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Inleiding
In 2004 reisde ik met een vriendin zeven weken door Madagaskar. In 2012 reisde ik
drie maanden door dit fascinerende eiland, waarbij ik ook een deel van mijn tijd op
een landgoed van een vriend nabij Morondava verbleef.
Over deze reizen schreef ik het boek “De roep van de Indri- Terugkeer naar een
fascinerend eiland”, dat in 2013 verscheen bij uitgeverij Free Musketeers. Op basis
van mijn ervaringen schreef ik ook fictie, namelijk de roman “Het verdriet van
Koesoesoe”, dat in december 2015 verscheen bij dezelfde uitgever.
Na mijn reis in 2012 besloot ik met een groep naar Madagaskar te gaan, een groep
die geïnteresseerd is in de flora en de fauna van Madagaskar. Een aantal
vrijwilligers van de Hortus bleken geïnteresseerd en in juni 2015 boekten we met zijn
negenen de vluchten naar Madagaskar: vier personen zouden de volle 6 weken er
rondreizen, één persoon zou na 4 weken terugkeren en drie personen zouden na 3
weken terugkeren.
We maakten een programma, waarbij we ook gebruik maakten van de hulp van
Centre Lambahoany (www.lambahoany.org) van George en Marcia voor de
organisatie van een trektocht, het regelen van een busje voor de eerste 3 weken en
het vervoer naar Masoala schiereiland.
In dit reisverslag kunt u lezen hoe deze reis verliep. Het verslag is samengesteld uit
het dagboek, dat ik bijhield op mijn weblog.
In 2017 gaan Arend Wakker (geoloog en vrijwilliger bij de Hortus) en ik (bioloog en
ook vrijwilliger bij de Hortus) weer een reis naar Madagaskar maken.
Ook bij mijn reis in 2017 met een groep zal ik weer een weblog bijhouden. De
ontwikkelingen voor, tijdens en na de reis kunt u volgen op:
www.fredtriep.nl/madagaskarreis
Fred Triep
November 2016

Informatie over mijn boeken
Reisverhaal: De roep van de Indri- Terugkeer naar fascinerend Madagaskar
http://www.freemusketeers.nl/boek/6243/de-roep-van-de-indri---terugkeer-naarfascinerend-madagaskar
https://www.facebook.com/roep.van.indri
Roman: Het verdriet van Koesoesoe
http://www.freemusketeers.nl/boek/8174/het-verdriet-van-koesoesoe
https://www.facebook.com/verdriet.van.koesoesoe/
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Maandag 7 september 2015
Morgen, dinsdagochtend 8 september, vertrekken we naar Madagaskar. Ik ga met 8
andere personen: Corrie, Jan, Annelies en Petra ken ik van de Hortus, waar ze
evenals ik, vrijwilliger zijn. Herman, Anneke, Robert en Janny zijn er bij gekomen na
de lezing die ik in november in de Hortus gehouden heb.
Als het goed gaat, staat er bij aankomst op luchthaven Ivato een busje voor 12
personen klaar. Die zal ons naar hotel Anjary brengen, waar ik al een aantal eerdere
keren geslapen heb.
Woensdag zullen we de hoofdstad Antananarivo (afgekort Tana) gaan verkennen,
waarbij we onder ander de Rova en Tsimbazaza (planten- en dierentuin) zullen gaan
bezoeken.
Donderdagochtend 10 september gaan we met het busje naar het zuiden, richting
Antsirabe. We gaan dan ook langs een mooi meer. Vrijdagmiddag 11 september
zullen we bij het eerste Nationale Park aankomen, Ranomafana Nationaal Park, een
Nationaal Park dat op de hellingbossen aan de oostkant van het eiland ligt.

Dinsdag 8 september 2015
In de ochtend zijn we vroeg vanuit Amsterdam vertrokken. Met de eerste vlucht van
KLM naar Parijs zijn we vanaf Schiphol vertrokken, zodat we voldoende overstaptijd
naar onze vlucht naar Antananarivo zouden hebben. Tussen onze aankomst in Parijs
en het vertrek met het Air France vliegtuig zat genoeg tijd, zodat we er op konden
vertrouwen dat onze bagage ook tegelijkertijd naar Tana zou vliegen. Na een hele
dag vliegen, zijn we rond 23.00 uur op het vliegveld Ivato aangekomen. Toen we
buiten kwamen, stond ons busje klaar. Die bracht ons naar het hotel Anjary, een
hotel waar ik al vaker had geslapen.
Woensdag 9 september 2015
Gisteravond kwamen we omstreeks 1.00 uur ’s nachts in hotel Anjary aan. We waren
bekaf. Nadat iedereen vanochtend uitgeslapen had, zijn we om 11 uur op pad
gegaan.
Geld wisselen was een probleem, dat ons veel tijd kostte. Maar wat mij enigszins van
slag bracht, was de diefstal van de portemonnee van Herman. Toen we na het ontbijt
de stad ingingen werd hij na een kwartier wandelen al beroofd van zijn portemonnee
met 50 euro en een ING pasje. Ik liep voorop in een straat en ik had niet in de gaten
dat hij achter mij ingesloten werd door drie jonge mannen. De gebeurtenis heeft ons
extra waakzaam gemaakt.
Vanmiddag moesten we veel tijd uittrekken om geld te pinnen. We wilden voor de
hele groep 15 miljoen ariary uit de pinapparaat halen met 2 prepaid visakaarten,
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maar met hard werken lukte het maar om 2 miljoen te pinnen. Kortom het leven van
een miljonair gaat niet over rozen.

Geld tellen op een van onze
hotelkamers

Rova, het vroegere paleis van de koningen
van Madagaskar

We bezochten Zimbazaza, de planten- en dierentuin van Antananarivo. Een gids
leidde ons langs de lemuren, de fossa en de planten. Na een fantastisch lunch
bezochten we de Rova, het paleis van de laatste koningin van Madagaskar, die 1896
moest aftreden van de Fransen.
Petra had iets te enthousiast naar een wandkleedje gekeken. Twee vrouwen met
wandkleedjes volgden ons over het terrein van de Rova. Het leek er op, dat zij alle
familieleden hadden ingeschakeld om ons elke keer weer te verrassen met hun
kleedjes.
Corrie heeft vandaag haar eigen programma gedraaid. Als ibu (=grootmoeder) wordt
ze door allerlei jonge mannen in de gaten gehouden en verzorgd: ze vliegen voor
haar om het haar naar de zin te maken.
Vanavond hebben we heerlijk gegeten in restaurant Sakamanga. Na de maaltijd heb
ik de overnachting voor morgen geregeld: we slapen bij Madelief .ten zuiden van
Antsirabe. Madelief is een project van een Nederlandse vrouw, die getrouwd is met
een Malagassiche man.
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Donderdag 10 september 2015
Vandaag zijn we van Antananarivo naar Antsirabe gereden. Op weg naar Antsirabe
hebben we eerst sim kaarten gekocht. Ik heb ook een mobiel voor mijzelf gekocht. Ik
kan nu contact leggen met George, Didice en Gerald. George in Tamatave (Centre
Lambahoany) regelt voor ons de trekking in de vierde week van onze reis. Gerald
Santos (Santostrekking) heb ik in 2004 ontmoet. Hij heeft toen de trekking voor mij
en een vriendin in het Andringitra massief geregeld. Nu gaat hij zorgdragen voor
dezelfde trekking voor 9 personen: hij zorgt voor 5 tenten, 9 slaapzakken en de
maaltijden voor onze trek in Andringitra. Didice heb ik in 2012 ontmoet in hotel
Jardin de la Mer in Mananjary. Daar werkt ze in de bediening, nu doet ze een
opleiding in de verpleging. Vanaf 2012 hebben we af en toe gechat en nu gaat ze
vanaf morgen een paar dagen meereizen.
Vanmiddag zijn we een half uur bij het Lake Andraikida geweest. Toen we na het
bezoek aan het meer terugkwamen in Antsirabe was iedereen gecharmeerd van de
mooie boulevard in die stad. We liepen er nog een kwartier rond.

Lake Andraikida

Straatbeeld van Antsirabe

Om half zes reden we naar ons overnachtingadres, Residence Madalief, zeven
kilometer ten zuiden van Antsirabe. De Nederlandse eigenaresse en haar Malagasy
man hebben een opvang van wezen, die ze proberen aan het werk te krijgen. We
slapen nu in riante bungalows in een fijne omgeving.
Tijdens onze rit hoorde ik ook dat Corrie gisteren bijna beroofd was geworden in
Tana. Een onverlaat wilde haar tasje stelen, maar door hard te schreeuwen werd ze
geholpen door twintig vrouwen die om haar heen gingen staan. Gelukkig is de
beroving niet gelukt. Kortom, we zijn blij dat we uit Tana zijn vertrokken.
Morgen gaan we naar Ranomafana, we slapen daar in hotel Manja. We slapen daar
twee of drie nachten en we hopen daar twee dagen in het Ranomafana Nationale
Park te lopen. Hopelijk zie ik weer de gouden bamboelemuur, een lemurensoort die
pas in 1985 ontdekt is.
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Vrijdag 11 september 2015
Vanochtend heb ik even over het landgoed van Residence Madalief gedwaald.
Ondanks de hoogte van 1500 meter, was het om half acht al een heerlijke
temperatuur.

De groep in de tuin van Residence
Madalief

Fred Triep vervoert als poussepousseman Janny op Residence
Madalief

Gisteravond las ik mijn mail. Ik kreeg ook een bericht van mijn uitgever Free
Musketeers. Zij gaan mijn derde boek, weer een roman, uitgeven. Deze roman is,
evenals mijn reisverhaal “De roep van de Indri”, ontstaan door mijn drie maanden
durende reis in 2012. De titel van de roman is “Het verdriet van Koesoesoe” en hij
speelt ook op dit fascinerende eiland. Na mijn terugkomst in oktober heb ik nog wat
werk er aan, maar ik denk dat hij dan rond december verschijnt.
Na het ontbijt, rond half tien, gaan we met het busje richting Ambositra en daarna
naar Ramanofana.
Zaterdag 12 september 2015
Gisteren hebben we ongeveer zes uur gereden om in Ranomafana aan te komen. In
het stadje Ambositra hebben we buiten geluncht. Een band speelde op straat
dansmuziek en 4 mannen en 4 vrouwen dansten hierbij en zongen Malagassische
liedjes. Van de videofragmenten die ik toen gemaakt heb, hoop ik na de reis een
filmpje te maken dat ik op YouTube zal zetten.
We hebben onderweg een stop bij een uitzichtpunt gemaakt, waar ook veel
dorpelingen met hun waar zaten. Dat was reuze gezellig.
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Panorama van het berglandschap bij het uitzichtpunt
Tegen donker kwamen we bij het hotel Manja in Ranomafana aan. Mijn Facebook
vriendin Didice was al aangekomen, maar ze was naar het dorp gegaan. We kregen
kamers in bungalowtjes, die langs de helling stonden: dat betekende heel vaak
trappen omhoog en omlaag lopen.
Toen ik later in het restaurant kwam, was Didice al aangekomen. Zij zal de komende
vijf dagen met ons mee reizen. Na onze maaltijd heb ik haar de spullen gegeven, die
Aukje en een bedrijfje in Utrecht (stethoscopen en andere medische materialen en
een anatomieboek) hadden meegegeven. Ik hoop dat ze die kan gebruiken bij haar
opleiding tot verpleegster. Ze bladerde in ieder geval lang door het dikke
anatomieboek.

Ontmoeting met lokale verkopers op het
uitzichtpunt

Didice bladert door het reusachtige
anatomieboek

Vandaag hebben we een excursie door het Ranomafana Nationaal Park gemaakt.
We hadden geluk, dat we vier lemuursoorten konden zien: de gouden
bamboelemuur, de red-frontend bruine lemuur, de zwart-wit tuffed lemuur en de
Edward’s Sifaka lemuur . Het pad liep omhoog en omlaag, het was een intensieve
wandeling. Naast de lemuren hebben we ook een paar bloeiende orchideeën
gezien.
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De Ranomafana rivier in het Nationale
Park

Twee red fontend lemuren zitten rustig
op een tak

Na terugkomst in hotel Manja hebben we een lunch genomen. De foto hieronder is
genomen tijden onze lunch om 14.30 uur.

De lunch in hotel Manja (foto: Robert)
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Zondag 13 september 2015
Gisteravond hebben we een avondexcursie gedaan om de nachtdieren te bekijken.
Om halfzes vertrokken we naar het bos boven Ranomafana. Met zaklantaarns
hebben we geprobeerd wat dieren te zien. Dat lukte goed, we zagen de muislemuur
(actief) en een aantal kameleons, die in rust waren.

Een kameleon rust op een takje
Vandaag heb ik met Anneke, Annelies, Jan en Petra een lange tocht door het
regenwoud van het Ranofana Nationaal Park gemaakt, waarbij we naast het
secundaire woud (wat we gisteren ook zagen) ook het primaire woud zagen. Het
primaire regenwoud had veel meer soorten en grotere bomen.
We zagen weer de gouden bamboelemuur, maar ook een nieuwe soort, de grote
bamboelemuur. We konden deze lemuur tot op een afstand van 3 meter benaderen.
Ik heb foto’s en een video van hem gemaakt. Helaas is deze soort ernstig bedreigd,
in het Nationale Park leven alleen nog de twee individuen die we zagen: het was
een mannetje en zijn dochter, dus er zijn geen nakomelingen te verwachten. We
moesten langs de hellingen klauteren om dicht bij de dieren te komen.
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Grote bamboelemuur in boom

In het begin van onze tocht vonden we een
nachtvlinder

Op een bepaald moment zag ik dat mijn pols bloedde. Volgens onze gids Stefan was
dit de werking van bloedzuigers. Ik zag ze niet, we zagen ze wel later op de
dag.Tijdens onze lunch aan een tafeltje onder een afdakje kwamen twee
mangoesten langs. Ze waren niet schuw, ze kwamen naar ons toe toen we stukjes
brood naar hen gooiden. Ik kon een groot aantal foto’s en wat videofragmenten van
hen maken. Ik vond het een hoogtepunt van de dag.

Een ring-tailed mangoeste (Galida
elegans) komt naar onze lunchplek

Fred onder een Cyathea boomvaren
(foto: Petra)
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We kwamen na 16,4 km lopen, met veel klimmetjes en afdalingen, weer bij hotel
Manja aan.

Morgenochtend rijden we naar Manakara, een plaats aan de Indische Oceaan.

12

Maandag 14 september 2015
Op maandagochtend zijn we van Ranomafana naar Manakara gereden.

Tijdens een stop van ons busje op weg naar Manakara kwamen kinderen ons eten
aanbieden
In het begin van de middag kwamen we bij hotel Vanilla in het centrum van het dorp
aan. Na een heerlijke lunch reden we met ons busje naar de bungalows aan de zee.
Tijdens de vorige reis sliep ik ook in een bungalow aan de kust, op een half uur lopen
van het dorp. Nu sliepen we 8 km ten zuiden van het dorp.
De bungalows waren ruim en door de vele bedden hadden we allemaal ons eigen
bed. Aan het eind van de middag liepen we even naar her strand, waar een paar van
onze reizigers de watertemperatuur hadden getest. Helaas is de oostkust van
Madagaskar niet geschikt voor zwemmers: er zijn heftige stromingen en als je ver
gaat kan je ook een haai tegenkomen.
Die avond aten we in het restaurant op het duin, met de branding van de Indische
Oceaan als achtergrondgeluid. Natuurlijk hebben we allemaal een visje gegeten,
aangevuld met rijst, frites en peultjes.
Ik had als programmaonderdelen voor de dag er op bedacht: over het kanaal van
Pangalanes naar een vissersdorp gaan en een bezoek aan de Vanille plantage doen.
Onze chauffeur Mamy bleek ook hier over connecties te bezitten en hij kon dat voor
ons regelen, met een vismaaltijd op her strand er tussen door.
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Dinsdag 15 september 2015
Na het ontbijt in het restaurant op het duin, reden we met her busje naar her dorp.

Ontbijt in het restaurant aan het strand

Filaobomen staan op de weg langs en op
het strand van Manakara

We kwamen weer langs de “Allees des filaos” aan de kustzijde van Manakara: een
laan omzoomd door de filao boom (Casuarina equisetifolia), een boom die rondom
de Indische Oceaan verspreid is.
Nadat we de bankzaken hadden geregeld, reden we naar de nieuwe tijdelijke brug
over her kanaal. De oude brug is in het najaar van 2012 kapot gegaan door een te
zware vrachtwagen. Die oude brug zijn ze nu aan het slopen. Bij de nieuwe brug
stapten we in een pirogue, die door acht roeiers werd voort geroeid. Toen we
halverwege waren begonnen twee roeiers te trommelen en de roeiers zongen
daarbij. Toen we een andere pirogue zagen, werd onze boot onder luid getrommel
en gezang voortgestuwd, alsof er een wedstrijd gehouden moest worden. Ik heb dit
alles geregistreerd met de videocamera.
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Boottocht naar het vissersdorp
Bij aankomst in het vissersdorp werden we belaagd door souvenirkopers. Ik kocht
buideltjes met kruiden. Voor de vrouwen in onze groep blijkt shoppen een
levensbehoefte: Petra, Anneke, Annelies en Janny moesten tassen, kralen en sjaals
kopen. Voor hen gold: ik shop, dus ik besta.
Uiteindelijk belandden we op het strand, waar een grote vis (zo groot als een tonijn)
gebakken werd. De lunch werd een smakelijke maaltijd.

Een grote vis wordt voor onze lunch op
een houtvuurtje op het strand gebakken

De maaltijd met de grote vis wordt naar
de tafel gebracht, waar we gaan eten

Na de lunch staken we met de pirogue het kanaal over om de vanilleplantage te
bezoeken. Dat bezoek viel ons allemaal tegen, omdat de oogst al maanden voorbij
was. We konden alleen wat planten zonder bloemen of vruchten zien.
Die avond aten we een eenvoudige maaltijd bij het restaurant bij de bungalows. We
gingen op tijd naar bed, want de volgende dag moesten we om half zes weg, zodat
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we de trein van Manakara naar Fianarantsoa konden nemen. De trein vertrekt om
7.00 uur, maar we moesten om 6.00 uur bij het station zijn.
Woensdag 16 september 2015
Vandaag deden we de treinreis, die ik zelf al drie keer eerder heb gedaan: twee keer
in 2004 (heen en teug van Fianarantsoa naar Manakara) en een keer in 2012 (ook
toen van Manakara naar Fianar).
In 2004 vond ik de treintocht boeiend. Je was de hele dag onderweg, maar we
kwamen toen omstreeks 17.00 uur aan bij onze eindbestemming. In 2012 werd de
tocht een beproeving, omdat de trein toen pas om 22.00 uur in Fianar aankwam.
Toen bracht een taxi mij naar hotel Soratel, maar daar reageerde men niet meer op
mijn aanbellen. Ik dacht dat ik toen eenmalige slechte tocht had, maar ook vandaag
duurde de tocht veel langer. We kwamen om 3.00 uur in de nacht aan. Gelukkig
hadden we nu een chauffeur die iets met het hotel geregeld had. Door de late
aankomst miste ik ook mijn ontmoeting met Gerald Santos, mijn Facebook vriend en
trekking organisator voor de trektocht in het Andringitra massief. Onze hele ploeg
was bekaf, dus we konden ook niet afspreken om de volgende dag vroeg te
vertrekken: ik sprak met de groep af, dat we op donderdag om 11.00 uur zouden
proberen te vertrekken.
Het eerste deel van onze treinreis was aangenaam. Op de verschillende stations
wachtte de trein enige tijd (voor inladen en uitladen van goederen), waardoor we
steeds vers fruit en andere hapjes konden kopen. De mandarijnentijd bleek voorbij,
die waren er in 2012 in grote hoeveelheden. Er waren wel veel bananen.
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Interieur van de trein, met Annelies,
Janny en Didice

Tijdens een stop bieden mensen ons
kruiden en eten aan

Landschap onderweg, gezien vanuit de
trein

Met de trein wordt veel fruit naar
Fianarantsoa vervoerd

Na ongeveer 16.00 uur begon onze reis onaangenaam te worden. De locomotief kon
met moeite de trein voort trekken en moest uiteindelijk vervangen worden door een
andere. Helaas, de treintocht van Fianar naar Manakara kan ik geen enkele toerist
meer aanbevelen. Door slecht onderhoud aan de rails en materiaal kon de trein op
grote stukken niet harder dan 10 km per uur rijden.
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Donderdag 17 september 2015
Ik sliep de nacht kort: om vier uur ging ik naar bed en om haf negen liep de wekker
af. Om negen uur zou ik Gerald Santos bij het ontbijt in hotel Soratel treffen. Gerald
Santos ken ik van de trekking in Andringitra in 2004, die hij toen perfect
georganiseerd had. Ik had voor onze reis gevraagd of hij de trekking weer kon
organiseren voor 9 personen: zorgen voor vijf tenten, voor dragers van de bagage en
tenten en maaltijden voor ons.
De afgelopen dagen heb ik via Facebook, e-mail en telefoon regelmatig contact
gehad met Gerald om de trekkking door het Andringitramassief mogelijk te maken.
De trekking volgens het schema van 2004 valt niet te realiseren: de toegangsweg
van uit het zuidwesten is zo achter uitgegaan, dat onze chauffeur Mamy hem niet wil
rijden. Gerald heeft weer andere mogelijkheden geopperd, ik heb hem de dag ervoor
via mijn telefoon laten praten en er leek een oplossing in zicht. Petra spreekt goed
Frans en kon daarbij goed helpen.
Tijdens het ontbijt kom ik gelukkig Gerald tegen. Hij heeft die nacht uren op ons
gewacht bij het station, maar we kwamen pas laat aan. Hij s toen gaan slapen, hij
had helaas mijn smsje niet gelezen. Gerald vind dat Petra niet meekan. Zij is op de
tweede dag in Ranomafana Nationaal Park uitgegleden en ze heeft een kwetsuur
aan haar knie. Heel jammer, maar het is niet verstandig om haar in een
berglandschap te laten klimmen en dalen met de knie. Zij zal door Gerald naar het
hotel buiten Andringitra worden gebracht, waar onze tocht eindigt.
Gerald heeft een oplossing voor de vervoersproblemen: wij gaan met ons busje naar
Ambalavao en daar stappen de trekkers over in een gehuurd busje door Gerald dat
wel de slechte weg kan rijden. Op het gehuurde busje zullen ook de tenten,
slaapzakken en andere materialen vervoerd worden. vanaf Ambalavao zullen Mamy,
Petra en de grote rugzakken naar het hotel rijden.
Het lukt ons om rond elf uur te vertrekken. Ik neem afscheid van Didice, die vijf
nachten (Ranomafana , Manakara en de treinreis) en dagen met ons opgetrokken
heeft. Ik hoop dat ze er van genoten heeft. Ze heeft in ieder geval kunnen genieten
van een aantal dagen lekker eten en een eigen kamer in het hotel. Ze heeft ons af
en toe kunnen helpen, omdat ze Malagassisch spreekt.
We rijden naar Ambalavao en bezoeken daar de papierfabriek, in afwachting van
Gerald. Die komt na enige tijd met een taxi-brousse, die hij gehuurd heeft. Na de
lunch bij de papierfabriek rijden we met de gehuurde bus naar de bergen, dat
betekent veel hobbelen, regelmatig uitstappen en lopen omdat het busje anders niet
tegen de helling op komt. Bij het vallen van de duisternis bereiken we onze eerste
kampeerplek bij de toegang van het Park. De tenten blijken koepeltenten te zijn en
die vallen niet tegen.
De kaartjes hieronder heb ik later thuis geproduceerd en die geven de gelopen
routes weer in 2015 (zwart en rood) en in 2004 (blauw en groen).

18

De kaart in 2D formaat van de gelopen trekkings in 2004 en 2015

De kaart van de trekkings in 2004 en 2015 in 3D formaat (in Google Earth)
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Vrijdag 18 september 2015
Op deze dag zijn we begonnen aan onze trektocht. Met onze hulpgids Justin
moesten we eerst naar het volgende dorp lopen waar onze hoofdgids Martin woont.
Martin kende ik van mijn trekking in 2004. Hij wist de Latijnse namen van de meeste
planten en ik had Gerald gevraagd of hij weer onze gids kon zijn.
Toen we in het dorp kwamen, werden we omgeven door kinderen. Corrie pakt deze
kans aan om met de kinderen te gaan zingen: “Frere Jacques”, ” Alouette allouette”
en andere liedjes. Ik heb het vastgelegd op de video. Omdat het zo lang duurde
voordat Martin kwam, besloten we alvast met Justin omhoog te lopen. Tijdens onze
tocht omhoog worden we uiteindelijk ingehaald door Martin.
Het was de bedoeling om naar het plateau van Andohariana te gaan op 2050 meter
hoogte. Daarna zouden we verder omhoog lopen naar de Pic Boby (de tweede berg
in hoogte van Madagaskar) op 2600 meter. Tijdens de tocht naar het plateau was het
warm.

Op weg naar het Andringitra massief

De klim omhoog naar het Andoharianaplateau

Ik had het moeilijk, mijn conditie was op dat moment niet optimaal. Zou het mij lukken
om op een leuke manier de top van Pic Boby te halen? Ik had de afgelopen twee
nachten gewoon te weinig geslapen. Tijdens de lunch op de stenen langs een van de
riviertjes nam ik het besluit om niet door te lopen naar de top. Ook Herman en Corrie
namen dat besluit. We zouden naar het Andohariana plateau lopen, waar de tenten
zouden komen. Gelukkig had ik de top in 2004 al beklommen.
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De vrouw van Gerald had een heerlijk
pastasalade voor ons klaargemaakt

We eten de pastasalade op de stenen
langs een rivier

Anneke, Annelies, Janny, Jan en Robert gingen na de lunch snel verder om de top te
proberen te halen. Wij liepen rustig omhoog en kwamen bij het kamp Janny tegen.
Ze had ook besloten niet naar de Pic Boby te gaan.
Tijdens ons tocht zagen we veel bloeiende Asteraceae. Waarschijnlijk zorgen deze
planten er voor dat de zaden voor het regenseizoen verspreid worden. Onder de
Asteraceae soorten troffen we veel Helichrysum soorten en enkele Senecio soorten.

Na de lunch lopen Herman, Corrie en ik
het pad, omgeven met boomheiden
(Erica hebeclada) omhoog

Velden met Helichrysum waren in bloei

Na enige tijd bereikten we de hoogvlakte op meer dan 2050 meter, waar een hut
stond en een tafel. In het veld er achter waren de tenten opgezet.
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De twee hutten op het Andoharianaplateau met op de achtergrond het
massief met Pic Boby

De twee hutten op het Andoharianaplateau en een van de tenten

Panorama vanaf onze kampeerplek op het Andohariana plateauk
Een half uur voordat het definitief donker werd (rond 17.45 uur) kwamen de anderen
bij het kamp aan. Zij hadden ook de top niet gehaald. Bij de pas voor de beklimming
waren ze teruggekeerd, omdat ze bang waren bij de afdaling in het donker te moeten
lopen.
Zaterdag 19 september 2015
Deze dag liepen we van het Andoharianaplateau op 2050 meter hoogte omlaag naar
een weg op 900 meter hoogte, waar onze chauffeur Mamy en Petra ons met de bus
zou oppikken.
In het begin liepen we enige tijd over de hoogvlakte. Het landschap leek vaak op een
maanlandschap. Een typisch gevormde steen leek zelfs op een Napoleonshoed.
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Martin speelt voor Napoleon door onder
een typisch gevormde steen te gaan
liggen

We wandelen over grote basalt blokken,
die tezamen een maanlandschap
vormen

Daarna daalden we enkele honderden meters af, waardoor we onze benen gingen
voelen.

Vanaf het Andohariana plateau daalden we
honderden meters naar beneden

Op een lager niveau kwamen we
Pachypodium rosulatum tegen, die
bloeiden met gele bloemen

De tocht was bijzonder pittig geweest, omdat we veel hoogtemeters moesten dalen.
Op de afgesproken plek in een dorpje stond Mamy met zijn busje en Petra. Met het
busje reden we naar hotel Tsara Soa. De tocht was erg mooi geweest, maar door het
grote hoogteverschil ook uitputtend voor onze benen geweest.
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Zondag 20 september 2015
Van het hotel Tsara Soa reden we naar de Route Nationale 7 terug. Vandaar
vervolgden we de RN 7 via Ihosy naar Ranohira. In Ranohira gingen we naar hotel
Etoiles de Isalo, waar we de lunch namen. Anneke, Janny, Robert en Herman
bleven hier slapen, zij hadden geen zin om mee naar Toliara te gaan. Na de lunch
vertrokken Annelies, Petra, Corrie en Jan en ik met onze buschauffeur Mamy naar
Toliara.
Onderweg naar Toliara maakten we een korte stop, waarbij we een grote
baobabboom (waarschijnlijk Adansonia grandidieri) bekeken en fotografeerden.

Langs de weg naar Toliara zien we
een grote baobab

Vanaf de voet van de boom kijk ik naar de
machtige armen van de baobab boven mij

In Toliara bleek mijn voorkeur, hotel Esplanade, vol te zijn. Mamy stelde Chez Alain
voor. Daar was plaats voor ons vijven in drie bungalows. In dit hotel namen we ook
het diner. Het bleek een goed alternatief voor Esplanade.
Maandag 21 september 2015
Na het ontbijt reden we naar de plantentuin van Toliara, de Arboretum d’ Antsokay.
We kregen een rondleiding door een gids door deze tuin met 900 planten uit het
doornwoud rondom Toliara. Normaal duurt deze rondleiding een uur, maar door onze
vele vragen waren we twee uur bezig. Ik maakte veel foto’s van de droogteplanten,
die in deze tuin staan.
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Een mousetrap plant (Uncarina),
waarvan hier de bloemen en de akelige
vruchten getoond worden.

Euphorbia oncoclada

Een detail van de Alluaudia montagnacii,
een van de bijzondere doornplanten uit
het zuidwesten

Moringia drouhardii (Maroserano), een
van de dikbuikige planten, met de jonge
onderzoekers Petra en Annelies er
omheen
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Petra maakt nog een foto van mij naast een Pachypodium, een van mijn
lievelingsplanten.

Fred naast een Pachypodium op de Arboretum d’ Antsokay (foto: Petra)
Het lukte mij ook nog om met de camera een mooie vogel te vangen, waarschijnlijk
de Madagascar Flycatcher.
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Een Madagascan flycatcher zit rustig in een boom
Met interessante boeken en materialen verlieten we de tuin. We reden terug naar de
stad om er te lunchen, nadat we eerst nog een straatje met souvenirstalletjes
bezochten zodat Annelies nog een palissander blad kon kopen. Omdat de lunch op
zich deed wachten, ben ik vanaf het restaurant nog even naar het strand van Toliara
gelopen. Het is geen mooi strand, maar je ziet er wel mooie vissersbootjes.
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Het strand van Toliara met ossekar

Het strand van Toliara met vissersbootjes
Ik had aanvankelijk ook nog naar de Tafelberg willen gaan, maar volgens onze gids
van de plantentuin was dat niet interessant meer. We hadden er ook geen tijd voor,
ook niet voor de baai de Sint Augustin, waar in 2004 nog mooie doornplanten
(Didiereaceae) groeiden.
Om twee uur ’s middags reden we terug naar Ranohira. Onderweg stopten we nog
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een maal, toen we een mooie baobab (Adansonia) zagen staan. We liepen er naar
toe en ik maakte er weer verschillende foto’s van.

Een reusachtige baobab (Adansonia) staat op enkele meters van de RN 7
In Ranohira kwamen we het andere viertal weer tegen. Zij hadden die dag een
excursie in Isalo Nationaal Park gedaan, waarbij ze ringstaartmaki’s (Lemur catta)
hadden gezien.
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Dinsdag 22 september 2015
Op deze dag maakten we met zijn negenen nog een excursie in het Isalo Nationaal
Park. We reden naar het bezoekerscentrum, betaalden de toegang voor ons vieren
(de andere vier hadden al voor twee dagen betaald) en daarna reden we met twee
gidsen naar de rivier voor het Nationale Park. Omdat het busje de tocht naar de
ingang van het Park niet kon maken, legden we het traject van 500 meter naar het
begin van de wandeling te voet af.
De wandeling begon met een klim omhoog de bergen in. Dit Nationaal Park is vooral
bekend om zijn landschappen (geërodeerde zandsteenformaties) en Pachypodium
rosulatum en Pachypodium rosulatum var. gracilis (ook we Pachypodium gracilis
genoemd). Beide vormen bleken te bloeien met gele bloemen.

Een Pachypodium gracilis bloeit met mooie gele bloemen.
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Bij het eerste viewpoint keken we vanaf het Isalo gebergte op de vlakte ten zuiden er
van.

Uitzicht op de vlakte ten zuiden van het Isalo gebergte
Bij het vervolg van de wandeling bleef het landschap aantrekkelijk. We keken even
later op de zandsteenformaties uit.

Zandsteenformatie in Isalo Nationaal Park
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Zandsteenformatie in Isalo Nationaal Park
Tussen de uitzichten door kwamen we ook nog dieren tegen, zelfs een eng dier: een
schorpioen. We hielden gepaste afstand, omdat de steek van dit dier gevaarlijk kan
zijn.

In de vegetatie was een schorpioen verborgen
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Via twee viewpoints kwamen we uiteindelijk bij het “piscine naturel” uit. Dat is een
klein meertje in een rivier nadat deze omlaag stort. In dat meertje konden we even
zwemmen.

We zwemmen in de Piscine Naturel
Tijdens het zwemmen zagen we ook nog een ringstaartmaki langslopen. Het lukte mij
niet om er een goede foto van te maken. Na een lunch van meegenomen broodjes
volgden we dezelfde weg terug. Aan het einde namen we een andere route naar de
uitgang, waarna we over een zandweg terug konden lopen naar ons hotel.
Aan het einde van de middag liep ik met Janny en Robert nog even naar het dorp om
het cybercafé te bezoeken. Helaas kon het internet die middag niet gebruikt worden,
zodat we op het centrale punt van het dorp een biertje besloten te drinken.
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Woensdag 23 september 2015
In de ochtend maakte ik een aantal foto’s van de planten in de tuin van het hotel.

Een bloem van een Bauhinia soort (Fabaceae)

De bloeiwijze van een mango boom
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Na het ontbijt reden we via de RN 7 terug naar het noorden. In Ihosy deden we wat
bankzaken en in Ambalavao namen we een lunch. Tussen beide steden maakten we
nog een korte stop om bij een “inselberg” (= een kale hoop basalt, waar het water
snel wegloopt) te zoeken naar xerophyten (= planten, die droogte kunnen
weerstaan).Ik vond er een Xerophyta soort en een Euphorbia soort met kleine
bloemen, waarvan ik foto’s maakten.

Op de inselberg groeide onder andere
een Xerophyta soort

Op de inselberg groeide ook een
succulente Euphorbia soort

Onderweg, langs de RN 7, kwamen we regelmatige baksteenbakkerijen tegen.

Steenbakoven langs de RN 7
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Tegen vier uur kwamen we in Hotel Soratel aan. Dat was nu een vertrouwd hotel
geworden, omdat we er op de heenweg ook geslapen hadden. Die avond hadden we
een gezellige maaltijd in het restaurant “Sable d’ Or”, tegenover het hotel.
Donderdag 24 september 2015
Op deze dag reden we van Fianarantsoa terug naar Antsirabe, waar we weer
overnachtten in Madalief, 8 km ten zuiden van Antsirabe. Na installatie van onze
bagage op de kamers hadden we interessante gesprekken (aan de tafel buiten hun
restaurant) met Remi (eigenaresse van Madalief) over de situatie van Madagaskar.
Op weg naar Antsirabe lunchten we in Ambrosita.
Vrijdag 25 september 2015
Na het ontbijt reden we naar Antsirabe, waar we onze bankzaken regelden en
boodschappen deden om deze keer zelf een lunch te maken. Daarna volgden we
weer de bochtige weg over het hooggebergte tussen Antsirabe en Tana.
We reden om het drukke centrum van Tana heen en stopten onderweg bij een brug,
waar we op een trappetje onze lunch klaarmaakte, met brood, ananas, bananen en
yoghurt.

Op een trappetje genieten we van een zelfgemaakte lunch
Daarna namen we de RN 2 richting Andasibe. Voorbij Tana bezochten we
Madagascar Exotica, waar we kameleons, gekko’s, slangen, tenreks en vleermuizen
zagen. Een gids leidde ons rond door de oude kasjes met dieren.
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Twee kikkers, links de gouden mantella (Mantella aurantiaca) en rechts de tomoto
frog
Onze gids hield de kameleons ook vliegen voor, zodat we konden zien hoe deze
wonderbaarlijke dieren met een snelle tong ze vingen. Hopelijk is het filmpje, dat ik
daarvan maakte, gelukt.

Een kameleon zit op de arm van Corrie
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Een mooie blauwe kameleon

Een kameleon steekt zijn lange tong uit
naar een insect

Na deze stop reden we nog anderhalf uur om in Andasibe te komen. Om half zes
kwamen we bij hotel Orchidee aan, waar Christine ons opwachttw. Hij zou ons later
naar het Park Mitsinjo brengen. We brachten onze bagage naar de kamers en om
half zeven kwam de gids met een assistent gids terug voor de nocturne, een
nachtwandeling langs en door her bos om de nachtdieren te zien. We zagen een
paar lemuren, kameleons, een andere hagedis, een kikker en de eerste Indri.

Een groene kikker op een blad, gefotografeerd tijdens de nocturne
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Een hagedis op een takje, gefotografeerd tijdens de nocturne
Toen we om half negen terugkwamen in ons hotel, was ons diner klaargemaakt.
Zaterdag 26 september 2015
Toen ik mij aangekleed had, liep ik rond het hotel. Ik maakte er een foto van.

Hotel Orchidee in Andasibe
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Op deze dag zouden we gaan ontbijten op het terras van Feon’ny ala. George van
Centre Lambahony zou er voor zorgen dat we hier de afgelopen nacht zouden
kunnen slapen. Maar dat was hem niet gelukt omdat er veel groepen waren. We
hadden daarom bedacht dat we er zouden ontbijten, zodat we van de
sprookjesachtige sfeer met uitzicht op het oerwoud zouden kunnen genieten. Voor
het ontbijt liep ik door de druilerige hoofdstraat van het dorp Andasibe.

Ik loop door de drijfnatte hoofdstraat van het dorp Andasibe.

Het eerste kraampje in de hoofdstraat van Andasibe wordt ingericht
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Om kwart over zeven stapten we in ons busje, zodat we om hal acht op het terras
van Feon’ny ala zouden zijn. Toen we daar aankwamen, bleek de ruimte in het hotel
stampvol toeristen te zijn en het personeel had het druk met de verzorging van hun
eigen gasten. We konden dus niet in de hotel ontbijten. We liepen naar het hotel aan
de overkant van de weg. Daar konden ze wel voor een ontbijt zorgen, maar het
opnemen van de bestelling en het neerzetten van de bordjes kostte al een uur. We
zouden om half negen bij de ingang van het Park Mitsinjo zijn, waar onze gids op ons
zou wachten. Ik was bezorgd, maar Mamy verzekerde mij dat ik daarover niet druk
hoefde te maken, onze gids wist dat we later zouden komen.
Zouden we het zingen van de indri nog wel kunnen horen? Deze lemuren gaan
meestal na hun ontbijt zingen. Toen we onze broodjes met omelet en confiture
kregen, hoorde ik in de verte de eerste geluiden van de indri. Even later hoorde ik
ook de geluiden dichtbij. Zaten ze dan naast het hotel? Nee, het bleken opnamen
van een BBC team te zijn, die een paar tafels verder zaten. Er werd weer door een
BBC ploeg een documentaire gemaakt, misschien over Madagaskar of alleen over
het bosgebied rondom Andasibe. Waarschijnlijk was dit het bekende team van David
Attenborough. We kwamen hen later tegen met klimspullen in het bos.
Rond half tien uur kwamen we bij de ingang van het Park Mitsinjo. We maakten een
wandeltocht door het park in de hoop de Indri te zien en te horen. Al vrij snel zagen
we een bijzonder dier, de giraffekever. Deze kever heeft een lange nek zoals een
giraffe. Ik was verrast en blij, dat ik deze bijzondere kever hier al zag, ik had hem pas
op het Masoala schiereiland verwacht. Mijn dag kon niet meer stuk.

Een omgevallen giraffekever ligt op een blad
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De giraffekever op het blad met mijn vinger op de achtergrond
Even later liepen we het gebied in, waar de Indri’s zitten. Vrij snel vond onze gids
een tweetal dat boven in de bomen zat . Ik maakte er foto’s van. Ook hier hadden we
geluk, doordat het in de ochtend miezerig had geregend, waren de indri’ s mogelijk
veel later actief geworden.
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Toen ik aan het fotograferen was begon een van de dieren te schreeuwen. Annelies
en ik zetten een geluidsrecorder op onze Iphone aan. We hoopten dat we “hun
gezang” konden gebruiken in de tropische kas van de Hortus tijdens de
museumnacht. Het thema van dit jaar zou “jungle” zijn. Het zou leuk zijn, als we voor
die nacht de geluiden uit het oerwoud konden gebruiken. We kwamen ook weer een
mooie grote kameleon tegen.

Een kameleon kruipt over een takje
In het begin van de middag gingen we met ons busje naar hotel Andasibe, aan de
westkant van het dorp. Daar namen we een lunch. Ik bleef daar de rest van de
middag, omdat er prima wifi was: ik kon weer aan mijn weblog werken. Aan het einde
van de middag liep ik terug naar ons hotel Orchidee, waar we om zeven uur weer
genoten van een heerlijk diner van rijst met kip, frieten en peultjes.
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Zondag 27 september 2015
Vanaf Andasibe had George van Centre Lambahoany veel zaken geregeld. Op
zondag zouden we rond zeven uur vertrekken met het busje naar de oostkust. Om elf
uur zouden we in Manambato aan het Rasoabemeer aan moeten komen, waar we
opgevangen zouden worden door een schipper. Het lukte om rond 11 uur daar aan
te komen. We gingen op het terras van Chez Luigi zitten.

Het terras aan het strand van Chez Luigi
Zware wolken kwamen vanaf het meer naar het terras, waardoor een hevige
regenbui onder ons op het strand viel. Het was benauwd tropisch warm. Onze
bagage werd door Mamy van het busje geladen. We maakten weer een groepsfoto
van de groep met Mamy er bij.

Groepsfoto bij Chez Luigi (foto: Robert)
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Ik had bij de eigenaar van Chez Luigi al geïnformeerd of de schipper er was. Die
kwam rond twaalf uur naar ons toe. Onze bagage werd op het strand gelegd en even
later kwam de boot aanvaren. Het was inmiddels droog geworden.

Onze bagage lag op het strand en we konden instappen in de boot
Mamy had zijn vrouw en zijn twee kinderen naar Andasibe laten overkomen en zij
waren die ochtend meegereden naar Manambato. Mamy en zijn familie zouden met
ons meegaan en de volgende dag met Petra terugvaren en dan samen met het busje
terugrijden naar Tana. We stapten allemaal in de boot en we maakten een vaartocht
van anderhalf uur over het meer, door her kanaal van Pangalanes naar het Ampitabe
meer ten noorden van het eerste meer.

Boottocht over de meren en het Canal des Pangalanes
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We legden aan bij hotel Palmarium aan het Ampitabe meer.

Welkomstbord van het Palmarium bij de aanlegsteiger
Op het terras van het Palmarium namen we een lunch. Tijdens onze lunch moesten
we de lemuren rondom het terras in de gaten houden. Een zwart-witte ruffed lemuur
liep over de tafels, maar werd snel weggejaagd door het personeel.

Een zwart- wit ruffed lemuur loert naar onze lunch op de tafels
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Oog in oog met een zwart-wit ruffed lemuur
Ik deed met een deel van onze groep een excursie in het gebied rondom het hotel.
We kwamen een aantal lemuren tegen, die hier waren uitgezet. Het waren dus half
tamme lemuren. Tijdens de excursie kwamen de bruin lemuren, een zwart-wit ruffed
lemuur en een sifaka rond ons springend langs. We konden hen gemakkelijk voeren
met behulp van de bananen, die onze gids bij zich had.

Lemuren vergezellen ons tijdens
onze wandeltocht over het terrein
van Palmarium

Een lemuur gebruikt de schouder van
Herman als zitplaats
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De lemuren gebruikten ons ook als springplank, ze sprongen op onze schouders en
hoofden.
Omstreeks vijf uur namen we afscheid van onze gids. Onze groep en de familie van
Mamy stapten weer in de boot, die nog bij de steiger lag. We vaarden het meer over
en gingen verder op weer het Pangalanes kanaal in.
Bij het vissersdorp Andranokoditra legden we aan bij een steiger. We liepen daar de
duin rug omhoog, waar ook de spoorlijn van Moramanga naar Tamatave loopt. Aan
de andere kant van de spoorlijn lag het hotel Orchidee, waar we die nacht zouden
slapen. We keken weer op de Indische Oceaan uit, met een mooi zandstrand en een
ruisende zee. Na een welkomstdrankje werden we naar onze bungalows gebracht.
Het was een paradijselijke omgeving. Na het diner kwam een groep vrouwen uit het
vissersdorp in het restaurant dansen. We moesten om de beurt meedansen. Die
nacht sliep ik met het geluid van de branding in.
Maandag 28 september 2015
Ik was weer vroeg wakker, rond 6 uur. Nadat ik mij gewassen en gekleed had,
maakte ik een wandeling naar het strand dat slechts een tiental meters van mijn
bungalow aflag. Ik keek naar rechts en ik zag al wat mensen op het strand.

Het strand en de ruige branding van de Indische Oceaan bij hotel l’Orchidee
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Toen ik naar links keek, zag ik dreigende wolken boven de zee hangen. Zouden we
straks regen krijgen?

Er hangen dreigende wolken boven de Indische Oceaan
Op deze ochtend namen we afscheid van Petra. Zij zou in de nacht van dinsdag naar
woensdag vanuit Tana terugvliegen. Petra was soms eigenzinnig en af en toe erg
kordaat, maar ze was ook meevoelend met de bevolking, enthousiast, grappig en
aandoenlijk. Ik zou haar zeker gaan missen. Om zeven uur die ochtend namen we
afscheid van haar. Met de boot vertrok ze samen met onze schipper terug naar
Manambato, waar ze met Mamy en zijn gezin terug zou rijden naar Tana. Ze heeft
ongetwijfeld veel indrukken in de reis op gedaan, die haar rondleidingen in de Hortus
zullen verrijken.

We nemen afscheid van Petra, die met Mamy en zijn vrouw en kinderen terugreist
naar Manambato
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Na het ontbijt liep ik met Jan, Corrie, Annelies, Herman en onze gids Justin naar het
vissersdorp (Andranokoditra) dichtbij het hotel. Daarbij volgden we een stukje de
spoorlijn. We hoeven niet bang te zijn voor aanstormende treinen, er zou hier slechts
één personentrein per week heen en een terug rijden. Er rijden ook af en toe
goederentreinen, maar die rijden uiterst langzaam.

De spoorlijn onderlangs hotel l’Orchidee
We bezochten de medische post in het dorp, waar een verpleegster werkte. Dit was
een post van categorie 1, dat betekent dat er niet standaard een dokter aanwezig
was. In de post vinden de vaccinaties plaats en gewonden kondenn worden
geholpen.

De medische post (categorie I) van het dorp Andranokoditra
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Ik had ook graag de lagere school bekeken, maar het is nog schoolvakantie. Pas
volgende week start het nieuwe schoolseizoen. Toen we in het centrum van het dorp
aankwamen, zagen we van alle kanten weer dames met kralen aankomen zetten.
Op een bepaald moment waren Corrie, Jan en Annelies ingesloten door rekken met
kralen. Corrie en Annelies bezweken weer: ze gingen met kralen en tasjes verder.

Corrie, Jan en Annelies zijn ingesloten door rekken met kralen bij het dorp
Andranokoditra
We gingen nog even langs het museum en daarna stelde Justin voor om kokosnoten
uit een palm te halen. Een jongen uit het dorp klom omhoog in een kokospalm, die
naast de spoorlijn stond. Met behulp van touwen werd een fibara omhoog gehesen
en even later werden achtereenvolgens kokosnoten voor elk van ons per touw
neergelaten. Toen de jongen beneden was, ging hij de kokosnoten vakkundig
openmaken.
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Een jongen heeft kokosnoten uit de
boom gehaald en bewerkt ze nu, zodat
we er uit kunnen drinken.

Annelies drinkt haar kokosnoot leeg

Jan drinkt zijn kokosnoot leeg
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We dronken elk een kokosnoot leeg. Daarna liepen we terug naar hotel l’Orchidee.
Rond twaalf uur kwam onze schipper Victorien terug met de boot, nadat hij Petra en
her gezin van Mamy had afgeleverd in Manambato. We namen nog een lunch op
het overdekte terras van het hotel l’Orchidee.

Lunch op het overdekte terras van hotel l’ Orchidee
Na de lunch stapten we met onze bagage weer in de boot. Daarna vaarden we weer
door het Pangalanes kanaal, nu naar Tamatave.
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We varen over het Canal des Pangalanes en de meren die het verbindt
Hoe dichter we bij de stad kwamen, hoe uitbundiger het water bedekt werd door
bedden van de waterhyacint (Eichornia crassipes). Het water werd ook steeds
groener, het was duidelijk dat het water heel erg geëutrofieerd was.

Steeds groter wordende delen van het kanaal waren bedekt met de waterhyacinth,
Eichornia crassipes.
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Aan het einde van de middag bereikten we de rivierhaven van Tamatave.

Aankomst in de rivierhaven van Tamatave
Daar werden we opgewacht door 3 tuktuks, die ons naar het Centre Lambahoany
van George en Marcia brachten. We werden bij het Centre Lambahoany
ondergebracht in een aantal bungalows. Daarna wisselden we onder het genot van
biertje onze ervaringen uit met die van George en Marcia.
Tegen acht uur stelde George voor dat we naar een restaurant zouden gaan. Hij
stelde restaurant Affiche voor en er werden 3 fietstaxi’s geregeld. Toen we bij het
restaurant aankwamen, bleek dat het anders heten. Later hoorden we van George
en Marcia dat de fietstaxi’s ons bedonderd hadden. Ze hadden ons naar het
restaurant Ficus Nigrida gebracht, omdat ze daar provisie kregen.

Dinsdag 29 september 2015
Vandaag zouden we gaan beginnen met onze trektochten. Anneke, Janny en Robert
gaan een driedaagse trektocht (de Milay trekking) doen en Annelies, Corrie, Jan,
Herman en ik gaan een vijfdaagse trektocht (de Savage trekking) doen. Beide
trektochten hebben we via het Centre Lambahoany geregeld. Centre Lambahoany is
de stichting, waar George en Marcia voor werken. Zij hebben de stichting opgericht
om projecten (landbouw, educatie, ecotoerisme) in dit gebied uit te kunnen voeren.
De eerste dag van onze afzonderlijke trektochten verloopt nog synchroon, we nemen
dus pas morgenochtend afscheid van elkaar.
We moesten om vijf uur opstaan, omdat we om half zes zouden weggaan. Het vijftal
hoefde alleen een dagrugzakje met de meest noodzakelijke spullen mee te nemen,

55

omdat zij nog terug komen in Tamatave. Het drietal zal onderweg bij de lunch hun
grote bagage droppen. Om zes uur in de ochtend zaten we met onze nieuwe gids
Lambert in een taxi-brousse, die ons naar Brickaville zou brengen. Bij aankomst in
dat dorp, waar de spoorlijn en de RN 2 de brede rivier de Rianila kruist, gingen we
eerst ontbijten.

Straatbeeld van de hoofdstraat van Brickaville, de weg van Andasibe naar Tamatave
(RN 2)
Daarna liepen we de straat uit naar de rivier, waar wij ons zouden inschepen om
stroomopwaarts te varen. Op de inscheepplaats lagen een aantal boten, die
boordevol mensen en goederen waren.

De aanlegplaats van de boten die stroomopwaarts de Rianila op gaan
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Aanlegplaats van de boten die stroomopwaarts de Rianila opgaan. Op de
achtergrond de brug van de RN 2 en de spoorlijn over de Rianila
Lambert wilde de twee groepen over twee boten verdelen. Dat wilde wij niet. Na
protesten van Robert en Herman kwam de hele groep van acht in één boot terecht.
We vaarden enige uren in een lange, maar smalle, pirogue stroomopwaarts. In het
begin van de middag moesten we nog een keer uitstappen voor de lunch bij een
kraampje langs de rivier.

We stappen uit de pirogue voor onze lunch, naast bamboevlotten die klaar liggen
voor transport
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Op weg naar de kraam, waar we de lunch zouden genieten, passeerden we
droogbedden met kaneel en gemberwortels.

Droogplek voor stukjes kaneel (afkomstig Gemberwortels liggen te drogen op een
van de schors van de kaneelboom)
doek
Na de lunch stapten we weer in de boot en gingen we verder stroomopwaarts.
Omstreeks vier uur in de middag uur kwamen we bij stroomversnellingen: we
moesten er allemaal uit.

Voor deze stroomversnellingen moesten we uit de boot en verder lopen
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De groep van de vijfdaagse trekking zou na het passeren van de stroomversnelling
weer in kunnen stappen. Maar we besloten samen met de andere drie te gaan lopen.
Tegen de schemering bereikten we het dorp Fetraomby, waar we zouden
overnachten. In een van de huizen was een huiskamer, waar we mochten gaan
zitten. Na een biertje kregen we de kamers toegewezen.
Woensdag 30 september 2015
Voor het ontbijt, zo tussen zes en zeven uur ’s ochtends, liep ik even door het dorp
Fetraomby. De meeste mensen waren toen al actief, zij gingen naar hun landje,
deden werkzaamheden thuis of waren actief in hun winkeltje. Aan de ene kant van
het dorp zag ik een man een schutting rond zijn huis bouwen van bamboestokken:
dat zag er stevig uit en het kon ook snel gemaakt worden. Bamboe wordt in
Madagaskar veel gebruikt als constructiemateriaal, het wordt niet voor niets het “staal
van de tropen” genoemd.

Een man bouwt een bamboehek om zijn huis.
Even verder in het dorp zag ik mannen draagjukken maken van jerrycans en balen.
Zij gingen waarschijnlijk op stap naar een ander dorp of misschien naar hun
akkerlandje.
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Twee mannen maken draagjukken, zodat ze de bagage gemakkelijk over een
schouder kunnen dragen
Na het gezamenlijke ontbijt namen wij van de vijfdaagse tocht afscheid van Anneke,
Janny en Robert. Zij zouden diezelfde avond weer hier blijven slapen. Zij zouden
een gemakkelijke tocht gaan maken naar een waterval en dan weer terugkeren. De
volgende dag zou spannend worden, dan moesten ze op tijd in Brickaville zijn om
met de Cotisse naar Tana te kunnen rijden. We besluiten een afscheidsfoto te maken
Iemand helpt ons met het maken van deze foto, zodat we er allemaal opstaan.

Afscheidsfoto van de groep met onze gids Lambert helemaal rechts
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Ook na dit afscheid voelen we dat we het drietal zullen gaan missen: het was
aangenaam om met Anneke, Janny en Robert om te gaan. Het waren geen fanatieke
plantenliefhebbers zoals de mensen van de Hortus, maar ik weet zeker dat ze ook
genoten hebben. Robert kon onze “obsessie” goed relativeren. Op kritieke
momenten zorgde hij ervoor dat er wijze beslissingen genomen worden: de
beklimming van de Pic Boby annuleren omdat er te weinig tijd over was en adequaat
reageren bij het inschepen.
Na het afscheid liepen we met Lambert en de lokale gids een tocht van ongeveer
zeven uur naar een dorp in de bergen. Het pad was vaak glibberig. Vooral de
stukken waar we steil naar boven of omlaag moesten, waren riskant. Maar onze
gidsen waren erg behulpzaam. Corrie had een privégids geregeld, die haar bagage
droeg en haar bij moeilijke passages hielp.
Gelukkig waren er ook vlakke stukken, die goed opgedroogd waren en dus niet zo
glibberige waren. Dat waren vaak de trajecten boven op een kam of hoogvlakte.
Vrijwel altijd keken we dan uit op een redelijk open secundair woud. Het
oorspronkelijke primaire oerwoud was bijna helemaal verdwenen. Erg jammer.

Tijdens een vlak stuk in een hoger terrein kunnen we over de omgeving uitkijken
Bij het kruisen van beken probeerden Irina en Lambert zo veel mogelijk stenen in het
water te leggen, waardoor we over konden hoppen, eventueel aan de hand van hen.
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Bij het oversteken van beken maakten we zo veel mogelijk gebruik van neergelegde
stenen, zodat onze voeten droog bleven
We moesten de rivier Rianila oversteken met behulp van een pontje, die bestond uit
een pirogue. Deze zag er niet stabiel uit, zowel Jan, Herman als ik waren bang dat
we zouden omslaan en dat onze camera’s nat zouden worden. Door op de knieën in
de pirogue te gaan zitten en het bovenlichaam naar beneden te bewegen, konden
we het omslaan van de kano verhinderen.

De eerste lichting (Corrie, Jan en Annelies) gaat in een pirogue de rivier Rianila over.
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Tegen half zes, net voor de schemering inviel, bereikten we het bergdorp waar we
twee nachten zouden gaan slapen. Het was een dorp zonder winkels. Maar toch kon
Lambert er voor zorgen, dat we een biertje konden drinken: de flessen werden uit
een ander dorp gehaald.
Donderdag 1 oktober 2015
Op onze derde dag van de trekking konden we de meeste spullen uit onze
dagrugzak (kleren en toilettas) in de huiskamer van een van onze overnachtingsadressen achter laten, omdat we alleen op en neer naar het laatste primaire woud
zouden lopen.
Voor het ontbijt liep ik wat door het dorp rond en daar maakte ik onderstaande foto
van wat volwassenen en kinderen, die mij een bezienswaardigheid vonden.

Het dorp, waarin wij slapen, met een paar kinderen en volwassenen die ons
aanstaren
Na het ontbijt in de huiskamer van het huis waar Corrie en Jan sliepen, gingen we
met een lichte rugzak met Lambert, Irina en drie dragers (voor het vervoer van de
lunch) omhoog. Dat was inspannend, maar we maakten regelmatig stops om weer
op adem te komen. Er was een kort regenbuitje, waartegen we onszelf beschermde
met de bladeren van de reizigersplant.
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We gebruiken de bladeren van de reizigersplant als paraplu tijdens een kort
regenbuitje
Na ongeveer twee á drie uur klimmen kwamen we bij het primaire woud aan. Op een
kleine open plek in het woud werden een aantal grote bladeren van de reizigersplant
gelegd, waar we later op zouden plaatsnemen voor de lunch. Lambert ging op
onderzoek uit om indri’s te vinden. Vrij snel vond hij drie individuen, die rustig in een
boom zaten en die bladeren aten. Ik kon er goed dichtbij komen, waardoor ik mooie
foto’s en videofragmenten kon maken.

Een indri kijkt ons aan vanuit een boom

Een indri zit rustig op een boomtak
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|
Een indri klimt in een boom omhoog
Lambert probeerde ze te verleiden om te gaan “zingen” door kreten te laten, maar
daar trapten ze niet in. We vonden naast deze lemuren ook interessante planten in
bloei, waaronder twee soorten uit de familie Solanaceae en een orchidee.
We gebruikten de lunch (picknick) in het bos op de bladeren van weer een
reizigersplant.
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We picknicken op de groene bladeren van de reizigersplant
In de middag waren we rond half vijf weer terug in het dorp. Musici uit een ander dorp
zouden in ons dorp muziek maken en daarbij zou er ook gedanst worden. Rond vijf
uur kwamen de muzikanten. We gingen allemaal naar de grootste open plek in het
dorp. Toen de muziek een tijdje bezig was, gingen ook de meisjes uit het dorp
dansen. Dat zag er heel schattig uit.
Vrijdag 2 oktober 2015
‘Make your shoes wet’, zegt Lambert bij het ontbijt. De afgelopen dagen hebben
Lambert en Irina van alles gedaan om te zorgen dat we droge voeten houden bij het
oversteken van stroompjes: door het leggen van steentjes waarover we kunnen
stappen, door onze handen vast te houden tot ons op hun rug oversjouwen. Maar nu
moeten we vandaag met de schoenen aan door de beken. Elke keer de schoenen
uitdoen en weer aandoen zou te veel tijd gaan kosten.
Na het ontbijt liepen we vanuit het dorp eerst omlaag en daarna gingen we een
paadje naar links in. Dat paadje volgde rechts of links een beek. We gingen
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regelmatig door de beek. Na een uur lopen langs de beek kregen we een pad dat
van de beek afliep en omhoog liep. Het landschap was mooi, maar het was een halfnatuurlijk en een half-cultuur landschap: het originele primaire bos was hier helemaal
verdwenen. Het was om verdrietig van te worden, als je de kaal gemaakte hellingen
zag. Er vond een vorm van landbouw plaats, waardoor de grond wegstroomde of na
enige tijd uitgeput geraakte.
Na de lunch liep de route voornamelijk naar beneden. Evenals op de vorige dagen
waren er gemakkelijke stukken en stukken die spekglad waren. Maar ons tempo was
duidelijk hoger dan op de tweede dag.
Om half vier zei Lambert: ‘Ik heb een verrassing voor jullie. Let op over 20 minuten.’
En toen opeens, om vier uur, stonden we weer bij een grote rivier, de Vohitra. Het
was een grote zijrivier van de Rianila. Aan de overkant lag het dorp Razanaka waar
we zouden gaan slapen. Fijn, dat we zo opgeschoten waren, dat we niet tot half zes
hoefden te lopen.
We kruisten de Vohitra nu met een grotere boot, waar wij en de dragers en gidsen
inpasten.

We steken met zijn allen in een boot de Vohitra over naar het dorp Razanaka, waar
we gaan slapen.
Zaterdag 3 oktober 2015
Dit was de laatste dag van onze trekking. We zouden deze dag met een bamboevlot
de rivier Vohitra af gaan dalen. Na het ontbijt gingen we vanaf het dorp het pad af
naar de rivier, waar een bamboevlot klaar lag. Het vlot bestond grotendeels uit twee
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lagen dikke bamboestokken, waardoor de bovenste lagen duidelijk boven het
waterniveau uitstaken. Boven op die twee lagen waren met andere bamboestokken
banken geconstrueerd, waarop wij met zijn vijven en onze gids Lambert konden
zitten. Op het deel dat uit één bamboestokkenlaag bestond, stonden de
vlotbeheerder en Irina. Zij drukten met elk een bamboestok het vlot de rivier op en
boomden ook tijdens de tocht regelmatig

We stappen op het bamboevlot, dat ons de Vohitra gaat afvoeren
We hadden pech, dat de rivier aan het einde van de droge periode zo’n lage
waterstand had. Irina en de vlotbeheerder moesten regelmatig met een bamboestok
het vlot verder duwen.

Irina boomt het vlot bij passages, waar de stroming van de rivier te langzaam gaat.
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Daardoor duurde de tocht naar de eindbestemming vijf uur in plaats van de normale
drie uur. Op twee derde van de tocht moesten we even van het vlot af, toen er grote
stroomversnellingen kwamen: de vlotbeheerder manoeuvreerde toen alleen het vlot
door de krachtige stroomversnellingen heen. Voor de stroomversnellingen kropen we
de helling op naar de spoorlijn Moramanga/Tamatave die wat hoger op de helling
liep. We liepen over de spoorbaan langs de rivier stroomafwaarts tot voorbij de
stroomversnellingen.

We lopen enige tijd over de spoorlijn, zodat de vlotbeheerder meer met het vlot kan
manoeuvreren.

De schipper voert alleen het bamboevlot door de stroomversnellingen
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De Malagassiërs gebruiken de spoorlijn ook als wandelpad. We passeren een aantal
mensen met een zeboekudde.

Tegenliggers op de spoorlijn met enkele zeboes
Na enige tijd daalden we weer af naar de rivier en klommen we weer op het vlot.
Omstreeks twee uur ’s middags bereikten we de voorlopige eindbestemming van het
vlot, even onder het dorp Anivorano. De vlotbeheerder zou het vlot verder naar
Brickaville afvoeren, waar de afzonderlijke bamboestokken verkocht zouden worden.
We klommen weer omhoog en volgden een klein stukje de spoorbaan naar het dorp.
In Anivarano ,liepen we door een paar straatjes naar het centrum, naar een groot
plein met winkels waar ook een taxi-brousse stond te wachten. Deze bleek uit te
puilen van de passagiers. Dat was een te ongunstige situatie voor ons. We besloten
te wachten tot de volgende zou komen.
Toen de volgende taxi-brousse kwam, besloot Lambert voor 10 personen een
zitplaats te reserveren, zodat we eerder zouden kunnen vertrekken. We zouden dan
ook beter kunnen zitten. Binnen een half uur vertrok het busje naar Brickaville, waar
we aankwamen toen het al donker begon te worden. Daar konden we redelijk snel
overstappen naar een taxi-brousse naar Tamatave, waar we omstreeks half negen
afgezet werden bij het Centre Lambahoany, veel later dan gepland.
George en Marcia hadden ons eerder verwacht, zij hadden al gereserveerd bij het
restaurant Ocean501 aan het strand. Met twee taxi’s gingen we met zijn zevenen
naar het terras, waar we met het geluid van de branding van de Indische Oceaan op
de achtergrond genoten van een heerlijke maaltijd.
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Later heb ik met behulp van mijn GPS tracks uit mijn Garmin Oregon 450 GPS
ontvanger de onderstaande kaartjes en het hoogteprofiel van de trekking gemaakt:

Kaart van de gelopen en gevaren afstanden in de Sauvage trekking (Mapsource
kaart)

Weergave van de Sauvage trekking op een Google Earth foto
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Hoogteprofiel van de Sauvage trekking
Zondag 4 oktober 2015
Dit was de rustdag, die we alle vijf nodig hadden na drie weken intensief reizen en vijf
dagen inspannend trekken. Wij gaven onze vuile was aan Marcia af, die ze in haar
wasmachine stopte. Hopelijk zou de was die dag goed drogen, maar dat was
afhankelijk van het weer.
Ik werkte enige uren aan een tafel in het Centrum Lambahoany aan mijn weblog. In
de middag zouden we een uitgebreide lunch nemen in restaurant Affiche, dat we
voor onze trektocht gemist hadden omdat pouse-pouse mannen ons naar het
verkeerde adres hadden gebracht. Toen we daar aankwamen, bleek het gesloten.
We lieten ons weer vervoeren naar Oceaan501, waardoor we nu ook het strand en
de zee bij daglicht konden zien.

Uitzicht op het strand en de zee vanaf het terras van restaurant Ocean501
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Maandag 5 oktober 2015
‘Ik heb een goed bericht en een slecht bericht voor jullie,’ zei George.
We keken op van onze koffie en thee aan de tafel waar we een uur geleden aan
ontbeten hadden. We hadden Herman uitgewuifd, die met een tuktuk naar het
Cotisse station zou gaan. Hij zou vandaag terugkeren naar Tana, slapen in een hotel
bij het vliegveld Ivato en dan morgennacht terugvliegen.
‘Het goede bericht is dat jullie de kamers nog mogen blijven gebruiken. Laat je
bagage er maar rustig staan. Het slechte bericht is dat de gehuurde taxi-brousse
gerepareerd moet worden en dat hij ullie pas om vijf uur vanmiddag komt ophalen,’
vervolgde George. Ik zuchtte, wat is het toch moeilijk om iets te organiseren in
Madagaskar.
We wilden de laatste twee weken van onze reis graag het schiereiland Masoala gaan
bezoeken, omdat hier nog wat ongerept tropisch oerwoud voorkomt. Voor onze
trekking had George een aantal zaken voor die reis uitgezocht. We moeten eerst in
de stad Maraontsetra zien te komen, van waaruit je met de boot naar het Masoala
Nationaal Park kon. De Melissa boot van Tamatave naar Maraontsetra ging op zeer
ongunstige dagen, waardoor we dagen zouden moeten wachten. Het vliegtuig zat tot
27 oktober vol. De enige opties zouden zijn: opgekropt met velen twee of meer
dagen in een taxi-brousse naar Maraontsetra zitten, waardoor je geradbraakt
aankomt of zelf een 4 WD afhuren voor 700 euro. De laatste optie zou in twee dagen
de route kunnen rijden en dat zou ons dan175 euro per persoon gaan kosten. We
hadden voor deze optie gekozen en de taxi-brousse met 4 wheel drive zou ons
oorspronkelijk die ochtend om negen uur ophalen.
De route naar Maraontsetra, de RN 5, is een beruchte route, omdat hij grotendeels
onverhard is en er vele wankele bruggen gepasseerd moeten worden. Ook moet je
twaalf keer met behulp van een platte pont (bac) een brede rivier oversteken, wat
veel tijd gaat kosten. De BBC heeft in de serie “Dangerous Roads” een aflevering
gewijd aan deze weg. Ik heb deze documentaire een jaar geleden gezien en toen
vond ik de tocht spectaculair. Wij willen deze tocht enigszins comfortabel maken.
Er zat niets anders op dan te wachten. We besloten alsnog naar café restaurant l’
Affiche te gaan en daarvoor onze bankzaken te regelen. Er moesten weer enige
miljoenen ariaries gepind worden, omdat we weinig banken zullen tegenkomen. Bij
het pinnen ging er wat mis, de VISA pinpas van Annelies werd ingeslikt. Het kostte
wat werk, maar uiteindelijk kon Annelies die middag de pinpas weer ophalen bij de
bank. Na een uitgebreide thee/koffie/sap sessie en een lunch keerden we terug
naar Centre Lambahoany. Die middag werkte ik mijn weblog nog wat bij.
Omstreeks vier uur kreeg George het bericht dat het busje nog niet klaar is. De
volgende ochtend zouden we met een gewone taxi-brousse (alleen voor ons)
opgehaald worden, die ons naar Fenerieve zou brengen, waar we om tien uur in de 4
WD zullen stappen. Die nacht sliepen we dus weer op onze kamers in het Centre
Lambahoany.
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Dinsdag 6 oktober 2015
Om acht uur zaten we met onze bagage klaar. Omstreeks 8.15 uur kwam de taxibrousse die ons naar Fenerieve zou brengen. George waarschuwde dat we in
Fenerieve er voor moesten zorgen dat we alleen in de cabine zitten, dat er geen
andere mensen bijkomen. Inmiddels heeft de baas van de 4 WD wel bepaald dat er
in de achterbak nog anderen komen.
“Houd je poot stijf, zorg dat er geen anderen in jullie cabine komen,’ waarschuwde
George nogmaals wanneer we vertrokken. Het busje reed weg en ging naar het taxibroussestation van Tamatave, waar hij ging parkeren. Dat was tegen de afspraak, we
zouden geen andere passagiers meenemen. Bovendien zouden we om 10 uur in
Fenerieve moeten aankomen. We protesteren en een charmante dame van het
bedrijf kwam praten met mij. Het hielp niet en dus belde ik George, die 10 minuten
later kwam aan fietsen op het terrein van de taxi-brousses. Er werd weer heel wat
heen en weer gepraat, maar uiteindelijk vertrokken we zonder extra mensen naar
Fenerieve. George drukt ons op het hart in Fenerieve geen andere mensen in onze
cabine toe te laten. Hij baalde, dat ondanks eerdere afspraken de achterbak wel
gevuld zou gaan worden met anderen.
Om kwart voor twaalf kwamen we in Fenerieve aan. De chauffeur verzocht ons bij
het terras van restaurant Micka het busje te verlaten. We namen onze bagage mee.
Men verzekerde ons, dat we om twee uur opgehaald gaan worden. We lunchten en
daarna lazen we wat. Wat fijn dat ik weer wat kon lezen, ik had tot nu toe daarvoor
nauwelijks tijd gehad. Zou onze 4 WD busje echt om twee uur komen? Tot nu toe
waren afspraaktijden altijd heel flexibel: twee uur zou wel eens drie uur kunnen
worden. Dus keek ik regelmatig van mijn boek op, als ik een pick-up met 4 WD zag
langsrijden.
Om drie uur kwam iemand melden dat hij binnenkort zou komen. Ik ging weer verder
met lezen en bestelde weer een cola. Toen om kwart over drie de auto er niet was,
besloot ik George weer te bellen. Hij belde een half uur later terug, dat de baas van
het bedrijf had verzekerd dat de auto zou komen. Ik besloot maar weer verder te
lezen. Om vijf uur kwam er een pick-up met een chauffeur, die ons aankeek. Hij
bleek nog niet onze chauffeur te zijn, maar hij meldde dat die gauw zou komen. Hij
ging naar binnen om daar een maaltijd te gebruiken. Om half zes kwam er een pickup, die ons naar Maraontsetra zou gaan brengen. Corrie ging alvast in de cabine
zitten, in de hoop dat deze auto dan niet zonder ons zou wegrijden. De bagage werd
opgeladen op het dak van de cabine en het achterste deel. Er was ook veel bagage
bij die we niet kenden, Uiteindelijk vertrokken we, we gingen naar de benzinepomp,
waar de auto volgegooid werd met diesel. Daarna reden we terug naar het terras van
Micka. Er stapten een groot aantal jongere Malagassiërs in de achterbak, die we die
middag ook urenlang op het terras hadden zien zitten.
Even na zes uur vertrokken we weer. Nu maakten we een stop in een
achterafstraatje. Daar bleek onze chauffeur te wonen, die daar zijn bagage moest
ophalen. Daarna gooide hij de voorklep van de Toyota dominator pick- up omhoog.
Er werd water bijgevuld en daarna begon hij onder de auto met een hamer te slaan.
Uiteindelijk vertrokken we om half zeven. Toen reden we achter elkaar door. Wat een
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meevaller was, dat de weg tot Sonierana- Virono nu helemaal geasfalteerd is. In
2012 was de weg van Tamatave naar Foulpointe nog onverhard, het kostte toen
enkele uren om naar Foulpointe te rijden. Rond negen uur stopte de pick-up. De
chauffeur verklaarde dat we om vier uur in de nacht verder zouden gaan. Er bleken
twee simpele hotelletjes naast de weg te liggen, waar we konden slapen en eten. We
moesten een half uur wachten op eten. Rond tien uur kroop ik in mijn bed in een
kleine bungalow achter het restaurant.
Woensdag 7 oktober 2015
Om half vier liep de wekker af. Ik douchte met het koude water uit de kraan. Helaas
had ik niet de beschikking over mijn toilettas, die zat in mijn grote rugzak onder het
doek bovenop de pick-up. De avond hiervoor wilde de chauffeur onze bagage niet
van het dak halen, dat zou te veel tijd kosten.
Ik schoot mijn kleren aan en ging naar buiten. Daar trof ik Annelies aan, die in een
andere bungalow had geslapen. Wij liepen naar de bungalow van Corrie en Jan. hun
deur was open, maar er kwam geen reactie op mijn geklop op de deur. Zouden ze al
naar onze 4 WD zijn gegaan? We liepen naar buiten, de auto stond niet meer voor
de deur. Links, naar beneden stond een menigte tussen een aantal auto’s. Dat bleek
de pont te zijn. We hadden gisteravond dus de eerste brede rivier bereikt. Zouden
Corrie en Jan hier al op zitten? We konden hen niet onderscheiden in het donker.
We besloten ook maar de pont op te gaan. George had ons verteld dat we tijdens de
tocht twaalf rivieren met behulp van een pont (bac) moesten passeren. Dat kon ik
ook nog herinneren van de BBC documentaire “Dangerous Roads”. Het was nog
pikdonker toen de pont na enige tijd in beweging kwam. Ongeveer om half vijf waren
we aan de overkant. Toen de auto’s er afreden zagen we Corrie en Jan. We stapten
in en ook de Malagassiërs uit de achterbak stapten in.
Vanaf nu reden we over een onverharde weg met kuilen en heuvels. De auto galmde
en kreunde bij het passeren van de hobbels en wij werden door elkaar gehotst.
Naast de chauffeur was er ook een bijrijder. Die liep of rende links of rechts van de
auto om de kuilen en heuvels te zoeken, die de chauffeur moest ontwijken. Bij de wat
betere trajecten reed hij op de treeplanken links of rechts mee. Bij de grote kuilen
hing hij met zijn gewicht aan de andere kant, als de auto teveel naar een kant ging
hangen. Regelmatig toeterde de chauffeur. Dat was het signaal voor de mensen van
de achterbak om uit te stappen en een stukje te lopen: de auto was dan te zwaar
beladen om de helling te nemen. Wij moesten er alleen uit bij de rivieren en als de
auto over een wankele brug moest rijden.
Na ongeveer twee uur rijden bereikten we de tweede rivier. Hier lag een bac die
maar twee auto’s tegelijk kon vervoeren en wij waren de zesde auto in de rij. We
konden dus rustig ergens gaan ontbijten. De chauffeur en de bijrijder hadden de
voorklep van de 4 WD opengegooid en water in de radiator aangevuld..
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Tijdens de rit moest regelmatig het water in de radiator worden bijgevuld door onze
bijrijder
Ze lagen onder de auto te hameren. Volgens Jan was er iets mis met de cardanas.
Jan heeft technische natuurkunde gestudeerd en weet theoretisch hoe een auto
werkt. Maar hij had geen praktische kennis om hen te kunnen helpen. Mij leek het
vreemd, dat je met een hamer een auto repareert. Na ongeveer twee uur wachten
konden wij op de bac. Die dag passeerden we nog vier andere rivieren en bij elke
wachttijd waren de chauffeur en de bijrijder aan het hameren. Soms kwamen ze met
lange onderdelen (de cardanas?) onder de wagen vandaan en zaten ze in het gras
te hameren. De passage van de rivieren vond ik steeds een echt spektakel, het
oprijden en afrijden op de bac moest steeds voorzichtig plaatsvinden. Er werd dan
veel heen en weer geschreeuwd om de auto via de houten op en afritten op een
goede manier op de bac te krijgen.

Onze 4WD pick-up is op de bac gereden, ernaast komt nog een tweede auto te
staan
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Na de zesde rivier werd het langzaam donker. We kwamen toen in een traject van de
route die in een heel slechte staat was. Het was het wegdeel dat aan de oostkant
van het Mananara Nord Nationaal Park langs de zee liep. De auto reed stapvoets en
de bijrijder rende van links naar rechts om naar de weg te kijken. Omstreeks tien uur
’s avonds hoorden we een kleine knal. De chauffeur stopte meteen. Volgens Jan was
er een bladveer rechts gesprongen.
‘Nu is de tocht afgelopen,’ zei Jan.
Maar onze chauffeur reageerde met de opmerking: ‘reparable’. Wij hadden er een
hard hoofd in, we kropen weer uit onze cabine en gingen naast de weg zitten. De
chauffeur en de bijrijder krikten de auto op en verwijderden het wiel. Daarna gingen
ze weer aan de slag met de hamer. Eindeloos werd er gehamerd. Er kwam na enige
tijd een brommer langs, die een bladveer bij zich had (toevallig of was hij telefonisch
benaderd?). Deze man reed na enige tijd met de veer weer weg, waarbij Annelies op
zij moest springen omdat de man in het donker haar bijna omver had gereden. Na
enige tijd stopten de mannen met het hameren en de chauffeur zei: ‘finished’.
Wij konden ons niet voorstellen dat de auto gerepareerd zou zijn en wij zagen al het
volgende scenario voor ons: met al onze bagage gaan lopen als het licht wordt of
door een andere 4wd twaalf of achttien uur later opgehaald worden. De chauffeur
zei dat hij later verder wilde rijden en hij vertrok met de bijrijder naar een plek in het
struikgewas om te gaan slapen. Nadat we wat water hadden gegeven aan een
vrouw met een baby in de achterbak besloten we ook wat te slapen, we kropen weer
in de cabine in de hoop zittend wat te slapen.
Donderdag 8 oktober 2015
Ik ging nog eens verzitten achter in de cabine van de 4 WD. Het lukte mij niet om
zittend in slaap te komen. Ik was blij toen de chauffeur en de bijrijder uit het
struikgewas kwamen om weer verder te rijden.
Het was omstreeks half vier. Zou de auto wel weer kunnen rijden of zouden de
voorspellingen van Jan uitkomen? de chauffeur toeterde en van verschillende kanten
kwamen de mensen, die in de achterbak meereden, weer te voorschijn. Men stapte
in en de auto kwam weer in beweging. Het leek er op dat de problemen met het
rechterachterwiel waren opgelost. We reden weer uren stapvoets over een slechte
weg. We reden nog steeds langs de oostkant van het Nationale Park.
Tijdens onze tocht begon het langzaam licht te worden. Natuurlijk moest de chauffeur
weer regelmatig stoppen om de radiator bij te vullen. Dan konden we even uit de
cabine klimmen om de benen te strekken of onze sanitaire behoeften te doen. Om
kwart voor acht bereikten we een groot dorp. Dat bleek Mananara te zijn. Mananara
ligt halverwege het onverharde traject, dus we waren nog niet echt opgeschoten.
Waren we daar pas? Ik had gedacht dat we dit dorp gisteren al gepasseerd waren,
maar dat had ik verkeerd gezien.
In Mananara hielden we een pauze van anderhalf uur. We gingen op zoek naar een
plek voor een vazaha ontbijt: een ontbijt met vers brood, boter, jam en eventueel een
ei of omelet. Dit bleek niet te kunnen, dit was een authentiek Malagassisch dorp,
waar je alleen bakken rijst en smaakloze oliebollen zonder rozijnen kon krijgen. Het
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was duidelijk dat hier bijna nooit toeristen langskwamen en dat de Franse invloed
hier minimaal geweest moet zijn. We aten wat oud brood, bananen en koekjes. Om
negen uur reden we weer verder.
Gedurende deze dag moesten we nog vijf rivieren passeren. We kwamen nu ook
ponten (bacs) tegen, die op handkracht werden overgetrokken. Alle mannen op de
platte schuit trokken een touw van de voorkant van de pont naar de achterkant van
de pont, waardoor de pont met twee auto’s er op en een dertigtal mensen tergend
langzaam naar de overkant bewoog. Jan en ik hielpen mee, we liepen in de rij mee
en trokken het touw verder. Na ongeveer vijftien keer heen en weer lopen kwamen
we met de trekpont aan de overkant. Het touw striemde en mijn handen zagen rood.
Ik was blij, dat we van deze pont afkonden.
In de middag kwamen we bij een van de ponten een Oostenrijkse man tegen, die
alleen langs de oostkust van Madagaskar reisde. Hij was meegelift met taxi-brousses
en probeerde met onze 4 WD mee te liften. Maar de chauffeur vond dat er geen
plaats meer was in de achterbak. Toen we aan de overkant waren had hij al een
andere taxi- brousse gevonden waarin hij lachend meereed. Volgens hem was er
voor Maroantsetra, in het dorp Rantabe, een hotel. Misschien zouden wij daar ook
kunnen gaan slapen. We hadden al aan onze chauffeur gevraagd hoe ver we deze
dag zouden rijden. Zouden we deze avond nog in Maroantsetra aankomen? Hij wist
het niet. We waren bang dat we heel laat in de avond of in de nacht daar zouden
aankomen. Hoe kon je dan nog een goede overnachtingsplek vinden? Sjimmie wilde
er niet over nadenken, hij dacht alleen maar aan doorrijden.
We passeerden ook bruggen, die zo wankel waren, dat alleen de chauffeur er met de
auto over heen ging. Wij liepen eerst de brug over.

De bijrijder geeft aanwijzingen aan de chauffeur hoe hij over de twee sporen van de
brug naar de overkant kan rijden.
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Ook passeerden we een brug, waar we wel over konden lopen,. maar waarover de
4WD pick-up niet kon rijden. Die werd alsnog met een kleine bac overgevaren.

De passagiers konden via een aftandse houten brug naar de overkant lopen, de auto
moet met een bac overgezet worden

De auto wordt met de chauffeur met handkracht de rivier over geboomd
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Rond 19.00 uur kwamen we in Rantabe aan. Het leek ons een goede plaats om er te
slapen, maar de chauffeur stopte hier alleen maar om te eten. Later op die avond
zouden we verder reizen.
Weer een nacht zittend slapen op de achterbank van de cabine? Het leek mij geen
aangenaam vooruitzicht. Inmiddels hadden we besloten, dat we deze tocht – hoe
spectaculair ook – niet nog een tweede keer wilden maken. Ik zou bij aankomst in
Maroantsetra George bellen en vragen of hij voor de terugtocht naar Tamatave dan
toch maar de Melissa boot van woensdagnacht 14 oktober kon reserveren.
In Rantabe waren geen vazaha restaurants en na enig zoeken vonden we een plek
op straat waar we rijst en heerlijk klaargemaakte spaghetti bolognese konden eten,
samen met twee stokjes brochette (een spie met geroosterde stukjes zeboevlees).
Helaas waren er hier geen groenten beschikbaar.
Om acht uur reden we verder met de auto, die steeds beter leek te gaan rijden. Had
het regelmatig gehamer dan geholpen? Moest ik ook maar een hamer in mijn eigen
auto thuis leggen? Een vreemd geluidje, dat we aan het begin van de tocht
regelmatig hadden gehoord, was verdwenen. We moesten in het donker weer bij een
rivier wachten op een pont, die aan de overkant lag. Onze chauffeur kwam met een
probleem: verder op zouden we een rivier niet kunnen passeren omdat de
waterstand te hoog was. Pas na drie uur ’s nachts konden we verder rijden.Het
probleem was voor ons pas duidelijk toen we aan de overkant waren. We zeiden
tegen Sjimmie dat we dan ergens zouden willen slapen. Terugkeren naar Rantabe
zou onzinnig zijn (dan moesten we met de pont weer terug de rivier over), maar in
het volgende dorp zou onze chauffeur iets regelen. Dat gebeurde, we konden bij
privé personen slapen.
Op een grote matras in een kamer van onze gastheer en gastvrouw konden drie
mensen slapen en nog een persoon kon in een van de bedden van een stapelbed
slapen. Van het onderste bed moest eerst nog twee kale kattenwelpjes verwijderd
worden, die in een kartonnen doos werden gelegd. Toen kon Annelies daar gaan
liggen. Corrie, Jan en ik gingen op de grote matras liggen. Het was nu de derde
nacht dat ik in dezelfde kleren moest gaan slapen. Dat gold ook voor de anderen.
Ook tandenpoetsen kon nog steeds niet, de spullen zaten nog steeds onder het
zeildoek boven op de auto. Het was inmiddels tien uur geworden, we konden tot drie
uur ’s nachts nog wat slapen.
Vrijdag 9 oktober 2015
Om drie uur ’s nachts werden we door mijn Iphone gewekt. We stonden in het donker
op en gingen naar buiten. Bij de Toyota 4 WD drive die voor de deur stond, deed ik
mijn arm door het raampje om de chauffeur te wekken: er kwam een gegrom als
antwoord terug. Toen bleek dat ik de verkeerde auto had. Onze auto stond wat
verder. Maar ook onze chauffeur wilde niet actief worden. Hij zei dat we pas om vijf
uur zouden vertrekken. Hadden wij het verkeerd begrepen of had hij het verkeerd
gezegd? We besloten weer naar onze slaapplek te gaan.
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Om vijf uur liep de wekker weer af. Nu vonden we buiten onze chauffeur in een
actieve staat terug. Hij toeterde en na enige tijd reden we weer. Rivieren met ponten
kwamen we niet meer tegen, wel half vergane bruggetjes over riviertjes. Wij stapten
dan uit en liepen over de planken van de oude brug naar de overkant. De auto reed
dan door de rivier naar de overkant. De bruggen waren af en toe smal en bestonden
uit slechts een of twee planken naast elkaar, waar vroeger de wielen over hadden
gereden. Ik moest mij concentreren om ondanks mijn slaapdronkenschap zonder
vallen de overkant te bereiken.

Oude brug, waar vroeger de auto over ging. Nu alleen de passagiers

Terwijl wij over de wrakke brug lopen, gaat de 4WD pick-up door de rivier
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Omstreeks 11 uur in de ochtend bereikten we Maroantsetra. De hoofdstraat van dit
dorp voelde als het einde van de wereld: verder rijden van hier kan je ook niet.

De hoofdstraat van de stad Maroantsetra
De personen uit de achterbak werden bij het taxi-brousse station afgezet en daarna
werden we bij het kantoor van het Masoala Nationaal Park afgezet. Het liefst wilde
we met de boot meteen doorreizen, maar daarvoor moesten we wat zaken regelen in
het kantoor.
Het bleek hoogseizoen in het Masoala Nationale Park te zijn. Alle gidsen waren deze
dag bezet en we konden dus niet meteen weg. We hadden drie dingen nodig om
naar Masoala schiereiland te kunnen reizen: een hotel, een boot en een gids. Als
één van deze drie er niet zou zijn, dan ging het feest niet door. Laurent, de
dienstdoende administrateur dacht eerst nog een ranger te zoeken, maar na enige
tijd zei hij: kom om drie uur vanmiddag maar terug, dan weet ik meer. Annelies en ik
besloten nu een hotel te zoeken, we kwamen na 5 minuten lopen bij het hotel Manga
Beach. Dat was een luxe hotel met goede bedden en prima toiletfaciliteiten, dat
120.000 ariary (36 euro) per kamer kostte. Maar we vonden dat we dat verdienden
na de zware autotocht van Tamatave naar Maroantsetra. De eigenaresse van het
hotel haalde haar auto en met deze auto haalden we Corrie, Jan en de bagage op.
Na een uitgebreide douchebeurt namen we een ontbijtlunch aan de tafeltjes voor het
hotel. Het was inmiddels één uur, we wisten niet meer of we zouden ontbijten of
lunchen. Corrie en Annelies namen een ontbijt, Jan en ik namen een heerlijk visje
met frietjes en bonen. Daarna konden we nog anderhalf uur bijslapen.
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Om drie uur gingen we weer naar het kantoor van het Masoala Nationale Park.
Laurent had inmiddels een oplossing gevonden. Een gids die aan een ander groep
extra was toegevoegd kon hij vrijspelen. Wij konden nu gebruikmaken van de gids
Donnée. We belden hem op en spraken af dat hij om zes uur die avond bij ons hotel
zou komen.
We liepen terug naar hotel Manga Beach. Ik probeerde via de telefoon de adressen
van de hotels op het Masoala schiereiland te bereiken. Een deel van de
telefoonnummers in de Bradt gids bleek niet meer te kloppen en van diegenen die ik
wel kon bereiken leverde het niets op: ze waren vol of de verbinding viel uit. Annelies
was met de receptionist van ons hotel gaan praten. Die vond een oplossing, we
konden vanaf zaterdag tot woensdagochtend bij de Hippocampe Lodge slapen. De
eigenaren zouden ons op zaterdag met de boot kunnen ophalen.
Na een gesprek met onze gids Donnée en weer een heerlijke maaltijd rolden we in
onze ruime bedden op drie kamers op de tweede verdieping van het hotel. Ondanks
het gedreun van de muziek bij een party ter ere van de nieuwe rechtbankvoorzitter
kon ik snel in slaap komen.
Zaterdag 10 oktober 2015
We waren weer vroeg aan het ontbijt, om zeven uur. Tussen. acht en negen uur zou
Fatima met de boot vanaf Masoala schiereiland komen en daarna zouden we met de
boot, onze bagage en onze gids Donnée naar de Hippocampe Lodge op het
schiereiland varen.
Om half negen kwam de boot aanvaren, die aanlegde voor het hotel Manga Beach.
Het was een zodiac met een krachtige buitenboordmotor. Nadat onze bagage en de
voorraden voor de lodge waren ingeladen, stapten wij in. Na anderhalf uur varen
kwamen we bij de lodge aan, die prachtig aan het strand lag: we kregen meteen een
bountygevoel.

Aankomst bij Masoala schiereland met een zodiac
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Het open restaurant van de lodge was om een grote mangoboom gebouwd en vanaf
het terras had je uitzicht op de zee.

Het restaurantgedeelte van de Lodge was om een groet mangpboom gebouwd

Het terras van de Hippocampe Lodge lag aan het strand
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We konden onze spullen in drie bungalows leggen en we kregen daarna een vier
gangen lunch op het terras. Onder het kabbelend geluid van de branding genoten we
eerst van een heerlijke salade, daarna kregen we vis met frietjes en rijst. De lunch
werd daarna vervolgd met broodjes en Franse kaas en daarna nog een toetje. Als
afsluiting werden er twee flessen sterke drank neergezet, die als digestief konden
dienen: een tamarindedrankje of een vanilledrankje. We kregen alle vier het
Zwitserleven gevoel.
De middag vorderde, het was inmiddels haf drie. We zochten Donnée op, we wilden
nog een tocht in het oerwoud maken. Die middag maakten we nog een tocht van
enkele uren, waarbij we konden genieten van enkele woudreuzen (Canarium spec,
Intsia bijuga, Uapaca spec.). Het was een mooie middag.
Zondag 11 oktober 2015
Toen ik wakker werd in mijn bungalow, begon het langzaam licht te worden. Het
regende buiten. De afstand naar het terras was klein, dus kon ik zonder regenjack
naar het terras aan zee lopen. Het werd al snel weer droog. We zouden om half
zeven ontbijten en dan om haf acht vertrekken voor een wandeling van de hele dag
naar het primaire woud.
Om acht uur vertrokken wij. Naast Donnée ging er een man van de lodge mee om
onderweg in het bos een lunch te bereiden. We namen onze regenjacks in onze
dagrugzak mee en die waren al snel nodig. Na een korte wandeling over het strand
gingen we het bos in. Een klein paadje voerde ons omhoog het bos in. Het was weer
gaan regenen, maar we besloten door te lopen. Na enige tijd werd de man met de
lunch teruggestuurd: het zou niet lukken om in het bos met dit weer te picknicken.
We zouden proberen rond drie uur weer terug te zijn in de lodge voor de lunch.
Vrij snel zagen we een mooie duizendpoot, een hoogtepunt van deze dag. Het dier
was ongeveer 15 cm lang en was felrood. De verbindingstukken tussen de
segmenten waren zwart. De vele poten liepen in golfbewegingen over de grond. Ik
maakte er foto’s en een video van.

Een fraaie duizendpoot liep over de grond van het primaire woud
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We kwamen ook veel interessante planten tegen. Onderweg zagen we ook nog
lemuren en het lukte mij wat alarmroepen van de black-and-white ruffed lemuur op
mijn iphone op te slaan. Rond één uur waren we de dreinende regen zat en besloten
we terug te keren. Aan het einde van deze middag kon ik eindelijk weer eens lezen.
Uitkijkend op de zee, met een cola in de hand, las ik een dwarsligger van Dan Brown,
die ik van Marcia had meegekregen. Een spannend verhaal.
Die avond maakten we om zes uur met Donnée een avondwandeling met
zaklantaarns. Dat leverde in vergelijking met eerdere nocturnes weinig op: we zagen
een kameleon en een rustende uil.
Maandag 12 oktober 2015
Op deze dag zouden we een lange tocht gaan maken. Toen ik die ochtend wakker
werd, was het stralend mooi weer. Na het ontbijt vertelde Donnée zijn plan. We
zouden eerst veertig minuten langs de kust naar het zuiden lopen. Op een bepaald
punt aan de kust zouden we een picknick krijgen. Voor de picknick zouden we een
traject over een pad langs de kust heen en terug kunnen doen en na de picknick een
tocht omhoog door het primaire woud naar een waterval en weer terug.
Na deze bespreking, die Donnée met zijn voet in het zand deed, vertrokken we. Voor
de zekerheid stopten we een regenjack in onze dagrugzak, hoewel de hemel op dat
moment er helemaal blauw uitzag. We gingen op weg naar de bewuste picknickplek,
maar daar deden we zeker twee uur over omdat wij veel vragen over de aanwezige
planten en met name de bomen hadden. Hoewel Donnée het antwoord op veel
vragen niet kon geven, was het toch een leerzame ochtend: een aantal bomen die
we de dagen ervoor groot in het bos hadden gezien, zagen we nu als kleine
boompjes. Daardoor kon ik nu de bijbehorende bladeren en bloemen gemakkelijker
fotograferen, waardoor ik een completer beeld van die bomen kreeg.
Onze tocht langs de kust bracht ons uiteindelijk op het strand, waar we uitzicht
hadden op een soort bounty kust met een onbewoond eiland daarvoor.

Onbewoond eiland voor de kust
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Nadat we even hadden uitgekeken op dat eiland, liepen we terug naar de
voorgestelde picknickplek. Daar bleken we enkele minuten eerder te zijn dan het
personeel van de lodge: we zagen hen op het strand komen aanlopen. We kregen
weer een uitgebreide lunch. Zelf bier, cola en de flessen digestief voor de afsluiting
van de maaltijd waren meegenomen. Daardoor duurde de lunch misschien wel te
lang: we vertrokken pas om kwart over twee aan onze route naar boven.
Tijdens onze tocht over het pad naar de watervallen hadden we weinig vragen,
waardoor we goed konden doorstappen. Rond vier uur bereikten we de watervallen.
Daar pauzeerden we een kwartier. In deze pauze maakte ik foto’s van een
paarsbloeiende orchidee op de rotsen. Die hoopte ik later nog met het
orchideeënboek op naam te krijgen. Tijdens onze terugtocht zakte de zon langzaam
naar de horizon. Een vogel (of was het toch een krab, wat Donnée beweerde)
begeleidde ons tijdens de hele tocht omlaag met 3 achtereenvolgende toontjes.
Helaas zagen we het dier niet. Ook de coucal liet zich horen. Malagassiërs beweren
dat ze aan her geluid van de coucal kunnen horen hoe laat het ongeveer is: aan het
einde van de dag produceren ze een ander geluid dan in de ochtend of om twaalf uur
overdag. Het geluid van de coucal is een aflopende roffel.
We kwamen ook nog een witbloeiende orchidee tegen.

Op een boom langs het pad zat een witbloeiende orchidee
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Toen we weer bij de picknickplek waren, was de zon inmiddels ondergegaan. Het
pad over het strand en het pad er achter liepen we nu in het donker.

De kust van Masoala schiereiland na zonsomndergang
Met de twee zaklantaarns, die Donnée had meegenomen, lukte dat goed. Bij
terugkomst op de lodge hadden we weer een vorstelijk diner. We besloten om op
dinsdag, onze laatste volledige dag op het Masoala schiereiland, slechts een halve
dag te gaan lopen en in de middag te gaan relaxen: zwemmen, lezen, slapen. Zelf
had ik ook een grote behoefte om te lezen.
Dinsdag 13 oktober 2015
In de ochtend maakten we een tocht van vier uur naar het bos. We kwamen weer de
bekende reuze bomen tegen, zoals Canarium spec. Intsia bijuga en Uapaca spec.
De Canarium bomen hebben grote steltwortels, waarin je je kunt verbergen. Onze
gids Donnée liet zien hoe hij schuilt bij zwaar weer. Ook kwamen we kleine
krabbetjes tegen en kleine Mantella kikkers.
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Onze gids Donnée heeft zich verscholen
tussen de steltwortels van een Canarium
boom.

Een krab kruipt over de grond, tussen
de bladeren door

.
Een krabbetjes loopt ook over de stammen De Madagascar Flycatcher betrap ik als
van de bomen
hij op een boom zit, helaas erg ver weg
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De helmut vanga, een karakteristieke vogel uit dit Nationale Park, vloog verschillende
keren voorbij, maar het lukte mij niet hem te zien en te fotograferen. Ik kreeg wel de
Madagascar flycatcher, een vogel met een bruine borst, op de foto.
Op de terugweg liepen we door het terrein van de Arol Lodge, waar we de red
frontend lemuren zagen eten van de vruchten van een Ficus lutea boom.

Een red fronted lemuur eet de vijgen van een Ficus lutea
Na de uitgebreide lunch zouden Corrie, Annelies en ik de plaatselijke basisschool
gaan bezoeken. Ik had aan Donnée gevraagd of dat mogelijk was. Hij had die
ochtend al toestemming gevraagd aan de mevrouw die daar les gaf. We moesten na
de lunch even wachten totdat alle leerlingen weer binnen waren. Van ons terras in de
lodge konden we zien of er nog leerlingen buiten aan het spelen waren. Om kwart
over twee zagen we geen kinderen meer buiten en we liepen naar de school, die
bestond uit vijf afzonderlijke huisjes die elk een klaslokaal bevatte. In elke klaslokaal
zat een andere jaargroep. Alle groepen kregen tot voor kort door die ene
schooljuffrouw les: ze moest dus de hele dag van het ene lokaal naar het andere
lokaal lopen. Sinds kort was er nu ook een schoolmeester, die twee groepen onder
zijn hoede had genomen.
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De schoolmeester bij een van zijn groepen
We zagen drie groepen, twee van de juffrouw en één van de meester. Er waren in de
klaslokalen keurige banken en tafels, maar er waren weinig schriften en boeken te
zien.

Een klaslokaal van een groep
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Klaslokaal van een andere groep
Bij de oudste groep van de juffrouw moest een meisje het Frans van het schoolbord
voorlezen. Bij een verkeerde uitspraak van een woord werd ze meteen gecorrigeerd
door de juf. Ik maakte een aantal videofragmenten, die over enige tijd op YouTube
zullen verschijnen.
De rest van de middag ging ik verder met boek van Dan Brown: het verloren
symbool. Ik had de dwarsligger van Marcia gekregen en ik wilde het bij terugkomst
in Tamatave daar weer uitgelezen achterlaten.
Woensdag 14 oktober 2015
Deze ochtend moesten we op tijd terug zijn in Maroantsetra. Voor elf uur moesten we
onze tickets voor de bootreis van de Melissa Express die komende nacht bevestigen:
George had die voor ons laten reserveren. De boot van Maroantsetra naar
Soanierana Ivongo zou pas om twee uur ’s nachts vertrekken. We zouden na de
bevestiging nog een tochtje naar Nosy Mangabe (het eiland, waar de Aye-aye woont)
kunnen maken. Donnée zou dan weer als gids mee kunnen gaan.
Om half acht stapten we met Donnee en het personeel van de lodge weer in de
Zodiac. Die bracht ons in anderhalf uur weer terug naar Maroantsetra.
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Over een rustige zee keerden we terug van het Masoala schiereiland naar
Maroantsetra
Bij het kantoor van de Melissa Express bevestigden we de tickets en de grote
bagage werd gewogen en ingecheckt. Het was fijn dat we overdag geen omkijken
zouden hebben naar onze rugzakken en koffers, maar die avond zouden we anders
piepen.
We liepen met onze dagrugzak weer terug naar de aanlegplaats van de Zodiac.
Donnée had de boot kunnen reserveren voor de rest van die dag en er zou een
picknick gemaakt gaan worden, die we mee zouden nemen. Ik ging met Corrie naar
het gebouw van het Nationale Park, waar we Laurent weer aantroffen. Aan hem
betaalden we de toegang voor het Reserve Speciale de Nosy Mangabe. Rond twaalf
uur vertrokken we weer met de boot en na twintig minuten varen kwamen we bij het
eiland aan, dat voor de kust van Maroantsetra ligt.
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Welkomstbord van Nosy Mangabe op de plek, waar de zodiac aanlegde
Op het eiland maakten we een wandeltocht van een paar uren, vanaf de
aanlegplaats omhoog naar de 313 meter hoge top en vandaar weer via een andere
route omlaag. We zagen ongeveer dezelfde soorten bomen, die we ook in het
Masoala Nationale Park hadden gezien. Op het 520 hectare grote eiland leven
enkele families van de black-and-white ruffed lemuur, die regelmatig schreeuwden:
volgens Donnée maakten ze die krijsgeluiden, omdat ze bang zouden zijn dat wij hun
vruchten in hun territorium zouden eten. Zouden deze lemuren ons echt als
concurrenten zien? De afdaling terug naar de kust was op enkele plekken moeilijk.
Tot twee keer gleed ik onderuit. Volgens Annelies was dat de straf van de
voorouders, die in de tomben onderweg lagen. Per ongeluk had ik die aangeraakt en
dat is een fady (taboe).
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Versierde tombes van de mensen, die vroeger op het eiland woonden
Tijdens onze tocht zagen we ook kleine kikkers, waaronder een Mantella met een
gifgroene rug (Mantella manery of Mantella laevigata).

Zwarte kikker

Een kikker uit het geslacht Mantella
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De aye-aye zouden we nooit te zien krijgen, dat is een nachtdier. En nocturnes zijn
op dit eiland door de Nationale Parkdienst verboden.
Om half vijf waren we beneden en toen kregen we onze verlate lunch. Dat was weer
een fantastische maaltijd, waar we niet te lang van konden genieten. Even na vijven
zei Donnée dat we terug moesten keren na Maroantsetra. Het zou snel donker
worden en men wilde waarschijnlijk niet in het donker varen.Toen we in de boot
stapten, begon het te regenen. Terwijl de boot weg vaarde probeerden we onze
regenjacks uit onze dagrugzakken te halen. Het ging heftig regenen en de lucht en
de zee veranderden in een grijze massa. Binnen een paar minuten waren we,
ondanks onze jacks, drijfnat. Ik kon gelukkig mijn camera en Iphone nog droog
wegstoppen, maar van de kleren die ik aanhad was er niets meer droog.
Toen we weer in Maroantsetra aankwamen, was de regen opgehouden. We besloten
in het lege restaurant van hotel Manga Beach plaats te nemen om daar wat te
drinken en later wat te eten. Als verzopen katten zaten we aan een tafel in het
restaurant. We konden geen droge kleren aantrekken, want die zaten in de bagage
die ingecheckt was. Tijdens een gesprek van Annelies met de receptionist kregen
we een interessant aanbod: we mochten die avond gratis een kamer op de tweede
verdieping gebruiken. Dat aanbod namen we aan. We konden ook met hem
afspreken dat het restaurant vier borden Spaghetti Bolognaise zou maken. Die vier
borden zouden om elf uur in de magnetron gezet worden, zodat we dan nog zouden
kunnen genieten van een verlate avondmaaltijd.
Wij gingen naar de kamer en namen er om de beurt een douche in de badkamer.
Corrie, Jan en Annelies gingen op de brede matras wat slapen, ik besloot in een
stoel te gaan zitten en verder te lezen in mijn boek. Om kwart voor elf liep het alarm
af op mijn Iphone. We deden onze natte kleren weer aan en gingen naar beneden,
naar het restaurant. De receptionist ging aan het werk om onze maaltijden op te
warmen. Even later konden we eten. Om twaalf uur stapten we in de taxi, die ons
naar de aanlegplek van de Melissa Express zou brengen.
Donderdag 15 oktober 2015

Twee uur te vroeg stonden we in het donker bij de aanlegsteiger van de Melissa
Express. Er was geen enkele activiteit te bespeuren. Ik besloot met mijn app Star
Chart op de Iphone de sterren te bekijken. Dat viel niet mee. Er waren genoeg
sterren te zien, maar met het gebruik van de app had ik nog wat moeite.
Tegen twee uur zagen we de andere reizigers aankomen. Pas om twee uur gingen
de lichten op de boot aan en om kwart over twee mochten we inschepen. In de kajuit
was plaats voor 54 zitplaatsen: 9 rijen van elk 6 stoelen, met in het midden een
gangpad. We namen met zijn vieren plaats op een rij.
Toen ik ging zitten, merkte ik al dat ik mijn benen niet meer kon bewegen, omdat er
te weinig ruimte voor was. In een kramphouding nam ik plaats en tussen mijn benen
plaatste ik mij dagrugzak, die niet paste in de ruimte boven de plaatsen. Ik deed mijn
ogen dicht om te gaan slapen.
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Toen we even later het ruime sop kozen, merkte ik dat er een behoorlijke deining
was. Mijn ogen dichthouden was niet meer mogelijk, dan zou ik zeeziek worden. De
boot schommelde van links naar rechts en van voren naar achteren. Ik zag de
golven tegen de patrijspoorten boven mij spatten, buiten zijn zou gevaarlijk zijn.
Toen het licht was, bleek de halve boot zeeziek te zijn. Om mij heen waren emmers
uitgedeeld en ik zag er veel passagiers over gebogen. Ook Annelies en Coby
hadden ze nodig. Ik kon mijn misselijkheid verbergen en Jan bleek dat ook te
kunnen. Volgens Jan waren de golven tweeënhalve meter hoog.
Onze eerste stop was Mananara, omstreeks zeven uur. Iedereen stapte uit en wij
deden dat ook. Op de steiger stonden we te wachten, terwijl het personeel de kajuit
schoon spoelde en de emmers schoonmaakte. Na enige tijd konden we weer
instappen, rond half acht vertrokken we voor het laatste deel van de bootreis. Toen
we weer het ruime sop kozen, kwam de deining terug. Weer kwamen de emmers te
voorschijn. Iedereen was blij dat we uiteindelijk, rond twaalf uur de rivier opvoeren
naar het dorp Soanierana Ivongo. Daar stond een bus van Melissa Express te
wachten, die ons over de asfaltweg naar Tamatave zou brengen. Onze bagage werd
naar de bus gebracht.

Kaart van de gemaakte tochten (boottocht en bustocht) op 15 oktober
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Omdat de bus niet meteen vertrok, konden we in hetzelfde hotel waar we op de
heenweg geslapen hadden, wat drinken. Ik kon nog snel wat brood met een omelet
naar binnen werken, voordat de bus vertrok.
Na een oponthoud van een half uur vertrok de bus en na een paar uur rijden kwamen
we via Fenerive weer in Tamatave aan. Daar namen we twee tuktuk’s, die ons
omstreeks vijf uur afzetten bij het Centre Lambahoany.
Die avond gingen Annelies, Jan en ik eten bij het restaurant om de hoek. Corrie was
te uitgeput en was gaan slapen.
Zaterdag 17 oktober 2015
Op deze dag besloten we naar Ivoloina te gaan, de planten en dierentuin ten
noorden van Tamatave. Ik was daar in 2012 ook even geweest.
Omstreeks 10 uur kwam de taxi voorrijden, die George voor ons geregeld had. We
kwamen een uur later bij de ingang aan.

Bord met plattegrond van het park Ivoloina bij de ingang
Helaas was er geen gids beschikbaar, die ons nog wat zou kunnen vertellen.
Daarvoor moesten we over een uur terugkomen bij de receptie. In de tussentijd
liepen we naar het “dierentuingedeelte” van deze tuin, dat bestond uit een paar
hokken met lemuren, slangen en een vogel. Ik maakte er wat foto’s en wat korte
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filmpjes, op het moment dat de lemuren eten kregen. Die waren toen alleen in de
vruchten geïnteresseerd en niet in ons.

Een blue eyed black lemur (Lemur flavifrons) is aan het eten.
Toen we bij de receptie terugkwamen, troffen we een gids aan. Mamy zou met ons
meegaan. We liepen langs een open gebouw, waar een groep kinderen les kreeg
over de natuur. Maar ze vonden ons spannender. Ik wilde de les niet verstoren, dus
liep ik nadat ik de foto had genomen snel door.

Een groep kinderen krijgt les in een open klaslokaal
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We liepen de heuvel op naar het Primaire Regenwoud, of beter gezegd: “wat ooit
weer een volwaardig regenwoud moest worden”. Tijdens de wandeling omhoog
stelde we zo veel vragen, waarop onze gids geen antwoord kon geven. Hij kende
niet zo veel planten. Maar hij was wel sportief en zei: “Ik wil graag dat jullie met een
bevredigd gevoel hier weggaan. Dan verdien ik maar niets. Ik zal iemand voor jullie
regelen, die meer van planten weet.” Daarna liep hij terug om iemand anders te
halen.
Even later was er een andere gids gekomen, dat was iemand van de staf. Hij wist
wat meer van de planten, maar zei naar enige tijd: “Ik ken eigenlijk alleen de nuttige
planten en bomen. Van alle planten en bomen weet ik niet veel.”
Na wat vragen over zijn opleiding kwam ik erachter, dat hij zijn kennis van een
landbouwopleiding had ontvangen en daar was hij natuurlijk alleen maar bezig
geweest met nuttige gewassen. Steeds weer blijkt dat de kennis van de Malagassiërs
over hun eigen flora erg beperkt is. Voor kennis over de flora in Madagaskar moet je
bij de Missouri Botanical Garden, Kew Garden in Londen of de Zuricher Zoo zijn.
Na de rondleiding van een uur, waar we toch wat planten hebben leren kennen,
gingen we naar het restaurant naast de receptie. Daar konden we alleen macaroni of
spaghetti krijgen. We namen er allemaal een bord Macaroni met peulen en kaas.
Onze eerste gids zat nog bij de receptie. We hadden respect voor zijn daad en wilde
hem, hoewel hij ons niet veel verteld had, toch wel honoreren: we gaven hem een
deel van het salaris voor een gids.
Na de maaltijd liepen we nog wat door de tuin, we bezochten de kleine waterval en
verbaasden ons over het groot aantal reizigersplanten en varens. Die waren in de
plaats gekomen van het oorspronkelijke regenwoud. Deze secundaire vegetatie kan
je moeilijk wegkrijgen, de varens vormen een zo’n dichte laag, waaronder nieuwe
bomen met moeite kunnen ontkiemen en opgroeien.

De reizigersplant en een bepaald varensoort domineren het landschap nadat het
primaire woud is omgehakt.
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Maar er was ook weer een moment om te genieten, toen we een bloeiende
Typhonodorum lindleyanum zagen.

Een Typhonodorum lindleyanum in Ivoloina in bloei
Om vijf uur stond onze taxi weer voor de ingang. We reden terug. Die avond hadden
we een gezellige maaltijd met George en Marcia in restaurant “Bateau Ivre” aan de
boulevard van Tamatave. Dit restaurant konden we ook lopend bereiken.
Zondag 18 oktober 2015
George had gedacht dat we het wel leuk zouden vinden om een oliepalmplantage te
bezoeken en kaartjes geregeld. Maar Corrie, Jan en Annelies waren niet
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geïnteresseerd en ik was voornamelijk in de suikerraffinaderij geïnteresseerd. We
zegden af en gelukkig kon George de kaartjes annuleren.
In de ochtend was ik weer enkele uren bezig met mijn weblog en het bekijken van
mijn e-mail. In de middag zouden we Tamatave afsluiten met een lunch/diner aan het
strand, waarbij we ook wat wilden lopen over het strand.
Omstreeks half drie lieten we ons door twee pousse-velo brengen naar restaurant
Oase501 aan de noordkant van de stad. Daar namen we een heerlijke lunch. Daarna
maakten we een wandeling over het strand zuidwaarts. Jan en Annelies namen nog
even een bad in de branding, ik had er geen zin in; echt zwemmen kan je in de
Indische Oceaan aan de oostkant van Madagaskar niet, er zijn te heftige stromingen
en/of haaien.
Waar het strand eindigde op de rotsen, volgden we achter de rotsen het pad dat later
overgaat in de Boulevard.

Uitzicht op de haven van Tamatave vanaf de Boulevard
Maandag 19 oktober 2015
Op deze dag zouden we weer naar Tamatave terugreizen. We ontbeten om half
zeven in het binnen terras van Centre Lambahoany.
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Ons laatste ontbijt in Centre Lambahoany in Tamatave (foto: Jan)
Om kwart over zeven moesten we weg, om op tijd bij het Cotissestation te zijn. We
namen afscheid van George en Marcia en bedankten hen voor de goede zorgen.
Door de inspanningen van George was onze reis de laatste drie weken net zo
boeiend geweest als de eerste drie weken.

Afscheid van George en Marcia, die voor Centre Lambahoany staan (foto: Jan)
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Met twee pousse-velo’s reden we naar het station van de Cotisse, dat vijf minuten
fietsen van Centre Lambahoany lag. De Cotisse is een luxe bus tussen Tamatave en
Tana (ook tussen Mahanjanga en Tana), waar slecht zestien zitplaatsen in zitten die
ook aan niet meer dan zestien mensen worden verkocht. De bus stopte tussen
Tamatave en Tana alleen voor een eetpauze bij het kruispunt in de RN 2 bij
Andasibe en maakte nog twee plasstops op verzoek van de reizigers.

De Cotissebus op het Cotissestation in Tamatave
Het bedrijf Cotisse Transport (https://www.facebook.com/cotisse.transport) is het
eigendom van Rajoelina, de man die vier jaar als interim president van Madagaskar
heeft gediend na de coup van 2009. George vond hem niet sympathiek en ik ben het
daar mee eens, maar voor het comfortabele vervoer heeft hij toch iets moois
bedacht. Voor de toerist en diegene die het kan betalen is het een goed alternatief
voor de taxi- brousse. Wij betaalden 24000 ariary per persoon, dat is ongeveer 8
euro. Voor een rit van bijna 8 uur is dat niet veel, maar de meeste Malagassiërs
kunnen dit niet betalen. Voor hen blijft de taxi-brousse de uitkomst.
Om kwart over zeven gingen we met de pousse-velo naar het Cotisse station, waar
we omstreeks half acht aankwamen. Daar werd onze bagage op het busje geladen.
Om acht uur vertrokken we en om vier uur kwamen op het Cotisses station in Tana
aan. Daar namen we een taxi naar hotel Manoir Rouge, vijf minuten lopen van het
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vliegveld Ivato. We hadden geen zin meer in de drukte van de binnenstad bij hotel
Anjary: te veel bedelaars, te veel drukte, met de kans er bestolen te worden.
Op weg naar het hotel begon het te regenen. Toen we daar aankwamen, was het
inmiddels een wolkbreuk geworden. Die avond bleven we binnen in het hotel, waar
ongeveer acht keer het licht uitviel. Dat gold waarschijnlijk voor de hele stad. We aten
onze maaltijd bij kaarslicht en ik scheen mijn visje op het bord af en toe bij met een
zaklantaarn.
Dinsdag 20 oktober 2015
Onze laatste dag in Madagaskar. In de nacht van woensdag om 1.40 uur zouden we
met Air France terugvliegen naar Europa.
We hadden George een busje laten regelen via het autobedrijf van Justin, om wat
rond te rijden. Ik wilde graag naar “Domaine du Lac”, een Botanische tuin aan een
meer aan de andere kant van de startbaan van de luchthaven. Door misverstanden
kwam onze chauffeur niet om acht uur, maar pas om tien uur bij het hotel. Dat was
niet echt een probleem, het was mooi weer en het was fijn om door de achtertuin van
het hotel Manoir Rouge te lopen. Er staan mooie planten en er staan goede bankjes
en picknicktafels om te zitten en te lezen.

De fraaie achtertuin van hotel Manoir Rouge
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Onze chauffeur kende het “Domaine du Lac” niet. We reden, zoals beschreven stond
in de Bradt gids om de startbaan heen en daarna door een dorp. Hij moest
verschillende mensen op straat de weg vragen, maar uiteindelijk kwamen we bij de
tuin aan. Die leek op slot, maar op het gesloten hek hing het bordje “Ouvert”. Door
flink te schreeuwen en op het hek te kloppen, wisten we een vrouw wakker te krijgen,
die het hek open deed. Helaas was de gids van de tuin ziek, dus moesten we zonder
hem de tuin bezichtigen.
We bekeken eerst de plantentuin, die vroeger het Arboretum van Pierre Boiteau was
geweest.

Bord bij het begin van het Arboretum van Pierre Boiteau
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Op enkele bordjes bij een planten na, ontbraken de meeste bordjes. Of er stonden
nietszeggende bordjes bij de planten. Ik vond nog een geel bloeiende orchidee op
een boom. We kwamen ook nog wat sifaka’s tegen en in een huis konden we nog
een slang, Mantella kikkers en kameleons , waaronder de reuze Parson kameleon
ziern.

Een reusachtige Parson kameleon loopt op een takje voorbij
Ik had nog naar een heuvel gewild met daarop tombes (Ambohidratrimo ), maar we
hadden inmiddels nogal wat honger gekregen. Daarom wilden we langs de Ferme
d’Ivato gaan, een biologisch boerderij waar je ook kunt eten. Maar ook dit adres kon
onze chauffeur niet vinden. Uiteindelijk kwamen we bij hotel Cheval Blanc terecht,
waar we op het terras buiten konden lunchen. Na de lunch gingen Annelies en ik met
onze chauffeur nog even naar de Digue Handicraft Centre. Ik kocht er niets meer,
Annelies een pallisander snijplank. Tijdens onze rit naar dat centrum was het weer
heftig gaan regenen: het was duidelijk dat de regentijd zo langzamerhand begonnen
was in de omgeving van Antananarivo.
Die avond aten we nog wat in ons hotel Manoir Rouge en om half tien vertrokken we
met een taxi met de bagage naar het vliegveld. Daar moesten we na het inchecken
en de douanecontrole nog een lange tijd wachten tot we konden boarden.
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Woensdag 21 oktober 2015
Het was weereen lange zit van Antananarivo naar Parijs. We vertrokken bijna een
uur te laat. Ik had een stoel gekregen vlak bij de toiletten, wat wel goed uitkwam. Na
zes weken geen enkele probleem te hebben gehad met mijn gezondheid (in
tegenstelling tot anderen in de groep) kreeg ik nu last van diarree.
De plek waar ik zat was ook geschikt om bedjes voor baby’s op te hangen. Ik bleek
naast twee vrouwen met twee baby’s te zitten, die een groot deel van de nacht
huilden. Ook moest een van de vrouwen er regelmatig langs. Kortom, ik zat op een
niet zo aangename plek. Gelukkig was er weer de afwisseling van een
vliegtuigmaaltijd aan het einde van de vlucht, toen we bijna boven Frankrijk zaten.
Doordat ons vliegtuig naar Parijs vertraagd was, hadden we heel weinig overstaptijd
op luchthaven Charles de Gaulles: nog geen twintig minuten. In die tijd moesten we
weer door een douanepost en werden onze dagrugzak en onszelf weer onderzocht
op wapens. Toen we bij de gate aankwamen, was de boarding gesloten. Bij de balie
van Air France konden we boarding passen voor een vlucht twee uur later naar
Amsterdam krijgen.
Op Schiphol hadden we nog wat problemen met de bagage. Een deel van de
bagage, van Annelies en Jan, was niet aangekomen. Die zou met een vlucht later
aankomen. Nadat Annelies en Jan hun gegevens bij de KLM balie hadden
achtergelaten, gingen we naar buiten. We namen afscheid van elkaar. Het was een
mooie reis geweest, die in harmonie was gemaakt. We zouden elkaar weer zien op
een reünie.

