Deel 8

Per Land
Rover naar
Australië
Down Under
in zicht

In ons vorige reisverslag vertelden we
over onze belevenissen in Thailand en
de overtocht per ferry naar Laos. Uiteindelijk kwamen we aan in Luang Prabang. Hier hebben we o.a. een bezoek
gebracht aan de Kuang Xi waterval, de
grootste waterval in Laos met mooie
azuurblauwe meertjes waar je heerlijk
kunt zwemmen. Na een week in Luang
Prabang zijn we via Vang Vieng naar de
hoofdstad Vientiane gereden. Een erg
mooie route langs pitoreske bamboedorpjes in de bergen. In Vientiane
verbleven we bij iemand die we hebben leren kennen via Couchsurfing en
kregen we een paar goede tips.
Zo zijn we langsgeweest bij het Cope Visitors center. Cope is een revalidatiecentrum
voor mensen die slachtoffer zijn geworden
van de UXO bommen uit de Vietnam oorlog die nog steeds in afgelegen gebieden
in Laos liggen. Ondanks dat de oorlog in
1975 eindigde, zijn er nog steeds slachtoffers. Laos is dan ook het zwaarst gebombardeerde land ter wereld. Voornamelijk
kinderen vinden nu nog de zogenoemde
‘bombies’ en denken dat het speelgoed is
of willen het als oudmetaal verkopen. Bij
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Cope krijgen ze bijvoorbeeld een nieuwe
arm of been aangemeten en kunnen ze
revalideren. Voor nog geen EU 50,- heeft
zo’n kindje al een prothese. Wij waren
erg onder de indruk van Cope en hebben
hier een donatie achtergelaten. Voor meer
informatie over het goede werk, zie
www.copelaos.org.
Het plan was eigenlijk om na Vientiane
via de Friendship Bridge weer terug te
rijden naar Thailand, maar we besloten
door te rijden naar het zuiden van Laos.
Zo hebben we onderweg de Kong Lor grot
bezocht. Deze 7,5 km lange limestone grot
is toegangkelijk per longtail. Met twee
bootmannen en twee zaklampjes raasden
we door de donkere, koude grot. Jenn was
blij dat ze eindelijk daglicht zag, want had
allerlei enge fantasiën vertelde ze later.
Via Thakek zijn we doorgereden naar
Savannakhet, waar inmiddels de Friendship Bridge 2 af is. Het was de bedoeling
hier te overnachten, maar al zoekend naar
een geschikte slaapplaats reden we per
ongeluk een eenrichtingsweg in van de
verkeerde kant. Voor we het beseften reed
er al een motoragent naast ons.

We moesten ons rijbewijs laten zien en
namen zij ons mee naar de ‘policebox’.
Dat wordt flink betalen dachten we en
we kregen inderdaad een boete (zonder
afdingen 115.000 KIP wat neerkomt op zo’n
10 EU). Maar omdat het politiebureau 8 km
verderop was, en het een warme dag was,
maakten ze niet echt aanstalten om ons
mee te nemen naar het bureau. We kregen
ons rijbewijs terug en ze zeiden dat we ook
wel morgenochtend naar het politiebureau
mochten, waarna ze ons de juiste weg
naar het hotel wezen. Na excuses te hebben aangeboden bedachten we ons geen
minuut en reden meteen het stadje uit om
maar naar een slaapplek buiten de stad te
zoeken. Sindsdien zijn we wat meer op onze
hoede voor de politie.

tekst en beeld ■ Jennifer Joedo en
Don Engelbracht

vicen en de nodige (kleine) reparaties te
laten verrichten. Ook hebben we hier de
LaRo voorzien van ‘underseal’ en hebben
we hem van binnen en buiten grondig
schoongemaakt. Er mag geen zandkorreltje of grassprietje te vinden zijn! Dit alles
om te voorkomen dat deze, in Australië, in
quarantaine moet. Hierna zijn we doorgereden naar Port Klang, waar we alles hebben rondgemaakt met de shipping agent.
Een agent die zelf gek is van expedities en
regelmatig op pad is met zijn geprepareerde Toyota Landcruiser of BMW GS1150.
Na al het geregel zijn we door de mensen
van de Landrover Owners Club Malaysia
In Pakxe besloten we naar Wat Pou in Cham- (LROM) meegevraagd om te gaan kampepasak te gaan. Wat Pou is een Angkoriaanse ren net even buiten Kuala Lumpur. Onze
ruïne van een tempelcomplex van het rijk
Landrover zat al in de container, maar het
van de Khmer en is gebouwd in de 9e eeuw. was geen probleem om mee te rijden.
Sinds 2001 is het opgenomen in de World
Na 1,5 uur asfalt zijn we via een logging
Heritage list van UNESCO. We besloten om
trail offroad gegaan. Softcore volgens de
op de heenweg de offroad route te nemen
leden, maar achterin de laadvloer van een
en op de terugweg de ferry over de Mekong Defender 110 voelt het anders. Al snel
te pakken. We hoorden enge verhalen over
moest er gewinched worden en eenmaal
de veerpont, maar het viel eigenlijk hartaangekomen bij het kamp zagen we dat
stikke mee. Misschien waren we inmiddels
er al iemand op z’n zijkant was gegaan.
wel wat gewend.
Maleisië is een offroad land bij uitstek
en met zijn vele bossen en logging trails
een walhalla voor offroaders. Het was een
Vanuit Pakxe zijn we richting de grens van
geweldig weekend en leuk om te zien hoe
Thailand gereden. Hier deden ze er wat
het er bij LROM aan toe gaat.
langer over de formaliteiten. In plaats van
het Carnet te stempelen (want die is hier in
principe niet nodig) gebruikten ze hier een
Op dit moment bevinden wij ons in
ander syteem, dus moesten er de nodige
Singapore en is de Landrover onderweg
papieren ingevuld worden. Binnen 2 dagen naar Australië. Op 12 november komt de
zijn we naar Hua Hin gereden, waar we
container aan in Fremantle en zullen we
wederom gastvrij zijn ontvangen bij de
weten of de genomen voorzorgsmaatreoom en tante van Don.
gelen voldoende zijn geweest...
Na deze pitstop zijn we doorgereden naar
Op onze website www.travelsick.nl zijn
Pulau Kapas, Maleisië. Hier hadden we bij
meer belevenissen terug te lezen en
ons vorige bezoek afgesproken om te heluiteraard zijn er foto’s te bezichtigen. ■
pen op Kapas Turtle Valley met het afronden
van het seizoen. Dus na 12 maanden niet
werken moesten we er weer aan geloven.
Afwassen, helpen in de keuken, bedienen
en klussen op het resort behoorden tot de
dagelijkse werkzaamheden. We hebben veel
leuke gasten ontmoet, maar toch vonden
we het lekker weer verder te reizen.
Eenmaal aangekomen in Kuala Lumpur zijn
we meteen begonnen met het prepareren
van de Landrover voor de verscheping. Gelukkig konden we bij onze eerder gemaakte
vrienden van Blackhawk workshop langs,
waar wij uiteindelijk zes dagen hebben
doorgebracht om de LaRo te laten ser-
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