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Afrika in Overijssel

Elke reiziger die zich ook maar een beetje
voorbereid kent de boekjes van Te gast in.
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Ter gelegenheid van 25 jaar landenuitgaven TE
GAST IN publiceert uitgeverij Informatie Verre
Reizen het boekje Ontdek het nieuwe reizen.

Aan de hand van korte stukjes tekst en cartoons laat het boekje op
luchtige wijze zien hoe je door bewuster te reizen meer uit je verre reis
Op zaterdag 7 kunt halen.
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Afrikaanse
drums klinken
door
de
bossen en de
straten
van
Hertme. Zoals altijd kun je mij
vinden in de stand van
Suidafrikareise waar ik je graag
ontmoet. Het is de organisatie
weer gelukt om een mooi
gevarieerd programma samen te
stellen.

Ik ga op reis en neem mee: mijn gevoel voor humor en improvisatietalent én
dit leuke boekje; zodat je als reiziger met een positief kritisch oog naar het
land én naar jezelf als reiziger gaat kijken. Hoe ga ik om met de natuur,
moet ik een bedelend kind wel of niet iets geven? Kan ik elke dag wel onder
de douche? Hoe ga je om met de aangeboden gastvrijheid. Zo weet ik nog
dat ik een gekookt stukje rundvlees, dat ik aangeboden kreeg van een Himba
vrouw in Namibië, heb kunnen afslaan. Met een grapje dat westerse magen
moeite hebben met warm rundvlees op een bijna nuchtere maag, lukte dat
prima. De vrouw reageerde lachend en ietwat meewarig dat ik zo’n zwakke
maag had...
Hoe ga je om met onderhandelen?
Kun je het beetje elektriciteit dat
beschikbaar is volop gebruiken voor alle jouw elektronische spullen? Heel
wat vragen die om een antwoord vragen. In dit
leuke boekje kom je handige tips tegen. Het
boekje pretendeert niet de wijsheid in pacht te
hebben maar zal er zeker voor zorgen dat de
toerist die verder kijkt dan zijn of haar neus
lang is, meer oog voor alles rondom het reizen
zal hebben.

Hugh Masekela uit Zuid-Afrika Voor de prijs hoef je het niet te laten. Voor
staat onder ander voor de 4,95 is het te koop. Bekijk de site
www.tegastin.nl voor alle publicaties. Een
zondag op het programma.
uitgeverij die ik van harte bij jullie aan wil

Op www.afrikafestivalhertme.nl bevelen.
vind je het hele programma.

Wereldsouvenirs
Bij aankomst in Siem Reap in Cambodja, de uitvalsbasis om de
magistrale tempels van Angkor Wat te bezoeken, zag Jan direct een
beeld. Niet gekocht, direct spijt, dagen later de hele markt diverse
keren op en neer gelopen: geen beeld. Maar zoals altijd is de keuze
reuze en vonden we dit mooie beeld: een juweeltje. Zorgvuldig
ingepakt in de handbagage heeft het beeld de lange weg naar
Nederland puntgaaf (deze barsten horen er in) doorstaan.

