
Madagascar mei-juni 2022 
 
De voorbereiding 
 

Na twee keer een jaar uitstel vanwege corona gaat het dan toch gebeuren: Madagascar!! In 
2004 waren we er voor het eerst en het land heeft ons hart gestolen. De reis zou aanvankelijk 
4 weken duren, maar na elk uitstel vonden we weer wat nieuws voor een paar extra dagen 
zodat we uiteindelijk op 7 weken uit zijn gekomen! De voorbereiding was stroef. 7 weken 
geleden beiden corona gekregen (en Jos met complicaties waardoor hart met cardioversie 
moest worden 'gereset') en dus onzekerheid over de verplichte PCR test. Gisteren bleken PCR 
tests negatief zodat de laatste belemmering weg viel. Maandag weer op ons gemak weg. Met 
de trein naar Schiphol en verder met de shuttle naar ons hotel. We hebben met een lange 
traditie gebroken en hebben de nacht voor vertrek niet bij vd Valk, maar bij Ibis geslapen. We 
moeten 4:15 op Schiphol zijn en de shuttle van Ibis is de enige die al zo vroeg gaat. Ibis kan 
niet tippen aan van der Valk. Het 'laatste avondmaal' is dit keer geen feestje, maar een karige 
buffet hap voor de hoofdprijs. De reis gaat dus naar Madagascar. Donderdag eerst naar Parijs 
en dan 11 uur verder vliegen naar Madagascar. In de hoofdstad Tana worden we opnieuw op 
corona getest en moeten de uitslag in ons hotel afwachten. Gelukkig is de quarantaine 
afgeschaft. Hierna vliegen we na 3 dagen naar het droge zuiden en rijden met gids/chauffeur 
in 3 weken terug. Vervolgens vliegen we naar Diego in het noorden voor de volgende 2 weken. 
Hierna weer terug naar Tana en over land langzaam naar het tropische eiland Ile Saint Marie. 
Op onze website www.josvddool.nl staat het uitgebreide schema. We hebben er zin in!! 

 

 

De reis naar Antananarivo 

Het beschrijven van de heenreis is doorgaans geen apart verhaal waard. Nu wel.  
 
Avonturier van 80 jaar 
In het Ibis hotel in Amsterdam komen we aan de praat met een bijzonder kleurrijke man van 
80. Het is een Schotse avonturier a la Henk de Velde (onze kleurrijke poolreiziger) met zijn 9 



jarig hondje als trouwe metgezel. Hij woont op de Canarische eilanden en heeft hier een 
nieuwe boot bekeken voor zijn volgende avontuur: varen naar het eilandje in de Stille oceaan 
waar de muiters van de Bounty zich 18 jaar schuil hielden. Met zijn vorige boot heeft hij 42 
dagen in de zuidelijke Atlantische oceaan gedobberd voor hij opgemerkt en gered werd. Zijn 
hondje was de held omdat die al die dagen op de uitkijk stond en begon te blaffen toen hij de 
dieseluitlaatgassen van de uiteindelijke redders rook. 80 jaar en zoveel levenslust, wat een 
geweldige man!!  
 
De vlucht 
Op Schiphol is het zelfs op dinsdag om 4:15 al extreem druk. We moeten er drie uur van 
tevoren er al zijn, maar de KLM checkt pas vanaf 5 uur in. De machines waar je zelf in kunt 
checken worden een uur later pas aangezet. Sukkels. Vooral bij de douane staan lange rijen, 
waar we voorheen zo door konden lopen. Snap er niets van. Alle banden zijn in gebruik en je 
hoeft niet meer al je 
elektronica apart te laten 
scannen. Duurt bij elkaar 
meer dan een uur. De 
vluchten gaan soepel. In 
Parijs moeten we voor de 
overstap naar een andere 
terminal en dat is 30 
minuten lopen.  
 
De vlucht naar Tana, zoals 
iedereen de hoofdstad 
Antanarivo noemt, duurt 
10:30. De KLM bezuinigt. 
De maaltijd is vervangen 
door een kaasbroodje en als we om een wijntje vragen zijn ze 10 minuten aan het zoeken om 
nog een verdwaald flesje te vinden. Ien baalt van het film aanbod. Groot aanbod, maar niets 
is ondertiteld in het Nederlands.  
In Tana moet de douane het wiel nog uitvinden. Enorme rijen. Voor de ene zijn 7 poortjes, 
voor de andere maar 2. Als de ene rij klaar is en de andere nog gigantisch is (switchen kan 
niet) gaan doodleuk 5 poortjes dicht omdat ze klaar zijn.  
 
De corona perikelen 
Als we uiteindelijk door zijn volgt het tweede obstakel. De extra corona test. Voor de vlucht 
was een uiterst betrouwbare PCR test nodig. Iets te betrouwbaar omdat die nog positief is 
weken nadat je corona hebt gehad. Was voor ons wel spannend aangezien we 7 weken 
geleden corona hebben gehad.  
Hier hebben ze bij de plaatselijke Albert Heijn wat zelftests gehaald en mogen we weer een 
uur wachten voordat iemand een stokje 1 cm in je neus steekt. Je voelt het niet eens. Het lijkt 
vooral bedoeld om nog wat extra geld op te halen. Na 2,5 uur staan we eindelijk buiten. We 
worden opgehaald door Zoe, de gids waar we de komende dagen mee op zullen trekken. Een 
hele aardige vent. Door de uitgestorven stad rijden we naar ons hotel Bois Vert. Een oase in 
de op het oog rommelige stad. We hebben een smaakvol ingericht huisje. Het is 2:00 als we 
bij het hotel zijn, een uur later dan Nederland, en duiken meteen in bed.  

 

Antananarivo 
 
De twee dagen in Tana, die we extra in moesten plannen voor de inmiddels afgeschafte 
Covid-19 quarantaine, hebben we goed besteed. Woensdag eerst even relaxed bijkomen van 
de reis en 's middags naar het zomerpaleis van de laatste koning.  



 
Het zomerpaleis van de koning 
Madagascar is vanaf 1540 een koninkrijk geweest. Het had de macht over heel Madagascar, 
maar het rijk viel uit elkaar. Rond 1780 kwam, hou je vast, Andrianampoinimerina aan de 
macht en deze koning heeft de basis gelegd voor het huidige Madagascar. Hij trouwde met 12 
vrouwen, van elke belangrijke stam eentje, en wist zo Madagascar opnieuw te verenigen. Over 
wat er na zijn dood allemaal aan intriges plaats heeft gevonden kun je een succesvolle Netflix 
serie van 10 seizoenen van maken. Het koninkrijk werd afgeschaft in 1897 toen de Fransen 
Zanzibar (nu deel van Tanzania) voor Madagascar ruilden en het de nieuwe kolonisator werd. 
Het 300 jaar oude houten paleis staat op een berg, is pas gerenoveerd en is uiteraard Unesco 
wereld erfgoed. De koning had nog geen contacten met het westen en leefde naar onze 
maatstaven heel primitief. Zijn opvolgers, bijna allemaal koninginnen, wisten hun baantje 
wel uit te baten en werden overladen met giften uit Engeland (prachtige kleding van koningin 
Victoria) en meubels uit Italië en Frankrijk. De gids had geen moeite twee uur vol te praten 
over dit unieke paleis en zijn unieke bewoners. Later werd het paleis verplaats naar Tana en 
werd het zomerverblijf. Nog steeds wordt het koningshuis door de bevolking aanbeden. 
Achter de tombe waar de koninklijke familie begraven is, worden nog steeds dieren geofferd 
en het offerbloed rondom de tombe verspreid. Een vers bloedspoor van een geslachte kip is 
het bewijs. Een unieke plek en mooi begin van de trip.  
 
Wandeling net buiten Tana 
De tweede dag vroeg op. We gaan wandelen aan de andere kant van de stad. Het is maar 37 
km verderop, maar je rijdt er standaard 3 uur over. Tana is dicht gegroeid. 3 miljoen 
inwoners en een infrastructuur uit de koloniale tijd. Het enige stoplicht is al jaren kapot. De 
gevolgen zijn ellenlange files en een nagenoeg onbereikbaar centrum. We moeten een stukje 
door de stad en dat is drama. Twee uur voor een paar kilometer door een buitenwijk! Elke 
nieuwe president zegt er wat aan te gaan doen, maar eenmaal gekozen is zakken vullen de 
grootste prioriteit geworden. Ook in Madagascar ruiken de Chinezen hun kans. Voor wat 
smeergeld mogen ze de bodemschatten van het land plunderen.  
 
Uiteindelijk komen we in het gebied van de Merina stam. Via een onmogelijke weg rijden we 
naar een dorpje. De huizen zijn van rode 
baksten en ze leven hier simpel. Vader 
werkt op het veld (de rijstvelden), de zoon 
herdert in de bergen de zeeboe kudde, de 
vrouw staat in de keuken en de dochters 
passen op de kleintjes. Voor school is geen 
plaats en hier op het platteland zijn dus veel 
analfabeten. We klimmen naar de top van 
de omliggende bergen. Het is niet extreem 
heet, maar we hebben het zwaar. Naweeën 
van de Covid, of beginnen we echte ouwe 
lullen te worden? Boven komen we drie 
jongetjes tegen die hun zeeboes hier laten grazen. We praten via Zoe wat met ze. Een dubbel 
gevoel. Ze lijken vrolijk en het naar hun zin te hebben. Naar school zijn ze nooit geweest en 
daar zullen ze later best last van hebben. De beschaving rukt op en er is steeds minder ruimte 
voor tradities als deze. De omgeving is prachtig. Vooral als de rode kleuren laat in de middag 
oplichten. Ik probeer de drone uit. Geen groot succes vanaf de top van een berg omdat je de 
hoogte niet in kunt schatten. De drone geeft negatieve hoogte aan en daar heb je niets aan. Al 
met al een geslaagde dag. We zijn doodversleten als we weer terug in het hotel zijn. Snel even 
eten (3e keer van dezelfde korte menukaart) en naar de kamer om de koffers weer vliegklaar 
in te pakken. Morgen vliegen we naar het zuiden en daar begint onze rondreis pas echt!  
 

 



Toliare (zuiden) 

 
De vlucht naar Toliare. 
 
Zoe heeft zich weer een paar uur door de file gewurmd om ons in 10 minuten naar het 
vliegveld te brengen. Van ons voorstel om voor weinig een taxi te nemen moet hij niets weten. 
Stipt op tijd staat hij met ijsmuts en gewatteerde jas, het is tenslotte maar 20 graden, ons op 
te wachten. Op het vliegveld nemen we afscheid van onze sympathieke gids en maken ons 
weer op voor het 'overgewicht gevecht' met de douane. We hebben beiden meer dan 20 kg in 
de hoofdbagage en veel te zware handbagage. Mijn handbagage weegt met computers, zware 
drone batterijen, camera en zware lenzen 16 kg, waar maar 5kg toegestaan. Bij het wegen zie 
ik de dollar tekens al in hun ogen en ja hoor: bijbetalen! Ronde 1 is begonnen. Ik haal de 
zware camera's uit de handbagage en doe ze om mijn nek en zeg dat het nu ok moet zijn. Nee 
dus, nog steeds 6 kg te zwaar. Weer alles open en mijn jas aan, die ik steeds verder vol prop. 
Die 6 kg wordt steeds een paar onsjes minder tot ze het zat zijn en ik door mag.  
Ronde 2: Ien heeft ook iets te veel, maar dat is snel elders weg gewerkt. Dan zien ze pas dat ze 
nog een volgepakte tas met medicijnen heeft. Betalen!! Er volgt een heel lulverhaal van ons 
over 'afspraken met de maatschappij', 'speciale medische permissie' etc. Ze kijken elkaar aan, 
beginnen niet meer over de iets te zware ruimbagage en wensen ons een goede reis.  
Ronde 3. We denken er te zijn, maar als we door de controle zijn staat er een knulletje bij te 
klussen bij een grote weegschaal. Hij weegt alles opnieuw: bijbetalen!!! Hij spreekt geen 
Engels en we zeggen dus in het Engels dat dat al bij het inchecken geregeld is. We lopen 
hierna gewoon door en laten hem sputterend achter. 1 flight done, 3 more to go.  
 

Toliare 
 
In Toliare worden we door de gids voor de 
volgende weken opgehaald. We waren al door Zoe 
geïnformeerd dat het een vrolijke vent is en zijn 
mond niet stil staat. Daar is geen woord van 
gelogen!! De meeste toeristen gaan naar één van 
de strandhotels in het noorden bij Ifaty. Wij gaan 
de andere kant op en komen na een Afrikaanse 
massage (van de slechte weg) na een uurtje aan in 
Residence Eden. Een paradijs! Geweldig hutje aan 
het strand, mooi uitzicht en een geweldige 
keuken. De middag is vrij en die benut ik om met 
de drone naar een vissersdorpje te vliegen en de 
mangrovenbossen van boven te bekijken. 's 
Avonds een fel oranje zonsondergang terwijl we 
op ons ligbed van een mojito genieten. Het leven 
is hier spotgoedkoop.  
 
We beginnen al aan ons nieuwe tempo te wennen. 
6 uur op, 7 uur ontbijt en 8 uur op pad. 's 
morgens is het behoorlijk fris, maar als de zon aan 
kracht wint is het al snel 30°. Het is ruim 2 uur 
rijden naar Ifaty. Daar bezoeken we de 'spiny 
forest'. Hier groeien grote bomen en struiken met 
enorme stekels. Zo zag het er vroeger in Zuid-
Madagascar overal uit. Nu is het meeste gekapt. 
Er staan ook veel eeuwenoude baobabs. De oudste 



is 1400 jaar oud! Grootste attractie is gids Clovius. Hij lijkt 75, maar is slechts 57. Gemiddeld 
worden mannen hier maar 55 jaar oud, maar Clovius is springlevend en vertelt met heel zijn 
lichaam op humoristische wijze zijn verhaal. We liggen regelmatig dubbel van het lachen. 
Gids Nick is ook zo'n joker. Hij lacht om alles en heeft enorm veel humor. De sfeer zit er goed 
in. In Toliare lijkt de tijd stil gestaan te hebben. Het meeste vervoer gaat met fietstaxi's en die 
bepalen het straatbeeld. Iedereen lijkt met iets bezig te zijn. Het is echt genieten als we door 
de bedrijvige stad rijden. We hebben een ongelukje bij het geld uit de ATM trekken. Als ik 
eerst mijn pas op willen bergen vindt het apparaat het te lang duren en slikt de stapel 
bankbiljetten weer in. De bank is dicht en het geld is foetsie. Thuis maar kijken of er nog wat 
aan te doen is. Op de weg terug naar het hotel zien we veel kleurrijke vogels. Felgroene 
lovebirds, de fameuze gekuifde drongo en een bijeneter waren de mooiste. We zijn de enige 
gasten in het hotel, maar tellen minimaal 21 personeelsleden. Hoe kan het bestaan als de prijs 
voor een biertje €1,50 is en het geweldige eten maar €6,- kost? De tijd vliegt.  
 
Vissersdorpj San Agustin 
We willen nog even bij ons huisje relaxen en doen alleen 's ochtends een uitstapje. We 
klimmen over de heuvel achter ons hotel en komen in het dorpje Saint Agustin terecht. Het is 
zondag en vanuit verschillende gebouwtjes klinkt religieuze muziek. Het is hier het gebied 
van de Vezo stam. Veel vrouwen smeren hun gezicht in met klei. Niet alleen om af te koelen, 
maar het geeft ook een vorm van status. Het dorp is in 2 delen gesplitst. Aan de ene kant van 
een stroompje wonen de vissers, aan de andere de boeren. Bijzonder is dat ze hun spullen niet 
verkopen maar ruilen. "Jij een vis, dan ik graag een paar bonen." We lopen langs het strand 
en zien de vissers de netten binnen trekken. De vangst lijkt magertjes en voor een deel uit 
plastic afval te bestaan. De kinderen roepen ons 'kadovaza' na en zwaaien naar ons. Wat leuk 
denken we, tot we er achter komen dat het staat voor '(heb je voor ons een) kado, 
buitenlander'. De naweeën van de tot 2019 explosief gegroeide toeristenindustrie, die het 
bedelen tot grote hoogte heeft gebracht. We lachen maar een beetje dom met een 'ikkie nie 
begrijpie' gezicht. Vanuit het dorp doen we een 'mangroven boottocht'. Het is dat we naar de 
groep flamingo’s voeren, anders was het een tripje van helemaal niets geweest. Ik heb 
meerdere keren in NL en hier aangegeven dat er een NGO is die de mangrovebossen 
bestudeert en waar je met uitleg doorheen vaart. Het Halo project. Hebben ze niets mee 
gedaan en een gemiste kans want we moeten er gisteren langs gereden zijn. 's Middags lekker 
relaxed bij het huisje 

 

Le Domaine d'Ambola 
 
Met de catamaran naar d'Ambula 
We verlaten het 'paradijs van Eden' en stappen met maar liefst 9 stuks bagage (apparatuur, 
medicijnen, voedselvoorraad en 'later pas nodig' spullen zitten in aparte tas als we eigen 
vervoer hebben) in een smalle catemaran. 
Het is anderhalf uur varen naar het 
eilandje Nosy Ve. Hier struinen we wat 
over het strand en komen de mooiste 
schelpen tegen. De stormvogels, waar het 
eilandje bekend om is, laten zich af en toe 
even zien. Er is voor ons een geweldige vis 
bbq georganiseerd met kreeft, vis en 
garnalen. Jos moet het feestmaal aan zich 
voorbij laten gaan omdat hij gisteren 
waarschijnlijk iets verkeerd gegeten heeft. 
Vanuit Nosy Ve varen we naar Anakao, waar vandaan we met een landrover door het mulle 
zand naar het verlaten hotel Domaine d'Ambulla rijden. Een prachtig hotel aan een 
godverlaten wit strand. Met de drone ontdek ik alleen een vissersdorpje op zo'n 2km afstand 
en zien we af en toe een catamaran voorbij zeilen.  



 
Het Tsinamanpetsotsa NP 
De reden dat we naar deze uithoek gaan is het onbekende Tsinamanpetsotsa NP. Een 
turquois brak meer met flamingo's in een droge semi-desert. We gaan met Nick en een 
superslome gids het park in. Je mag niet iemand op uiterlijk beoordelen, maar deze Jackie 
was qua uiterlijk en uitstraling net een karikatuur van een suffie uit de Donald Duck. Met 
hem sjokken we wat langs grote baobabs, waaronder de oudste van Madagascar (ruim 3000 
jaar oud). Het sterft van de muggen en we lijken wel een wild om ons heen slaande horde. 
Deet lijken ze heerlijk te vinden! De maki's laten zich niet zien. De bijzondere vogels zien we 
wel over vliegen, maar de gids heeft geen idee welke soorten het zijn. Ietwat teleurgesteld (al 
zullen sommige foto's prachtig zijn) gaan we terug naar het hotel en rijden we de zware route 
terug naar Anakao. Hier een gezellig, maar erg simpel hotelletje. Hotel Safari Veza. De andere 
dag vroeg op voor de speedboot terug naar Toluare. Madagascar is in 18 jaar weinig 
veranderd, maar op het strand van Tuliare hebben we de eerste vooruitgang te pakken. De 
huifkar die ons van de speedboot uit zee plukt wordt niet meer door zeeboes, maar door een 
tractor voortgetrokken!  
 
De rondreis begint 
In Toliare staat onze auto al klaar. Even geld tanken (dit keer wordt alleen het bonnetje weer 
ingeslikt!) en de rondreis kan na de slow start (Tana en strand rond Tuliare) eindelijk echt 
beginnen!  
 
We rijden landinwaarts naar Isalo NP, 
één van de top attracties van 
Madagascar. Een rit van 4 uur. 
Onderweg komen we langs straatarme 
dorpen waar gelukzoekers de grond 
omploegen op zoek naar saffieren. Het 
gebied is gortdroog. Onderweg bedelen 
mensen. Niet voor geld, snoepjes of 
eten, maar voor water! Er zijn maar een 
paar diepe putten waar je water kunt 
vinden en die liggen op kilometers 
afstand van elkaar. Als we ons 
overbodige water aan een familie op een 
door twee zeeboes getrokken kar schenken zijn ze dolblij. Ze later alleen de teugels even 
vieren en de zeeboes slaan op hol. Dat was even spannend, maar ze weten de dieren gelukkig 
snel te kalmeren.  
 
Zombitse NP 
Anderhalf uur voor Isalo stoppen we bij het onbekende Zombitse NP. Bijna iedereen rijdt het 
voorbij, maar het is deze reis de beste kans om de prachtige Verraux sifaka van dichtbij te 
zien. We gaan 2 uur het park in met een gids en een spotter. Er zijn hier zoveel sifaka families 
dat succes zo goed als verzekerd is. We stuiten op een groep van 7 jonge dieren. Ze zijn net zo 
nieuwsgierig als wij en doen rustig hun ding. Het zijn elegante dieren die zich met enorme 
sprongen van boom naar boom verplaatsen. De acrobaten van Madagascar. De kers op de 
taart van de afgelopen dagen.  
 
In Isalo slapen we in een ruige Amerikaans aandoende omgeving. Grillige rotsen en mooie 
uitzichten. Helaas zijn we weer de enige gasten, maar is alles wel picobello verzorgd. Nick 
zoekt vannacht gezelschap en slaapt in een drukker hotel bij andere gidsen. Hij komt nog wel 
even langs om met gids Roxy het programma van de komende 2 dagen af te stemmen. We 
kijken uit naar de dagen in Isalo!  
 



 

Isalo NP 
 

Isalo is één van de hoogtepunten van Madagascar. Een kleurrijk rotsachtig gebied waar je 
geweldig kunt wandelen en groene canyons 
kunt verkennen. In elk park heb je een extra 
lokale gids nodig om er in te mogen. Met Roxy 
treffen we een topgids die alles weet over het 
gebied en meteen voelt als een nieuwe vriend. 
De eerste dag wandelen we een stuk over het 
plateau. Prachtige rotsformaties en 
uitzichtpunten. Na een lange vermoeiende dag 
kunnen we bij een 'natulal pool' alle 
vermoeidheid van ons afspoelen. De tweede 
dag blijven we 'beneden'. We lopen door een 
canyon naar de camping. Voor Covid een hotspot vol reizigers, nu een verlaten oord in het 
groen. De voedsel stelende bruine lemuren zijn vertrokken, maar een groep ringstaart maki's 
wacht nog geduldig op makkelijk eten. Ien gaat uit haar bol en is niet weg te slaan bij deze 
leuke dieren. We lopen de canyon wat dieper in en komen bij een paradijslijk meertje met 
waterval. In dit gebied leeft ook een groepje van 3 Verroux sifaka's. Roxy weet ze te vinden! 
Terug on het hotel neemt Ien een massage terwijl ik met gids Roxy ga dronen. We beklimmen 
een berg en zijn vlak voor zonsondergang boven. We vliegen over de door de zon opgelichte 
grillige bergen en ik neem prachtige shots. Roxy drukt me op het hart niets te zeggen in het 
hotel of tegen andere gidsen want dronen in Isalo is zonder het betalen van steekpenninkjes 
streng verboden. Morgen verlaten we deze mooie plek weer en rijden verder naar het ook niet 
verkeerde Andringitra. 
 
 

Andringitra NP (Catta lodge) 
 

We verlaten net op tijd onze lodge in Isalo. De president slaapt hier vannacht en dan 
verandert het hier in een vesting. We verlaten het droge zuid-westen en rijden langzaam naar 
het groene oosten. We hebben wel zin in een paar dagen jungle. We maken wel een 
tussenstop in Andringitra, een prachtig gebied met hoge en steile granieten rotsen. Het is ook 
het gebied van de grappige ringstaart maki's. Onderweg worden we door een menigte begroet 
met oranje vlaggen. Een tegenvaller als het niet voor ons blijkt te zijn, maar voor de ons 
tegemoet rijdende president.  
 
Parc d’Anja 
Vlak voor we de al slechte asfaltweg verlaten en verder moeten op 
een ongekend slechte gravelweg bezoeken we parc d'Anja. Een klein 
stukje bos tegen een berg waar wel 200 ringstaartmaki's leven. De 
grappige dieren zijn niet schuw en we hebben een topmiddag. Het 
is al laat als we de slechte weg naar Andringitra inslaan. Gelukkig 
kent Nick de weg in dit doolhof en na anderhalf uur stuiterballen 
zijn we bij de catta lodge. We zijn zowaar niet de enige gasten. De 
lodge ligt midden in een bos en als we ’s ochtends opstaan horen we 
het geluid al van de ringstaart maki's die op het terrein leven. 
Hartstikke leuk. Rondom de lodge liggen hoge granieten bergen 
waaronder de bekende 'kameleon', zo genoemd omdat op de top 
een enorme kameleon lijkt te liggen. Met gids Justin en Nick maken 
we een korte wandeling in de omgeving. Heel relaxed totdat ik van 
een smal rijstveldpaadje af kukel en anderhalve meter lager in de blubber lig te spartelen. Dat 
was meteen het einde van de wandeling. Naast wat schaafwonden hou ik er een zere grote 



teen aan over en loop ik de rest van de dag als een 

ouwe vent van 65. 😜 Tussendoor wel even de 
mooie omgeving met de drone verkend. Kon alleen 
niet vinden hoe ik hem boven de 500m kan krijgen 
zodat het net niet lukte om over de kameleon te 
vliegen. De volgende morgen met zonopkomst 
naar één van de mooiste plekken van Madagaskar: 
een meertje waarin de mooie bergen worden 
weerspiegeld. De drone gaat dan ook de lucht in 
voor de mooiste opnames tot nu toe!  

 

Ranomafana NP 
 
Vanuit Andrigitra trekken we het hoogland in. Mooie landschappen met rijstvelden in allerlei 
kleuren groen. We stoppen in een dorpje en struinen over de markt. Wat een kleurrijk 
gebeuren! De tijd lijkt hier stil gestaan te hebben. Voor 1 euro huren ze een plekje om hun 
spulletjes met een brede lach aan de man te brengen.  
De weg wordt steeds slechter als we het bekende, hooggelegen regenwoud van Ranomafana 
naderen. Zo'n 60% van het park bestaat uit 'primiry forest', oerbos van duizenden jaren oud. 
Nog geen 25 jaar geleden werden hier nog 2 nieuwe soorten lemuren ontdekt! Met een gids 
maken we een zware jungletocht en gaan op zoek naar de zeldzame lemuren. Het is veel 
klimmen en dalen, soms dwars door de dichte begroeiing om de dieren (we hebben een 
spotter ingehuurd) te vinden. We vinden als eerste de gouden bamboe lemuur, hoog in een 
boom. Met de verrekijker kunnen we een glimp zien. Vlak hierna worden de Edward sifaka's 
gespot op een onmogelijke plaats. Omdat ik juist deze soort graag wil zien banen we ons een 
weg door dichte begroeiing en steile afgronden om dichterbij te komen. Mijn gekneusde teen 
krijgt er flink van langs. De beloning is groot. Vier prachtige Edward sifaka's zijn actief en 
kunnen we langdurig observeren en op video vastleggen! Hoogtepuntje, ook al staan ze niet 
op de foto! 's Nachts is er ook veel te zien. Vooral slapende kameleons zijn makkelijk te 
vinden. We komen tijdens een 'nightwalk' meerdere soorten tegen. Ook de grappige, maar o 
zo snel bewegende muislemuur spotten we een paar keer. Ien vindt sommige dieren sneller 
dan de gids en daar is de gids niet blij mee. 

 



Ambositra 
 

Vanuit Ranomafana rijden we een stuk door het vruchtbare hoogland. In de zomer heet en 
nat, in de winter koel en droog. De ooit weelderige bossen hebben plaats gemaakt voor 
sawa's. In de natte periode wordt eenmaal rijst geoogst (op dit moment), waarna er in de 
droge periode minder water eisende groenten worden verbouwd. Tussendoor wordt de natte 
klei uitgebaggerd en verwerkt tot stevige bakstenen. Ze worden opgestapeld en via een 
ingenieus systeem van binnenuit verwarmd met houtvuur. Door het uitscheppen van de klei 
liggen sommige sawa's meters lager dan de omgeving.  
In het hoogland liggen twee grote steden. Als eerste bezoeken we Ambositra. We waren er ook 
in 2004. De stad is explosief gegroeid, maar heeft zich nauwelijks ontwikkeld. Gigantische 
mensenmassa’s krioelen door elkaar. Het straatbeeld wordt gedomineerd door riksja’s die 
door mensen getrokken worden. Spullen worden met een zelf gemaakte zeepkist vervoerd, die 
als ongeleide projectielen de heuvel af stormen. Ambositra staat bekend om de 
houtbewerking. Daar zien we helaas weinig van. Nick brengt ons naar een winkeltje met 
'workshop' waar ze standaard deuren maken. Ik geef aan dat dit echt niet de bedoeling is en 
we de echte local werkplaatsen in de omringende dorpjes willen zien en niet deze toeristenval. 
Hij gaat meteen wat regelen voor morgen. Een 'uurtje' verderop (wordt door de drukte 2,5 
uur) ligt het grotere Antsirabe, waar we slapen in het luxe Colour hotel. 

 
Antsirabe 
 
We komen 's avonds aan in Antsirabe, een 
grote stad vlak voor Tana. Van hieruit gaan we 
morgen naar het westen. Een zware trip van 8 
dagen. Voor we hier aan beginnen heb ik net 
buiten Antsirabe een wandeling langs dorpjes 
en rijstvelden ingelast na het 'debacle' in 
Ambisitra. Juist het leven van de gewone 
Malagasy is zo leuk om mee te maken. Als 
eerste komen we langs de weg de blacksmith, 
de ouderwetse smit, tegen. Hij repareert voor 
50 cent net een mes waarmee de rijst wordt gesneden. Met een ingenieus apparaat blaast hij 
het vuur hoog. Tijdens de wandeling worden we gastvrij ontvangen door de dorpelingen. Ze 
leven eenvoudig, maar voorzien met zonnepanelen wel in de eigen stroombehoefte! De huizen 
hebben meerdere verdiepingen. Beneden voor de dieren, rijstopslag e.d. en boven de keuken 
en piepkleine slaapkamers. Iedereen is vriendelijk en vindt ons bezoek een hele belevenis.  
We komen nog langs een ingestorte brug. Het is de brug die in 2001 is opgeblazen na een 
staatsgreep, waardoor we ons eerste bezoek aan Madagascar moesten annuleren omdat zuid 
Madagascar hierdoor onbereikbaar was geworden.  
 

Via Miandrivazo en Morondova naar Bekopaka 
 

De helletocht naar het westen  
Het volgende hoofdstuk van onze reis: het ontoegankelijke westen. De bestemming is de 
'tsingy de Bamaraha', een prachtig natuurgebied met grillige limestone rotsen. Dat zijn 
koraalriffen  die zich 200 miljoen jaar geleden hebben gevormd en bij het ontstaan van 
Madagascar omhoog werden gestuwd.  
 
Vanaf Antsirabe via Miandrivazo naar Morondava  
De weg er naar toe is verschrikkelijk. Vanuit Antsirabe rijden we over een asfaltweg vol 
enorme gaten naar Miandrivazo. De volgende dag 6 uur verder naar Morondava aan de kust. 
Net buiten deze grote stad is de 'allee de baobab', een zandweg tussen enorme baobab bomen. 



Misschien wel het bekendste plaatje van Madagascar. We zijn vroeg en net voor de grote 
stroom bezoekers. Op de terugweg komen we hier weer met zonsondergang en dat moet heel 
spectaculair zijn! Het is nu al prachtig en we blijven veel te lang hangen. We moeten namelijk 
nog 2 uur over een dramatisch slechte zandweg met enorme kuilen naar Kirindy, waar we om 
18:30 een nachtwandeling hebben.  
 
Kirindy park 
Nick scheurt met ware doodsverachting naar Kirindy. Geen tijd om in te checken bij het hotel 
en we gaan meteen naar het park. Doodversleten beginnen we aan de avondwandeling. De 
gids is steengoed en vindt verschillende nachtdieren waaronder de grappige muislemuur en 
de roodstaart sportive lemuur. Kirindy is vooral bekend om de fossa, de grootste zeldzame 
roofkat van Madagascar. We hebben mazzel en zien hem in de verte vanuit de auto op het pad 
voor ons. Als we om 21:00 bij het hotel aan komen is het pikkedonker. We zijn de enige 
gasten en ze hadden niemand meer verwacht. Gelukkig kunnen we nog iemand 
optrommelen, maar een hapje eten zit er niet meer in. De andere morgen weer het park in. 
Nu op zoek naar dagdieren. We hebben weer veel mazzel en komen een grote groep whiteface 
brown lemuren tegen. Zo leuk! Ien is er ontroerd van. Nieuwsgierig komen ze zelfs even vlak 
bij ons. Een groep witte Verreux sifaka’s maakt de ochtend helemaal compleet. We blijven er 
bij tot we echt weg moeten om niet te laat aan te sluiten bij ons konvooi naar Becopaco.  
 
In konvooi naar Becopaco 
Na dit geweldige begin van de dag begint de lastigste etappe naar Bemaraha. Eerst weer een 
paar uur hobbelen naar een dorp van waaruit we in konvooi het zwaarste stuk moeten 
afleggen. Hierbij moeten we eerst met een primitief pontje een brede rivier over. Om 2 uur 

vertrekt het konvooi. Meestal tussen de 20 en 
40 auto's met voor en achter een bewapende 
militair. Vandaag zijn er maar 3 auto's. Bij het 
vertrek gaat het mis. Nick denkt dat het 
konvooi al vertrokken is en racet er achter 
aan. Na een half uur komen we er achter dat 
ze nog achter ons zitten. Als ze ons een half 
uur later bijgehaald hebben zijn we dolblij dat 
we alsnog bewapend het als gevaarlijk te boek 
staande gebied in kunnen. De weg is pas een 
paar weken open en de Dakar rally is er niets 

bij. Wat een weg! In plaats van de geplande 4 uur doen we er bijna 7 uur over. In het donker 
moeten we nog met een pontje de rivier over voor we in het dorpje Bekopaka aankomen. 
Bekopaka is de komende dagen onze uitvalsbasis voor de Tsingy. Doodversleten duiken we in 
bed. 

 



 

 
Tsingy de Bamaraha 
 

We zijn dus na 3 rijdagen in het dorpje Bekopaka aangekomen. Een lange, maar ook heel 
bijzondere reis. Je kijkt je ogen uit. Op de schilderachtige rijstvelden wordt met zebu's hard 
gewerkt om het land om te ploegen. Onderweg zien we meer door zebu getrokken karren dan 
auto's. Vooral in de dorpen is er veel bedrijvigheid en iedereen is wel met iets bezig. Een 
'stoet' vrouwen die de spullen op hun hoofd dragen, vrouwen die om mooi te blijven witte of 
gele kleimaskers dragen en een straatbeeld dat wordt beheerst door rond lopende zebu's en 
fietstaxi's. Het was lang, vermoeiend maar onvergetelijk.  
Doel van de reis is de 'Tsingy de Bamaraha'. De grillige rotsen zijn puntig en vlijmscherp en 
vormen een uniek landschap. Het bestaat uit 200 miljoen jaar oude koraalriffen die hier 
omhoog gekomen zijn nadat Madagaskar zich los had gemaakt van Afrika.  
De eerste dag bezoeken we na een kanotochtje over de rivier de kleine Tsingy vlak bij 
Bekopaka. Via smalle paden wringen we ons een weg diep het gebied in. We moeten steeds 
een stukje klimmen en die beklimmingen worden steiler en steiler. Gelukkig kunnen we ons 
goed vast houden, maar als we boven zijn zien het er best gevaarlijk uit. We klauteren naar 
wat uitzichtpunten en hierna langzaam weer naar beneden. Dat belooft wat voor morgen!  
 
De grote Tsingy de Bemaraha ligt ruim een uurtje rijden verderop. Als we er zijn krijgen we 
een 'harnas van touw' aangemeten waarmee we ons vast kunnen klikken aan de kabels die ze 
gespannen hebben. Oeps, als dat maar goed gaat met de hoogtevrees van Ien. We moeten 
eerst een stuk door een bos. Een groep maki's doet even de angst voor wat komen gaat weg 
ebben. Als we bij de Tsingy aankomen moeten we meteen steil omhoog. De gidsen helpen Ien 
bij elke stap en het gaat goed! Het idee dat je vast zit aan een kabel helpt, al moet je er niet 
aan denken om tussen die scherpe punten maar de kleinste uitglijder te maken. De route is 4 
uur continue klimmen en dalen. De uitzichten zijn indrukwekkende en het hele gebeuren 
zeker de lange weg er naar toe waard. Halverwege is er een hangbrug die we over moeten. 
Vooraf dacht ik dat deze passage van een 60m diepe kloof het 'engste' was dat we moesten 
doen, maar het blijken de simpelste meters van de wandeling! Ik ben erg trots op Ien dat ze 
het na 4 uur heeft volbracht en we weer met beide benen op de grond staan! We krijgen in het 
bos onze beloning: een groep Decken's sifaka's. Een ondersoort die alleen hier voor komt! 
Vanuit Bekopaka rijden we dezelfde route weer terug, maar wel in 2 ipv 3 dagen. We slapen 1 



nacht in Kimony aan de kust. 
Een mooi hotel aan de kust. We 
komen alleen in het donker aan 
en moeten om 7 uur weer 
verder. Ien baalt stevig, want 
op het terrein leeft een groep 
grappige lemuren die het 
restaurant onveilig maken. We 
zijn weer de enige bezoekers, 
waar het voor covid19 hier wel 
een klein dorp leek met 
honderden bezoekers. 
Onderweg zijn we ook weer 
even gestopt bij de bekende 
baobab weg. Dit keer bij zonsondergang voor de geweldige oranje silhouent foto's die je 
overal ziet. We zitten nu weer in Antsirabe en gaan straks terug naar Tana. Morgen vliegen 
we om 6 uur naar het noorden voor nieuwe avonturen. 

 

 

Antananarivo (Tana) 
 

Ien heeft een leuk stukje geschreven dat ik jullie niet wil onthouden.  
 
Hoi hoi hier weer even een berichtje van mij. Alles goed. We zijn in de lucht en vliegen naar 
het noorden, Diego de Suarez. We krijgen hier een andere gids, Richard. We vertrokken 
vannacht om 4 uur naar het vliegveld, dus we zijn aardig gaar. Nick zien we gelukkig over 
dik een week weer! Met hem gaan we een leuke week doen, nl naar Perinet, jungle. (In het 
oosten) Heerlijk om weer beestjes te zoeken, veel kameleons hopen we en de Indri. Ook een 
soort maki. Ook naar een plek waar veel (allerlei soorten) maki’s zijn. Ik kijk er naar uit! In 
het noorden gaan we naar de Rode Tsingy, Montagne d'Ambre en Ankarana. We zijn 
benieuwd! Tana is een megagrote stad, veel verkeer, een straf als je daar elke dag doorheen 
moet. Zijn ook door andere steden gereden, in de ”spits” . Nou nou nou…. Wat een enorme 
chaos!!!! Alles wat kan bewegen en rijden, dwars overal door elkaar heen. Auto’s (daar niet 
in de meerderheid) banen zich moeizaam door de mensenmassa. Fietsers, op zuinig mooi 
opgepoetste oude brikken vaak volgeladen met oa. twee grote zakken rijst , ernaastduwend/ 
lopend , (want daar kun je niet mee fietsen ) riksja’s met fiets of met een loper ervoor, 
honden, kinderen , kippen en zebu’s (koeien) , houten wagens met houten wielen , 
volgeladen met hooi of grote zakken rijst a 50 kg! Voortgeduwd door 4 mannen of 
getrokken door zebu’s, en daartussen manoeuvreren honderden mensen zich een weg naar 
de avondmarkt of naar huis…! We stonden soms minuten stil omdat we geen kant op 
konden. Ongelooflijk dat hier niet elke dag ongelukken gebeuren! Winkels als bij ons zie je 
hier eigenlijk nauwelijks, alles is marktkraamachtig. Je wilt niet weten hoe de “slagerij“ 

eruit ziet. Je wordt spontaan vegetariër 😄 De mensen zijn zo vreselijk aardig, en zijn zooo 
blij dat er weer toeristen komen! Al is het mondjesmaat, maar het begin is er. De eerste 
week waren we vaak alleen in een hotel, nu zie je meer mensen. Als je langskomt met de 
auto rennen de kinderen hun huis uit en roepen, lachen en zwaaien. Ook veel volwassenen 

lachen en zwaaien. Je voelt je soms net de koning en de koningin, je blijft zwaaien 😄 We 
zijn nu in ons hotelletje en hebben net een paar uur bijgeslapen. Vanmiddag gaan we naar 
Montagne des Français. Als Jos gaat dronen, komen ze nieuwsgierig en bescheiden 
dichterbij om dit wonder te aanschouwen. Zo ik heb weer even mijn verhaaltje…eh verhaal 

gedaan 😄liefs uit Madagaskar. 
 
 



Antsiranana (Diego Suarez) 
 

We moeten om 4 uur op het vliegveld zijn voor onze vlucht van Tana naar Diego Suarez 
(Antsiranana in het Malagasy, maar iedereen zegt Diego) in het uiterste noorden. Het is 
steenkoud als we door de als poolreiziger ingepakte Nick bij het vliegveld worden afgezet. We 
zien de altijd lachende Nick, die ons hart heeft gestolen, over 10 dagen weer terug. Voor de 
zekerheid hebben we 2 tassen met spullen, die we in het noorden niet nodig hebben 
(zwemspullen en dikke kleding), bij Nick achter gelaten zodat we dit keer zonder problemen 
het vliegtuig instappen. Na 2 uur vliegen over een bewolkt Madagascar worden we in Diego 
opgewacht door onze nieuwe gids Richard en een chauffeur met een hele lange naam. We zijn 
de komende dagen dus met z'n vieren. Gelukkig zijn de afstanden hier kort nu de plek naast 
de chauffeur bezet is en we beiden veroordeeld zijn tot de achterbank.  
Diego Suarez ligt aan de op één na grootste baai ter wereld (Rio is de grootste) met een 
kustlijn van ruim 1500 km. Er zijn hier grote zeeslagen geweest om de macht te krijgen over 
dit strategische punt. Het ligt er nu vredig bij en de natuur heeft de overhand. We hebben een 
leuk hotel aan de baai net buiten de drukke stad.  
Onderweg naar het hotel is er een incident. Een knul fietst ons met een enorme zak voorbij. 
Het is heuvel af en de fiets heeft geen remmen. De chauffeur ziet hem niet en er is te weinig 
ruimte voor hem zodat hij van de weg wordt gedrukt en crasht. De knul is ongedeerd, maar de 
fiets is een bouwpakketje geworden. We willen uitstappen om te helpen, maar de chauffeur 
rijdt na de knul verrot gescholden te hebben gewoon door. Daar zijn we niet blij mee en de 
opmerking 'hij is toch niet dood' betekent helemaal een valse start van deze 10 dagen.  
In het hotel komen we een paar uurtjes bij van de korte nacht en het gebeuren. Het is hier 

warm, maar er staat een harde 
wind die maanden aan kan 
houden. Alles is dan ook stoffig. 
's Middags gaan we op pad. We 
rijden naar Montagne de 
France, één van de twee 
strategische heuvels aan de baai. 
We klauteren in een uur naar de 
top. Het gebied is sinds 10 jaar 
een park en de dieren komen 
langzaam terug. We horen in de 
verte maki's en komen 
onderweg een kameleon, 
verschillende prachtige gekko's 

en zelfs een slang tegen. Boven hebben we een 360° panorama. Prachtig. In de baai ligt een 
eilandje met een hele spitse top. Een heilige plaats waar niemand mag komen omdat de 
voorvaderen daar rond dwalen. Langs de oever zijn verschillende offerplekken waar de 
voorvaders om raad of gunsten wordt gevraagd. Vooral zebu's worden hier geofferd om het 
nieuwe huis in te zegenen, een bruiloft te zegenen of om botweg meer geld te vragen. Volgens 
Richard een bloederig gebeuren. Als we terug lopen is er weer een geweldige zonsondergang 
met het heilige eiland als blikvanger. Wat een kleuren! 

 

 
Diego Suarez - Trois baies 
 
Het stormt nog steeds als we de 'drie baaien' aan de Indische oceaan bezoeken. Richard heeft 
zijn machette mee genomen om het soms overwoekerde pad naar het strand vrij te maken. 
Sakalava is de eerste en grootste baai. Het is een bekende plek voor kite surfers en die kunnen 
hier hun hart ophalen. Met enorme snelheid scheuren ze door het water en maken enorme 
sprongen. De wind is zo hard dat we soms worden 'gezandstraald'. De volgende baai (tortel 



baie) hebben we het maagdelijk witte strand voor ons alleen. Het zand is zo fijn dat het wel 
fijngemalen poeder lijkt. De verschillende kleuren blauw van het water zijn door de wilde zee 
helaas wat minder te zien. Zelfs de stormvogels komen maar moeilijk vooruit. Op het strand 
van de derde baai (dune baie) hebben we op een mooi uitzichtplekje onze picknick. Avocado's 
met een Madagascar sausje van iets zuurs met uien en 'draadjesvlees zebu'. Lekker! We 
besluiten de boottocht van morgen te schrappen. Richard toont ons de route en de 
schuimkoppen hoeven we niet van heel dichtbij te zien. Wel jammer, want zonder te veel 
wind zijn de kleuren van het zeewater hier ongekend. Uiteraard kan de drone ook niet de 
lucht in. Die redt het prima tm windkracht 4, maar met deze storm is hij zo uit beeld 
verdwenen.  

 

 
 

 

Diego Suarez - baobab forest 
 

We rijden naar de plek waar Diego Suarez ooit is gesticht, de andere kant van de baai. De 
Fransen waren al begonnen met het bouwen van een vliegveld en grote gebouwen toen bleek 
dat hier te weinig water beschikbaar is en de harde wind maandenlang pal op het gebied 
waait. Alles werd gestopt en Diego werd aan de andere kant van de baai gebouwd. Zo bleef 
een uniek baobab bos bespaard van de ondergang. Alleen hier komen er baobabs voor met 
een rode stam die bovendien niet in een droog gebied, maar aan zee staan. We maken een 
prachtige wandeling door het gebied.  
In de omgeving wonen veel mensen die uit het droge zuiden zijn gevlucht en hier hun 
gewassen verbouwen. Het land is van de staat, maar door iedereen vrij te gebruiken. Tot de 
staat het nodig heeft en dat is hier een probleem. Er zijn plannen om hier een groot vliegveld 
te bouwen en de mensen kunnen van de ene op de andere dag hun bestaan kwijt raken. Hun 
huizen zijn vanwege de onzekere toekomst dan ook primitief en niet meer dan wat planken 
met een golfplaten dak. Na de mooie wandeling varen we terug naar Diego. We moeten door 
het water over scherpe rotsen. Voor lokalen geen probleem, maar voor ons ...... De gespierde 
mannen zien geen probleem. Gewoon op hun nek! Wat voel je je dan de decadente toerist! 



 
 

 

 

Montagne d'Ambre (Nature lodge) 

 
We hebben twee dagen uitgetrokken om Montagne d'ambre te bezoeken. Het park is een oase 
van groen rondom een heuvel op 30 km van Diego Suarez. We overnachten in de Nature 
lodge aan de rand van het park. De huisjes zijn luxe en je hebt uitzicht over de jungle van het 
park. Omdat het hier hoger is, is het een 
stuk koeler. Een heerlijk plekje om drie 
nachten te blijven. We maken twee 
wandelingen in het park. Het is een jungle 
dat tussen een primair bos (duizenden 
jaren ongerept) en secundair bos (bos 
ontstaan nadat oorspronkelijke bos is 
gekapt) in zit. Er staan nog oerwoudreuzen, 
maar er zijn ook delen met menselijke 
invloeden. Er leven hier nog maar weinig 
lemuren, tot verdriet en ook woede van de 
oorspronkelijke bewoners. Lemuren 
bevatten volgens hun geloof de ziel van hun 
voorouders en zijn heilig. Door de recente migratie van mensen uit het droge zuiden naar hier 
wonen er nu veel mensen van andere stammen in dit gebied. Zij jagen en eten wel lemuren en 
zo verdwijnt grootvader in de kookpot van een zuiderling. Buiten het park is geen lemuur 
meer te vinden en in het park is het flink zoeken.  
Als wij alleen door het park zouden lopen hadden we alleen bomen gezien. Richard is een 
echte speurneus en heeft oog voor de enorm goed gecamoufleerde dieren. De leaftail gekko is 
de kampioen van de camouflage. Hij neemt de kleur en het patroon van een tak aan en drukt 
zich dicht tegen de stam. Zelfs als je weet waar hij zit is nauwelijks te zien waar de tak 
ophoudt en de gekko begint. Richard vindt er drie en laat ons vervolgens steeds 5 minuten 
tevergeefs zoeken waar de gekko is. Ongelofelijk! Tussen de bladeren vindt Richard ook twee 
Brokesia kameleons, waaronder de kleinste ter wereld van nog geen 2 cm lang. Hij lijkt ze uit 
zijn broekzak gehaald te hebben. Het lijkt onmogelijk ze tussen de dode bladeren te vinden! 
In het park komen we ook een enorme slang tegen die lui ligt te zonnen aan de kant van de 



weg. De lemuren zijn wat schuw en zien we af en toe veraf in 
de boomtoppen. De gite, waar we 18 jaar geleden sliepen, is 
verlaten en vervallen. Zelfs de tientallen 'blauwe neus 
kameleons' hebben het gebied verlaten.  
De Nature lodge is misschien wel de leukste plek tot nu toe. 
Heerlijk buiten eten met een prachtig uitzicht! En ‘s avonds 
binnen eten in de sfeervolle eetzaal. Leuk gedekt en het eten 
ziet er fantastisch uit! Ook het personeel is vreselijk aardig! 
Een mochito voor het eten (3 euro!) gaat er natuurlijk wel in. 
We zijn de eerste dag de enige gasten. Om 6 uur is het al 
donker en gaan we op het terrein met onze hoofdlampjes 
lekker speuren naar kameleons. Het waait hier ‘s avonds en ‘s 
nachts behoorlijk hard, de kameleons zwiepen mee op de 
takken van de struiken. Dat ze er niet afvallen is me een 
raadsel. In bed hoor je de storm te keer gaan en denk je, ik 
wil er niet uit, maar als je buiten komt om 7 uur is daar weer 
de zwoel aanvoelende wind en natuurlijk de zon! Een nieuwe mooie dag staat weer klaar voor 
ons! Wat zijn we toch een bofkonten!!  

 

Ankarana - Red tsingy 
 
Een van de hoogtepunten van onze 2004 reis was de ruige kampeertrip naar het tsingy 
gebergte van Ankarana. (Youtube: https://youtu.be/RLpNUT-rHiQ ). Ankarana mocht deze 
reis dus niet ontbreken, al doen we het nu wel via de veel toegankelijker oostkant. Voor we er 
zijn komen we langs de 'red tsingy'. Een uniek gebied van slechts enkele hectaren groot. Door 
erosie is een rood landschap 
ontstaan dat sterk aan de 
Bryce canyon doet denken. De 
naam tsingy is misleidend 
aangezien het zandsteen is en 
geen limestone (fossiele 
koraal). Zandsteen is heel 
zacht en kwetsbaar terwijl 
limestone messcherp en 
keihard is. Het maakt ons niet 
uit en we genieten volop van 
dit nog niet zo lang geleden 
opengesteld gebied. Met de 
drone maak ik een 
indrukwekkende film. Gids Richard is helemaal lyrisch! Aan heb begin van de middag zijn we 
bij de ingang van het Ankarana park. We lunchen in het Ankarana park en daar hebben de 
gekroonde lemuren (en de muskieten!!) al op gerekend. De rijst laten ze met rust en hebben 
het vooral op ons zoute zweet voorzien. De fototassen worden fanatiek afgelikt. Ien komt niet 
aan eten toe en schiet een simkaartje vol.  
We slapen in de Ankarana lodge, waar onze held (gids) van 2004 werkt. Hij is helaas in Diego 
Suarez en ondanks verwoede pogingen is het niet gelukt contact te leggen. Erg jammer. We 
doen een avondwandeling met een gids van het hotel en zien helemaal niets. Na afloop gaan 
we met Richard langs de weg verder. Ook niets. Dan maar eten. Net als we de eerste hap naar 
binnen willen werken komt Richard aanstuiven. Zo blij als een kind. Hij heeft op 5 minuten 
rijden een panter kameleon gezien! We springen in de auto en gaan dit prachtige dier 
bekijken!  
De volgende ochtend maken we een wandeling van 4 uur in het park. Heerlijk door het bos, 
maar van de tsingy zelf is weinig te zien. Alleen op het verste punt is er uitzicht over een 
verrassend vlak veld met de befaamde tsingy rotsen. Wat een verschil met het prachtige 



westen! 's Middags rijden we diep het gebied in voor een tweedaags avontuur in het Iharana 
bush camp. Hier heb je uitzicht over een prachtig meer en de hier veel ruigere tsingy. Dit is 
wat we zoeken, al is het voor Ien en onze Italiaanse buurvrouw (complete paniek na een 
spinnetje in de kamer) wel een iets te avontuurlijke lodge.  

 

Iharana Bush Camp 
 

Nou nou, wel weer een verhaal te vertellen hoor! We komen dus aan bij de Bushcamp. Een 
mooie plek ver van alles af aan een mooi meer, de tsingy aan de overkant! We worden met 
bagage naar ons huisje gebracht en er wordt verteld dat er wel eens 
kikkertjes en gekko's in de badkamer kunnen zitten. Nou kikkertjes 
en gekko's ... die vinden we leuk! Komen we bij het huisje.... een 
halve deur (verticaal hè!!) en een fluttig doekje dat een gordijn moet 
voorstellen er achter! Ook in het huisje overal open ramen en vele 
gaten door vlechtwerk van takken!! Ja, een feest voor muskieten 

dachten we gelijk😖. Sleutels bestaan hier dus ook niet. We gaan de 
rest bekijken en we schrikken ons rot! ! Een kleine giftige 
schorpioen op de grond. Het beest heeft nog 1 seconde geleefd... pffff 
wat een geluk dat we hem zagen zeg!! Het gerustgestelde gevoel 
duurde maar 10 seconden..... er lag nl een slang in de badkamer!!! Ik 
werd nu echt panisch, dat snap je zeker wel! Mannen erbij gehaald 
en die hebben hem weggehaald en ook nog een kakkerlak... en hier 
moeten we twee nachten slapen???? 's Nachts samen maar naar de 
wc gegaan, maar er waren gelukkig alleen kikkertjes en een gekko. 
Zo ook de volgende dag. Pffff wat een opluchting! Jos vertelde 
achteraf dat er ook de 2e avond een slang uit de badkamer gehaald 
moest worden. Brrrr. 

 
Het 'afzien' in de bush camp wordt meer dan goed gemaakt door de schitterende omgeving. 
Het kamp ligt aan een vogelrijk meer met uitzicht over het tsingy gebergte. Met een lokale 
gids gaan we twee keer het gebied in. De eerste keer een korte, maar steile klim naar een 
platform op één van de toppen. Hier heb je een geweldig uitzicht over de hier grillige tsingy 
met diepe ravijnen. Ook een mooie plek om een stukje met de drone te vliegen! Het is hier 
een stukje privé gebied zodat het mag! We wachten boven tot het donker wordt en gaan met 
goede lantarens naar beneden. 
De nachtdieren komen na 
zonsondergang meteen uit hun 
schuilplaats. We zien helaas 
geen nachtlemuren, maar de 
nachtslangen zijn al druk op 
jacht naar nachtgekko's en 
kleine kameleons. We komen 
vijf slangen tegen, soms 
gewoon op het pad. De 
volgende morgen gaan we 
dieper het tsingy gebied in. Het 
is flink klimmen. Het ziet er 
soms gevaarlijk uit, maar de 
tsingy hebben zoveel uitsteeksels dat je overal wel een plekje hebt om je goed vast te houden. 
De trip duurt vier uur, maar is zo leuk dat we nog wel een stuk verder hadden gewild. Terug 
in het camp zijn de benen echter blij dat ze even niet meer hoeven. Het is ondertussen 
bloedheet geworden en elke stap is er één te veel geworden. 's Middags gaan we met de kano 
het meer op. Heerlijk relaxed. Er zijn veel watervogels, zoals ijsvogeltjes, bijeneters en 



verschillende reigersoorten. We maken ons op voor een mooie zonsondergang, maar net als 
gisteren gooit een grote wolk op het laatste moment roet in het eten. 
Op de terugweg naar Diego Suarez stoppen we even bij het landgoed van Richard. Nadat de 
covid-19 crisis zijn gidswerk 3 jaar onmogelijk had gemaakt kocht hij van zijn gespaarde geld 
voor €2.500 (hier een heel bedrag) 3 hectare land. Hij heeft het nu 3 jaar en grootse plannen. 
Één derde wordt gereserveerd als rijstveld (moet volgende week geoogst worden), een derde 
voor fruitbomen en groente en op de 
rest wil hij bomen planten voor een 
privé natuur reservaatje met lemuren. 
Hij heeft naast een huisje om te slapen 
ook een huis gebouwd voor een familie 
dat de boel beheert en onderhoudt. Hij 
heeft ondertussen 100 kippen, zo'n 25 
eenden en een zebu rond lopen. 
Hartstikke leuk om te zien en vooral om 
zijn enthousiaste toekomstdromen aan 
te horen. Hij is hier regelmatig om te 
werken. Wel lastig lijkt ons. Het ligt op 
30 minuten rijden van Diego Suarez en alleen met een taxi-brousse te bereiken. Bovendien 
vindt zijn vrouw het maar niets en gaat zelden mee. Hij zit er niet mee en lijkt hier super 
gelukkig. Net buiten zijn farm ligt in een boomholte een enorme boa. Die pikt regelmatig een 
kippetje mee, maar Richard denk er niet aan hem te doden of te verplaatsen. Trots op 'zijn' 
slang! Het is een bijzondere man! In Diego slapen we in hetzelfde hotel als voor ons uitstapje. 
We hebben pech. Alweer een kinderfeestje, alle ligstoelen bezet en urenlang gekrijs. 's Avonds 
in een luxe restaurant aan zee ons afscheidsdiner met Richard en Jean-cri. Zondag weer 
vroeg naar het vliegveld voor de vlucht terug naar Tana, waar we Nick weer zullen ontmoeten 
voor de week in het oosten.  

 

 

 

 



Andasibe (Perinet) 
 

In Tana worden we door Nick van het vliegveld gehaald. Het weerzien is hartelijk. We zijn blij 
hem weer als gids te hebben. We verlaten Tana meteen en rijden richting Andisabe in het 
oosten. Het is koud en regenachtig. Door slecht onderhoud en massaal vrachtverkeer wordt 
deze glibberige slingerweg de dodenweg genoemd. In 2004 zagen we 4 gecrashte 
vrachtwagens. Nu stopt de teller bij 2. Een vrachtwagen zien we in een ravijn liggen 
(hulptroepen massaal aanwezig) en even verderop zien we vlak voor ons een gestrande 
vrachtwagen plotseling zonder chauffeur achteruit tegen een berg knallen. Gelukkig zonder 
slachtoffers. De omgeving wordt steeds groener als we in de buurt van Andisabe komen. Via 
een modderpad arriveren we in de 
Eulaphelia lodge, midden in de jungle. 
Het is tot onze verrassing nat en koud. 
Andisabe ligt nog vrij hoog. We zijn de 
enige gasten in de lodge. Het huisje is 
gezellig en de lodge zelf verrassend 
luxe. In het restaurant staan twee 
mannen als standbeelden te wachten 
op, ja waarop eigenlijk. De 
levensvreugd is ver te zoeken. We 
noemen ze 'knip' en 'mes'. Als je wat 
vraagt buigen ze diep. Bah, wat 
koloniaal. Met iemand van de lodge 
maken we in het donker een wandeling rondom de lodge. Hierbij moeten soms door de dichte 
jungle klauteren. Een avontuur. Onderweg komen we allerlei (nacht)dieren tegen, waaronder 
twee wollemuren en slapende kameleons. De komende dagen gaan we in Perinet op zoek naar 
de indri (de grootste en bekendste lemuur) en naar de afgelegen primaire jungle van 
Mantadia. 

 

Mantadia NP en Perinet NP 

 
Rond Andasibe kun je uren de jungle in op zoek naar het 
rijke wildleven. We hebben er drie dagen voor uitgetrokken. 
Het Perinet park heet tegenwoordig Analamezeotra om het 
voor de bezoekers makkelijk te houden. Patrice is onze licht 
autistische gids. Als een bezetene rent hij door het oerwoud 
en zijn geschreeuw is kilometers ver te horen. Bij de uitgang 
van het park komen we onze held uit 2004 tegen. Gids 
Herman!! Met hem zijn we toen 4 keer op stap geweest en hij 
was geweeeldig. We boeken hem meteen om de trip van 
vadaag met hem nog een keer te doen. 
Herman heeft wel oog voor alles en we zien nu wel kikkertjes, 
kleinere lemuren en kameleons. Herman vindt 2 'leaftail 
gekko's'. Ze zijn nauwelijks te vinden en hebben de kleur en 
het patroon van de boom aangenomen. Als je je afvraagt 
waarom we bij de foto's twee boomstammen hebben 
geplaatst, dan moet nog maar eens goed zoeken. We vinden 
zelfs de icoon van de kameleons, de grote Parssons! Herman 
gaat op zoek naar sprinkhanen om ons de enorme tong te 
laten zien. We zijn wel een half uur bezig (het is koud en de 
kameleons zijn in een semi winterslaap) voor hij trek heeft in 
onze hapjes. Gaaf om te zien!  



Perinet is het bekendste park van Madagascar. Hier leven 63 families van de grootste lemuur, 
de indri. Hun roep gaat door merg en been en is bedoeld om andere families op afstand te 
houden. We vinden een paartje met een piepklein en een wat ouder jong. De kleinste houdt 
zich stevig vast aan de buik van de moeder. Ze zitten vrij hoog in de boom, maar nadat de 
andere toeristen weg zijn komen ze wat lager en 
verrassen ons met een oorverdovend gilconcert. 
Herman wordt plotseling helemaal enthousiast. 
Indri's komen maar eens in de 3 maanden naar de 
grond om klei te eten. Dit doen ze om het gif van 
giftige vruchten te neutraliseren. Vlak voor onze 
neuzen zien we ze naar een open plek gaan om dit 
te doen! Tegenwoordig leven er in Perinet ook veel 
groepen diadeem sifaka's. Prachtige dieren die in 
20 jaar een opmars hebben gemaakt vanuit het 
nabij gelegen Mantadia waar in die tijd een kleine groep werd geïntroduceerd. We komen een 
paar groepen tegen, die als ware acrobaten van boom naar boom springen. Geweldig!  
We doen ook een nachtwandeling langs de weg bij het park. Veel kikkertjes (het is nat), 
muislemuren van dichtbij, grotere wollemuren, kameleons en als klap op de vuurpijl een 
uiltje op nog geen meter afstand.  

Gisteren zijn we met Patrice naar Mantadia 
geweest. Een schitterende jungle. Het is 
door de vreselijke blubberweg ruim 2 uur 
rijden, maar dan heb je ook het beste van 
het beste. Een primary forest om van te 
smullen. We maken een schitterende tocht 
en komen onderweg diadeem sifaka's en 
indri's tegen. Met enige inspanning vinden 
we ook de hier onlangs geïntroduceerde 
zwart-witte hondlemuur tegen. Tot voor 
kort was het nauwelijks mogelijk deze in het 
wild te spotten. Hij leeft in afgelegen parken 
en uitsluitend in de toppen van de bomen. 

Grappig is dat het wel één van de bekendste lemuren is, die je vaak in dierentuinen en (hier) 
privé parkjes aantreft als 'knuffeldier'.  

 

Hôtel Palmarium Reserve 

 
Het oosten van Madagascar wordt vaak getroffen door tornado's en de Indische oceaan kan 
hier behoorlijk te keer gaan. De Fransen 
hebben daarom een aantal meren vlak bij de 
kust met kanalen verbonden zodat er een 
binnendoor doorgang van 650 km ontstond, 
de Pangalanes. Deze handelsweg wordt 
nauwelijks meer gebruikt en verzand 
langzaam. Via deze Pangalanes varen we 
naar de afgelegen Palmarium lodge. Vooral 
voor Ien een hoogtepunt van de reis. De 
lodge ligt op een afgelegen schiereiland. 
Rond de lodge is een 'reservaat' waar 
verschillende lemuren leven die redelijk tam 
zijn en rond de lodge hangen. We hebben 
een mooi huisje met uitzicht op een groot meer en lemuren om ons heen. De douche wordt 
met houtvuur opgestookt. De lodge noemen we de 'maki maki makiiiiiii lodge' omdat de gids 



de lemuren met deze kreet lokt. Ien kan haar hart ophalen. 
Uren verblijven we tussen deze grappige dieren. Er zijn zelfs 9 
indri's in het gebied en die kunnen we nu, net als de mooie 
zwart-wit hondlemuur, van dichtbij bewonderen. Verder zijn er 
zwarte, bruine en gekroonde lemuren. De dieren zijn niet 
schuw en springen soms op je hoofd om dichter bij de banaan 
te komen.  
De lodge heeft een eilandje waar de mysterieuze aye aye 
nachtlemuur leeft. Het lijkt wel een griezelfiguur. Het 
bijzondere is dat hij een hele lange middelvinger heeft 
waarmee hij larven uit een spleet of gat kan peuren. We varen 
in het donker twee keer naar het eiland om deze unieke dieren 
van dichtbij te bekijken. De enige andere plek om ze te zien was 
in een bijna ontoegankelijk park, maar na het verbod op 
nachtexcursies in nationale parken is deze plek niet interessant 
meer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Antananarivo 
 

De komende week wordt in het oosten slecht weer verwacht met veel wind. De boot naar St 
Marie hebben ze een week uit de vaart genomen. We konden nog wel met de laatste boot mee, 
maar dan hadden we Palmarium over moeten slaan en dat was, zeker voor Ien, geen optie. 
Het wordt een heel getouwtrek met de organisatie en ze verliezen veel van hun opgebouwde 
respect door ons met valse argumenten te pushen een privé vliegtuigje voor €800 te nemen. 
Uiteindelijk rijden we het hele stuk terug naar Tana om daar de lijnvlucht naar st. Marie te 
nemen. Volgens het reisburo was het vliegtuig eerst vol, hierna kon alleen business class 
worden gevlogen voor €800 pp (er is niet eens business class) en nadat we nog steeds niet het 
privé vliegtuig wilden nemen konden ze 'de laatste 2 stoelen' voor ons reserveren. Jullie 
begrijpen het al, het vliegtuig was half vol.  
De reis met Nick zit er op. Met weemoed nemen we afscheid van hem. Wat heeft hij enorm 
bijgedragen aan deze fantastische reis! Gelukkig zien we hem over een week nog een dagje als 
we terug komen van île st. Marie en nog een dag in Tana zijn. 

 



Île saint Marie (noorden) 
 

De vlucht naar île saint Marie duurt een klein uurtje en we landen keurig op tijd op het 
eiland. We worden opgehaald door een bejaarde hippy, die de eigenaar blijkt te zijn van ons 
hotel in het uiterste noorden. In de soms stromende regen rijden we langs de kust over een 
bar slechte weg de 55 km van zuid naar noord. We lijken in een heel andere wereld terecht 
gekomen te zijn. Het doet allemaal een beetje Caraïbisch aan. In het donker zijn we bij de 
Tipaniers lodge. Er is weinig licht en de lodge doet een beetje luguber aan. De kamer is sober 
en de zee dondert luid. We voelen ons niet erg op ons gemak.  
's Ochtends ziet de wereld er heel anders uit. Het zonnetje breekt door en we blijken een 
geweldig uitzicht over de Indische oceaan te hebben. De gisteravond nog schuchtere 
bediening is vreselijk aardig en het eten is prima. We dopen de lodge om in de 'alles valt mee 
lodge'. Het is te koud en de zee 
te wild om te snorkelen, maar er 
is alle tijd om te dronen! We 
hebben verder een luie dag en 
lopen alleen het strand even op 
en neer. Er is nog een familie in 
de lodge. Een hulpverlener die 
hier al 6 jaar werkt met zijn 
hoogbejaarde ouders. Hij doet 
onderzoek naar de cyclonen en 
werkt aan een betere manier om 
ze te voorspellen zodat de 
mensen eerder gewaarschuwd 
kunnen worden. We zijn hier maar één volle dag en als we 's middags pas horen dat de inham 
voor het hotel niet de sprookjesachtige natural pool is ‘die je niet mag missen’, is het te laat 
om er nog naar toe te lopen. De poel is 2 km verderop aan de andere kant van het eiland. 
Herinner me nu pas dat Ruud ons naar dit afgelegen oord 'stuurde' vanwege dit 
natuurwondertje. Jammer maar helaas dus. Morgen weer terug naar het zuiden voor 3 

nachtjes op een toplocatie (hopen we 😀). Het weer valt tot nu toe erg mee. Af en toe een 
buitje, een lekkere temperatuur en de ‘storm’ blijkt in een glas water te zitten. 

 

Île Saint Marie (zuiden) 
 

Het weer is een stuk opgeknapt als we bij de Princesse Bora lodge aankomen. En de lodge 
ook! Een prachtige lodge aan het strand met alle mogelijke faciliteiten. We hebben een huisje 
onder de palmen aan de hier veel rustiger zee. Er zijn veel plekjes om even lekker te relaxen 
en dat doen we dan ook de eerste dag. De tweede dag gaan we met de supervriendelijke 
Herman ('whats in a name') met de catamaran naar het nabij gelegen eilandje île aux nattes. 
Een tropisch eiland van 2 bij 3 
km vol palmen, 2500 mensen 
en zonder auto's. Het weer is 
wisselvallig. Het zonnetje 
maakt af en toe plaats voor een 
tropische regenbui om hierna 
weer te verschijnen. Het waait 
wel behoorlijk zodat er van 
dronen en snorkelen (troebel 
water) niets komt. We maken 
een leuke wandeling door het 
dorp. Herman laat ons aan 
allerlei blaadjes en stammetjes 



ruiken. Kaneel, citronella, vanille, koffie, eucalyptus en wat al niet meer krijgen we te zien en 
te ruiken. Als we door een stukje jungle lopen worden we besprongen door muskieten. 
Herman smeert ons in met het sap van een plant en we hebben geen mug meer gezien.  
We lopen een heuvel op naar een groot wit huis. Hier heb je een 360° zicht over het eiland, 
het omringende koraalrif en het zuiden van île st Marie. Net buiten het rif zien we een vroege 
walvis. In juli en augustus is île st Marie één van de beste walvis spotgebieden ter wereld als 
de bultruggen hier samen komen om te paren. Net buiten het rif is de zee al heel diep zodat je 
ze letterlijk vanuit je luie stoel kunt zien.  
Op île aux nattes leven in het dorp vier brutale zwart-wit maki's. Ze proberen in de bar een 
rummetje te stelen. De vier maken soms een oorverdovend lawaai om hun territorium af te 
bakenen. De ‘ruzies’ zijn steeds snel bijgelegd en wordt er weer geknuffeld. Aan de andere 
kant van het eiland lunchen we bij een 'piraat' met voor één oog een lapje. Hij heeft een leuk 
plekje gemaakt met o.a. een boomhut en stoelen van walvisbotten. De zee heeft hier alle 
kleuren blauw. Helaas te nat om te dronen. Als we verder varen knapt het flink op, maar zijn 
we weer te dicht bij het vliegveld .......... 
Na twee hele leuke dagen zit île saint Marie er op. We dachten ons hier te gaan vervelen, maar 
hadden er nog wel wat dagen aan vast willen plakken. Met de zebu kar van het hotel rijden we 
het stukje naar het vliegveld. Alles is snel geregeld en even voor achter stijgen we op richting 
Tana. Het is perfect weer en we kunnen het koraalrif onder ons mooi zien. Nog 1 nachtje Tana 
en dan zit de reis er op. 
 

Antanarivo (laatste stap) 
 

Het is steenkoud in Tana waar we nu echt voor de laatste keer zijn. We hebben een hotel in 
het centrum en staan dus in een enorme file om het hotel te bereiken. Het Rovo hotel staat in 
een goede buurt, maar had net zo goed in een achterbuurt kunnen staan, zo simpel is het.  
We maken een uitstapje naar een lemurenpark om afscheid te nemen van onze favoriete 
beestjes. Ze hebben er slechts 6 soorten waaronder de ringstaartmaki en 2 soorten sifaka's 
(coquerel en kroon). Een leuk parkje en ideaal voor het eind van de vakantie. 's Avonds 
hebben in een luxe restaurant ons afscheidsdiner met Nick.  
De laatste dag hebben we een stevige aanvaring met het reisburo. Ze hebben de vlucht naar 
st. Marie betaald en willen dat geld nu terug zien plus 'bankkosten' van €50,- zonder 
specificatie en zonder een verrekening van de ferry en het geannuleerde hotel. Tot er betaald 
is mag Nick niets meer voor ons doen. Ik wil dat het via mijn contactpersoon (Ruud van Go 
Madagascar) wordt geregeld, maar 'de baas' wil niet eens met mij of hen praten. Na contact 
met reisbureau wordt besloten aan de eisen van die idioot te voldoen en het in Nederland 
verder af te handelen. Onze 'gijzeling' is voorbij en we kunnen Tana in voor een stadstour 
rond het paleis van de voormalige koningin. Het is vandaag onafhankelijks dag en dat wordt 
uitgebreid gevierd met muziek, kermissen en vuurwerk. Er zijn veel mensen op straat en er is 
soms geen doorkomen aan. Gelukkig verkassen we naar een simpel hotel vlak bij de 
luchthaven en hebben daar een kamer tot 22:00, de tijd dat we naar het vliegveld moeten.  
De nachtvlucht naar Parijs is prima, al is de afbraak van de faciliteiten aan boord iets te 
rigoureus doorgevoerd. Een boterhammetje kaas en een stukje kip voor 11 uur vliegen is wel 
heel magertjes. Frisdrank moet je zelf halen om niet uitgedroogd in Parijs aan te komen. In 
Parijs is de overstaptijd extreem kort. Een half uur om van terminal te wisselen, door de 
douane te gaan en al je spullen te laten scannen is absurd. We moeten rennen en zijn net 
nadat de gate officieel dicht zou gaan bij het vliegtuig. We denken de laatste passagiers te zijn 
en lopen meteen door, maar komen vervolgens in een nagenoeg leeg vliegtuig terecht. Het 
vliegtuig bleek vertraagd en we waren met de 1e klassers naar binnen gelopen. Uiteindelijk 
was het vliegtuig helemaal vol. In Amsterdam bleek 1 koffer de overstap niet gehaald te 
hebben. Overkomt ons de laatste jaren steeds vaker. Gelukkig, op Marokko na, was het altijd 
in Amsterdam. Met de trein naar huis. Anne Marie haalt ons op van het station. Heel lief en 
leuk om haar even te zien. De mooie reis zit er op. Wat rest is om de duizenden foto's uit te 
zoeken en uren film te monteren. Leuk werk, maar we zijn er weken zoet mee.  


