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Full Colour Festival
in Emmen
Wereldsouvenirs
Afrika boek

Ook dit jaar vindt in augustus
weer het veelkleurige “Full
Colour Festival” in het centrum
van Emmen plaats. Het Full
Colour Festival is in 1994 als
een ambitieus project van
Stichting Earth begonnen en is
in de loop der jaren uitgegroeid
tot het grootste eendaagse
multiculturele evenement in
Noord-Nederland. Toch is het
festival nog altijd gratis
toegankelijk. De datum voor het
achttiende Full Colour Festival
is a.s. zondag 26 augustus van
13 tot 19 uur, in het centrum
van Emmen.
Samen met Ans Wijnberg zal ik
een stand inrichten waar al
mijn boeken, onze Boekiebags
en schitterende wereldkaarten
van Ans en mij te koop zijn.

4x4x500 (500 dagen Afrika in een Land Rover)
In een Land Rover reizen Gemma en haar man Niels 500 dagen, vanuit
Nederland, lang door Afrika. Het is een reis van ruim 53.000 kilometer,
dwars door 29 landen. In dit boek vertelt ze in korte columns over het
avontuur en de vrijheid. Het zijn verhalen over het dagelijkse Afrikaanse
leven, bijzondere ontmoetingen, de imposante natuur, vele
grensovergangen en uitzonderlijk slechte wegen. Van de landen die ze
onderweg aandoen, werden ook enkele landen zoals: Nigeria, Congo en
Angola over land doorkruist door reizigers; geen landen die veel
overlanders aandoen.
4x4x500 is een mooi en sympathiek reisverhaal over de vele kleuren van
het zwarte continent. Inclusief handige tips voor reizigers! Vooral de
pagina’s met recepten en lekker eettips zullen reizigers die lang onderweg
zijn aanspreken.
Ik heb het boek met plezier gelezen, Gemma kan zeker schrijven. Er staan
15 foto’s in het boek, op 13 ervan staat de auteur, samen met haar man
en/of de auto... Jammer genoeg geen enkele foto van de speeltuin die de
auteur en haar man samen met de lokale bevolking hebben aangelegd in
Malawi. Er werd zo enthousiast over geschreven; daar had ik graag een
plaatje van gezien. Misschien in een volgende druk? En dan ook graag een
landkaartje, dan is het boek helemaal af.

Het boek is beslist een leuke aanvulling op de grote collectie
overlandboeken over Afrika.

Wereldsouvenirs
Soms koop je iets, gewoon omdat je het
mooi vindt terwijl je eigenlijk niet goed weet wat het precies is. Ik zag dit
beeldje op de kleurige markt van Pisac in Peru. Thuis vertelde een vriendin
die zo’n beetje alle landen van Zuid-Amerika heeft bereisd, dat het een
bruidslama is die mensen krijgen wanneer ze gaan trouwen.
Het beeld staat mooi op onze vensterbank.

