
“De reis die 
we nooit 

zullen 
vergeten”
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met Tshirt van Rihanna, 
lacht. Als Yamar vraagt of ze 
een fan is van de wereldster, 
luidt haar antwoord: “Van 
wie?” Mijn tieners trekken 
grote ogen. Welkom in een 
andere wereld. 

Ik was al eerder in Afrika. 
De kinderen niet. Ik wou 
hen, nu ze de goede leeftijd 
hebben, graag meenemen 
naar een wereld die ze niet 
kenden. Senegal, het land 
van de teranga of gastvrij
heid, leek me een goede 
start. Ook al moet ik op de 
eerste vraag: “Gaan we wil
de dieren zien?”, een te
leurstellend antwoord ge
ven. Maar Jalan, het Gent
se reisbureau waarmee we
reizen, heeft een reis vol 
beleving beloofd, dicht bij
de mensen en met verras
sende activiteiten, die 
jongeren zouden moeten
aanspreken. Eigenaar 
Paula Govers is de groot
ste fan van Senegal. Ze 
wil er het toerisme een

Met twee tieners op 
rondreis in Senegal 

  
Het is alsof
ze ons al

jaren kennen, 
zegt mijn 
dochter. En 
ze zet haar 
tanden in 
een vrucht 
die ze van ene 
Madeleine 
heeft gekregen

Wat doet dertien dagen Afrika met 
twee tieners die nog nooit buiten 
Europa zijn geweest? Wij namen 
Valentien (16) en Boris (12) mee op 
rondreis in Senegal. “Mama, dit is een 
reis die ik nooit meer vergeet.”

Annelies Rutten, foto’s Boris Taeldeman

>
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Overal waar we komen maken de Senegalezen de belofte van teranga, gastvrijheid, waar.

In de mangroves van de Casamance ruilen we 

de auto voor een bootje.

E
en binnenplaats
van aange
stampte aarde.
Felgekleurd
wasgoed aan de
draad. “Ik ken

deze familie”, heeft gids Ya
mar gezegd. “Gaan we even 
dag zeggen?” Dag zeggen 
– “na nga def” –  lukt nog 
net, verder gaat de conver
satie helaas niet. Maar we 
voelen dat we welkom zijn. 
De enige twee stoelen zijn 
voor ons. De kinderen kij
ken ons nieuwsgierig aan. 
Behalve Aida, acht maand 
oud, die nog nooit toubab 
(blanken) heeft gezien en 
het op een krijsen zet. Een 
meisje van een jaar of elf, 
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“Voor ik vertrok, had ik 
geen duidelijk beeld van 
hoe men leeft in Senegal. 
Ik was heel nieuwsgierig. 
Ik denk dat het door die 
nieuwsgierigheid is dat ik 
zo van elk moment geno
ten heb. Ik wilde alles 
zien en weten. Het bezoek 
aan de dorpen is me het 
meeste bijgebleven: de 
kleine huizen, de kindjes 
die op je af komen gelo
pen en enthousiast je 
handen en zelfs benen 
vastnemen en de vriende
lijkheid van elke persoon 
die je tegenkomt. Overal 
werden we ontvangen 
alsof men ons al jaren 
kende. Ook onze avond in 

de woestijn was heel spe
ciaal. Er was een gigan
tisch kampvuur met 
djembéspelers en danse
ressen, die bewogen zoals 
geen enkele Europeaan 
ooit zal kunnen. Ik bleef er 
gefascineerd naar kijken, 
tot ik zelf werd meegeno
men naar het vuur en 
danste. Buitengewoon en 
inspirerend. 
Ik heb veel geleerd op de
ze reis. Ik denk meer na 
over dingen. Ik voel me 
bijvoorbeeld een geluk
zak met al mijn mogelijk
heden. Mijn kennis van de 
wereld is groter gewor
den. Tot de volgende keer, 
Senegal. Hoop ik.”

“Ik wilde alles 
zien en weten”

Valentien (16) vertelt 
hoe ze de reis beleefd heeft

hart onder de riem ste
ken. Ebola, hoewel er uit
eindelijk geen enkel geval 
geweest is, en het onzeke
re internationale klimaat 
spelen het toerisme par
ten. Nochtans is het een 
stabiel en rustig land, waar 
de zeven etnische groepen 
(met de Wolof als grootste) 
en de drie grote godsdien
sten (islam, christendom 
en animisme) doorgaans 
harmonieus samenleven. 
We gaan voor een dertien
daagse rondreis, volledig 
begeleid, wat ik fijn vind 
omdat ik als enige volwasse
ne met twee kinderen zal 
reizen. De reis zal ons eerst 
helemaal naar het noorden, 
en in de tweede week naar 
het uiterste zuiden brengen.

Verse vis

We vangen de reis aan bij 
het Lac Rose, op een uurtje 
rijden ten noorden van Da
kar. Een goede start is dat, 
want gastenverblijf Gîte du 
Lac is een fijne plek om de 
eerste indrukken te verwer
ken. De tocht vanuit Dakar 
heeft indruk gemaakt. De 
helse drukte van de stad, de 
eerste dorpen met hun golf
platen winkeltjes en bloots
voets voetballende kinde
ren ... “Alles is hier anders”, 
hoor ik mijn dochter zeggen. 
Maar onze bamboe bunga
low wordt met veel enthou
siasme ingepalmd en met 
Yamar hebben we een crè
me van een gids, die veel 
vertelt – in Frans of Engels, 
de kinderen mogen kiezen – 
en ons bij wijze van welkom 
bissap doet proeven, sap op 
basis van hibiscusbloemen, 

en kip met citroen, het nati
onale gerecht in Senegal. 
Het Lac Rose heeft zijn 
naam niet gestolen. Het 
zoutmeer bevat algen die 
het meer roze doen kleuren 
als de wind goed zit. We zien 
het van dichtbij wanneer we 
de volgende dag in een zout
prauw het meer oversteken 
om de zoutwinning te bekij
ken. Meteen een beklijven
de ervaring. De zoutverza
melaars staan tot aan hun 
borst in het water, terwijl ze 
met handen en voeten het 
zout naar boven halen. Het 
is keihard werk, dat de ar
beiders maximaal twee da
gen per week kunnen doen. 
Ik zie een paar tieners slik
ken. En aandringen om zout 
en souvenirtjes te kopen. 
“We moeten die mensen 

toch steunen, mama?” Het is 
de eerste, maar zeker niet de 
laatste keer dat ik het deze 
reis zal horen.
Het programma is gelukkig 
zo gevarieerd dat die aan
grijpende bezoeken worden 
afgewisseld met lichtere ac
tiviteiten. Zoals een heerlij
ke paardrijtocht op het 
strand van de Atlantische 
Oceaan. Of een wandeling 
met draagezel, die eindigt 

met een fantastische lunch. 
Verse vis, recht uit de zee. Ik 
zie zelfs de niet al te grote 
visfans die mijn tieners zijn, 
duimen en vingers aflikken. 
Het zal niet de laatste keer 
zijn dat ik met grote ogen 
naar mijn eigen kinderen zit 
te kijken. Yamar leert ons 
ook een Afrikaans gezel
schapsspel, awalé, waaraan 
we al snel zo verslaafd raken 
dat we er wel een moeten 
kopen, dat de hele reis onze 
trouwe gezel zal blijven. 
Mist er nog iemand wifi? 

Douchen onder 
de sterren

We reizen verder naar het 
noorden. Na een tussenstop 
in Kayar, de grootste vis
sershaven van Senegal, 

<

De Casamance in het zuiden mag dan 

minder toeristisch zijn, het landschap 

is even betoverend. 

overweldigend door de 
drukte en de ongelofelijke 
kleurenpracht, rijden we in 
onze 4x4 over het strand  – 
deze rit is een van dé erva
ringen van de reis – naar 
Lompoul, een stukje woes
tijn in het noorden van het 
land. Het programma is zo 
uitgekiend dat we oudejaar 
op deze unieke plek kunnen 
beleven. Uniek door de tra
ditionele nomadententen, 
waarin we zullen slapen. 
Elektriciteit en warm water 
zijn er niet, maar de open
luchtbadkamer is zoveel be
ter. We leven ons uit op de 
hoge zandduinen, die prach
tig roze kleuren in de avond
zon, en vieren oudejaar met 
geitenvlees en een uitbundig 
feest rond het kampvuur. 
Als ik zie hoe mijn dansgra
ge dochter zich laat meevoe
ren door de Afrikaanse mu
ziek, kan ik niet anders dan 
intens genieten. 
Ons einddoel de eerste week 
is SaintLouis, een sfeervol 
koloniaal stadje in het noor
den. We logeren niet in de 
stad, maar zo’n dertig kilo
meter daarvandaan, aan de 
Langue de Barbarie, een 
landtong tussen de Senegal
rivier en de grote oceaan. 
We raken er niet uitgekeken 
op de landschappen die uit 
reisbrochures lijken wegge
plukt: helblauwe zee, wit 
strand, palmbomen. 
In deze streek bezoeken we 
enkele dorpen. We zien 
vrouwen wassen, koken, wa
ter halen; gluren binnen in 
klasjes en worden een enke

  
Op Pointe SaintGeorges
slapen we in iglotentjes

zonder elektriciteit en 
stromend water

Het is heerlijk om je uit te leven op de hoge zandduinen in Lompoul.
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le keer zelfs meegenomen 
tot in de slaapkamer. Het is 
fascinerend, maar het geeft 
ons ook een raar gevoel. Wat 
hebben wij met hun dage
lijkse leven te maken? Maar 
erg lijken de bewoners het 
niet te vinden. Integendeel, 
overal waar we komen, ma
ken de Senegalezen de be
lofte van teranga waar. 
Honderden keren worden 

we begroet. En zo vaak ko
men mensen naar ons toe. 
Kinderen waarvan de stout
moedigsten onze handen 
vastgrijpen of ons durven 
aan te spreken. Comment tu 
t’appelles?  Waarna ze blij
ven roepen. “Boris, Boris!” 
En Boris zich niet altijd een 
houding weet te geven. Va
lentien vindt het geweldig. 
“Het is alsof ze ons al jaren 

kennen.” En ze zet haar tan
den in een vrucht die ze van 
ene Madeleine heeft gekre
gen. Lekker!

Feestje

Het is met weemoed dat we 
na een week het noorden 
achterlaten. We hebben zo 
veel meegemaakt. En Yamar 
is op een week echt een 

maatje geworden. Maar de  
Casamance, de streek in het 
uiterste zuiden tussen Gam
bia en GuineeBissau, 
wenkt. We gaan er met de 
nachtboot heen. Wat een 
avontuur op zich is. Ook 
omdat de turista precies die 
nacht besloten heeft om toe 
te slaan – godzijdank heb
ben we een slaapcabine met 
eigen toilet. Maar de dolfij
nen die naast de boot komen 
zwemmen alsof ze besteld 
zijn, maken veel goed. En 
Ziguinchor natuurlijk, het 
fijne stadje waar we na een 
lange nacht aankomen en 
waar we, fijne afwisseling, 

kunnen genieten van een 
comfortabel hotel met 
zwembad.
De Casamance is het land 
van de rijstvelden – de rijst
schuur van Senegal – en van 
de bolongs (mangroves). Het 
is er heel anders dan in het 
noorden. Hier zijn de Diola 
de belangrijkste etnische 
groep. Na nga def maakt 
plaats voor kassoemai, de 
welkomstgroet die we even 
vaak en even enthousiast te 
horen krijgen. Er is minder 
toerisme in deze nochtans 
betoverende streek. In de 
eenvoudige, maar prachtige 
Auberge des Bolongs – het 
mooiste uitzicht van de hele 
reis – zijn we zelfs de enige 
gasten. Maar dat heeft ook 
zo zijn voordelen. Nadat we 
een mountainbiketocht 
langs dorpjes hebben ge
maakt, worden we door de 
gids uitgenodigd op een 
feest. Zijn petekind is net 
getrouwd en wordt door 
haar vriendinnen “uitge
wuifd”. We nemen de uitno
diging gretig aan en verga
pen ons even later aan een 
indrukwekkend schouw
spel. Een joelende groep 
vrouwen, getooid in prachti
ge kleuren, die dansen en 

zingen en cadeaus
aanslepen. Het zijn
zulke onverwachte
gebeurtenissen en
ontmoetingen, die
deze reis zo bijzonder
maken.
De Casamance brengt
ons nog veel indruk
wekkende ervaringen.
Heel fijn: omdat hier
zo veel water is, ver
plaatsen we ons per
boot en niet per auto.
We bezoeken opnieuw
veel dorpen, worden
ook hier ontzettend
goed en soms jolig ont
vangen – ooit een grote

plastic kuip op je hoofd ge
dragen? wij wel! – en proe
ven garnalen en vis die nog 
lekkerder lijkt dan in het 
noorden. Op Pointe Saint
Georges, een dorpje op de 
Casamancerivier, slapen we 
in iglotentjes zonder elektri
citeit en stromend water. 
We zijn de enige toeristen. 
Bij zonsondergang geven 
dolfijnen een show vlak 
voor onze ogen.  
We eindigen de reis met een 
bijzonder bezoek. Een bin
nenlandse vlucht brengt ons 
terug naar Dakar, waar we 
samen met Yamar – het is 
een verrassing dat hij ons 

weer opwacht – de boot ne
men naar Gorée of het Sla
veneiland. Het is een piep
klein eiland ten zuiden van 
Dakar dat charmeert door 
de prachtige kleuren, maar 
dat ook een gruwelijke ge
schiedenis meedraagt. Het 
bezoek aan het Maison des 
Esclaves komt hard aan. Van 
hieruit vertrokken de slaven 
naar Amerika. Of werden ze 
in zee gegooid, als ze ziek of 
opstandig waren. Niemand 
blijft hier onbewogen bij.
We keren huiswaarts met 
een hoofd en een lijf waarin 
twee intense weken nazin
deren. We hebben iets be
leefd, mijn tieners en ik. Iets 
dat we geen van ons drieën 
hadden verwacht, maar ook 
nooit hadden willen missen. 
We raken er niet over uitge
praat. Zelfs nu, een kleine 
maand later, niet. We stop
pen niet met de foto’s te be
kijken en herbekijken. Ik 
denk dat dat iets wil zeggen. 
En ze zeggen het ook. “Dit is 
de reis die we nooit zullen 
vergeten.” Gelukkig hebben 
we nog de awalé.

www.jalan.be, info@jalan.be

We vlogen met Brussels Airli

nes rechtstreeks naar Dakar.

  
Het programma is 
gelukkig zo gevarieerd 

dat aangrijpende bezoeken 
worden afgewisseld met 
lichtere activiteiten

De vismarkt van Kayar, 
overweldigend door de 
drukte en de kleurenpracht.

De zoutwinning in het Lac Rose is hard 
labeur voor de arbeiders. 

Vanuit het Maison des Esclaves op Gorée 
werden slaven naar Amerika gestuurd.

Op bezoek bij een familie. Wie de 
wereldster is op haar Tshirt, weet 
het meisje niet.

Logeren in een bamboe bungalow.
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