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Deze mini moai komt uiteraard van Paaseiland, of Rapa Nui 

zoals dit eiland officieel heet. 

Jan en ik waren hier in 

augustus 2009 en waren diep 

onder de indruk van dit 

magische eiland dat zo 

verloren in de Atlantische 

Oceaan ligt. Zo ver van het vaste land verwijderd. Lopend en 

met een huurauto hebben we het eiland uitvoerig bezocht en 

heel wat van deze stenen meneren bewonderd.  

Maar, de moai met rode hoed was een bijzondere. Vanaf 

onze hotelkamer, we moesten wel onze nekspieren een 

beetje uitrekken, konden we hem duidelijk zien. 

 
Drie jaar geleden besteedde ik 
ook al aandacht aan dit kleine, 
maar bijzonder prettig reisbureau. 
Inmiddels hebben ze hun bezighe-
den uitgebreid met een fraaie lod-
ge, dicht in de buurt van Accra, 
de hoofdstad van Ghana. Zij ver-

zorgen op maat gemaakte reizen en groepsreizen naar o.a. 
Ghana, Burkina Faso, Togo en Benin. De Hollandse Cindy is 
nog steeds per mail bereikbaar en 
mailen in het Nederlands maakt 
alles net even wat makkelijker.  
Bezoek de website 
www.joli-ecotours.com en wie 
weet is jouw volgende reisbestem-
ming dan al snel gevonden. 
 

                                                                                         
Deze mevrouw heb-
ben we in Cape 
Coast, Ghana, ont-
moet. 

 

Dankzij 
een tip 
kreeg ik 
dit vlot 
geschre-
ven  reis-
boek in 
handen. 
Een pitti-
ge fiets-

tocht door Oezbekistan, Tajikistan  
en Kirgizië wordt op een leuke 
manier beschreven. De omslag 
mag wat saai ogen maar dat wordt 
goed gecompenseerd door de 
fraaie kleurenfoto's waarmee elk 
beschreven land wordt 
‘afgesloten’. Judith Zielstra heeft 
een mooi boek afgeleverd. Eén 
opmerking: graag een landkaart in 
de volgende druk. Het is leuk om 
al lezend op een kaart de route te 
kunnen volgen. Of, om te weten 
waar deze relatief onbekende lan-

den nu precies liggen. 
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