoners, mooie
stranden, wat wil je nog meer!
Wij zien Maleisië eerder als Azië
voor beginners… 

door RON PEEREBOOM VOLLER

ARUSHA - Na twee
stappen op Zanzibar te
hebben gezet, weet je het
zeker: hier is het vroeger
niet pluis geweest. De
ontvangst op het kleine
vliegveldje verklap al
veel. De kruiers, die de
bagage uit het vliegveld
halen, vormen voor ons
een escorte naar het ge-
reedstaande busje. Dit
om te voorkomen dat je
lastiggevallen wordt
door bedelaars of collega-
kruiers. Ze laten de kof-
fers pas los als je ze een
paar munten hebt gege-
ven. 

Zanzibar, of eigenlijk Ungu-
ja, dat met de eilanden Pemba
en Mafia in de Indische Oceaan
de groep Zanzibar vormt, is ook
heel anders dan het vasteland
Tanzania. De duistere sporen
uit het diepe verleden zijn hier
nog steeds niet uitgewist. Zan-
zibar doet een handjevol ’kook-
gekken’ denken aan kruidna-
gelen en nootmuskaat. Inder-
daad, het specerijeneiland,
maar ook een eiland waar de
slavenhandel bloeide, waar de
sultans heersten en de zeero-
vers uitvoeren om schepen te
enteren. In deze
smeltkroes van cultu-
ren bijkomen na een
safari in het mainland
is wel heel apart.
Maar zeg nu eerlijk:
plekken aandoen
waar het vroeger heet
aan toeging, heeft
toch ook zijn charme-
!We verblijven in het
Breezes Beach Club, een riante

muziek bij het diner en gele-
genheid tot duiken in het kris-
talheldere water. Wie nog nooit
de koraalriffen heeft bezocht,
kan in het zwembad de eerste,
voorzichtige duikoefeningen
volgen. Bij de lange wandelin-

gen over het hagelwit-
te strand kom je al-
leen een paar fietsers
tegen. Zanzabari’s op
oude fietsen uit Chi-
na, die zijn overgeble-
ven uit het Nyerere-
tijdperk, waarin ge-
kozen werd voor het
socialisme. De nu bij-
na vervallen flats in

Stone Town, gebouwd naar

deel dat door een hoofdweg,
Creek Road, van de nieuwere
stad wordt gescheiden. De rit
naar de hoofdstad is al een hele
beleving, want rond vijf uur in
de morgen verzamelen honder-
den Afrikanen zich in greppels
langs de weg, wachtend op de
bus. Ze gaan naar de markt in
Zanzibar met fruit, vlees, vis en
andere handelswaar, die boven
op de bus wordt vastgesjord.
Even anders dan bij ons, want
de hitte en de afwezigheid van
ijskasten geven de vliegen vrij
spel. "We zijn gewend alle
etenswaar lang te koken of te
braden", zo stelt onze gids ge-
rust.Terwijl Mina de centjes in

■ Zee-
bra’s en
Gnoe’s
oerbe-
woners
van Tan-
zania
leven
nog
steeds
traditio-
neel…

Ongekende
Afrikaanse
schoonheid
verbaast
zelfs jonge
kinderen

Ongekende
Afrikaanse
schoonheid
verbaast
zelfs jonge
kinderen

RREEIISS KKRRAANNTT

TANZANIA

Paramaribo

749.-P.P.non stop
Retour al vanaf

Reisperiode:
27-12-08 t/m 19-06-09 & 
08-08-09 t/m 30-09-09

Vliegtickets

133Londen

3-daagse vliegreis inclusief ���-hotel met ontbijt. 
Vertrek op diverse data in november en december.

LONDEN

1991.

Top-10

2-daags arrangement inclusief hotel met ontbijt en 
entreekaart. Aankomst op div. data in nov. dec. en jan.

HOLIDAY ON ICE

59 2.

8- of 15-daagse vliegreis inclusief hostel. 
Vertrek op diverse data in december. 

COSTA DEL SOL

1993.

8- of 15-daagse vliegreis inclusief appartement. 
Vertrek op diverse data in december. 

TENERIFE

2994.

3-daagse reis inclusief ���-hotel met ontbijt. 
Vertrek op diverse data in november en december.

PARIJS

695.

8- of 15-daagse vliegreis inclusief ����-hotel.
Vertrek op diverse data in december.

EGYPTE ALL INCLUSIVE

3096.

8- of 15-daagse vliegreis inclusief appartement. 
Vertrek op diverse data in december. 

LANZAROTE

3297.

2-daags arrangement incl. �����-hotel met ontbijt, 
driegangendiner en 1x entree Holland Casino Scheveningen.

SCHEVENINGEN

898.

8- of 15-daagse vliegreis inclusief appartement. 
Vertrek op diverse data in november en december. 

FUERTEVENTURA

2799.

9- of 16-daagse vliegreis inclusief ���-hotel.
Vertrek op diverse data in december. 

CURAÇAO

54910.

■ De Reiskrant krijgt
vanaf volgende week
een ander uiterlijk…

Vernieuwde 
Reiskrant 
in 2009 

Nairobi

813.-P.P.non stop
Retour al vanaf

Reisperiode:
t/m 02-07-09 & 
21-09-09 t/m 01-11-09.

Lesje in 
nederigheid

■ Olifanten die je bijna kunt 
aanraken. Wat een ervaring!

■ Je ziet in Oeganda vogels waar-
van je de naam niet weet. 

■ Het
lijkt wel
of deze
orang-
oetans

een
showtje
voor ons

geven.


