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Wereldsouvenirs 

 

Deze keer een souvenir dat we al wat in langer in 

huis hebben. Deze Australische ‘clapsticks’ hebben 

we in 1995 in Alice Springs, het rode hart van 

Australië gekocht.  

De aborigines, de oorspronkelijke bevolking 

van Australië gebruiken dit houten 

muziekinstrument nog steeds. Het is versierd 

met het bekende ‘stipwerk’ waar de 

aboriginal schilderkunst zo beroemd om is. 

Voor kinderen die bij ons op bezoek komen is 

het altijd leuk speelgoed... 

Eerlijk duurt het langst... 
 
Wil je eerlijk op reis naar ongerepte landen en bestemmingen 
die niet zo 123 voor de hand liggen? 
Al surfend op het internet komt een mens nogal eens wat te-
gen. Zo kwam ik terecht op deze informatieve website: 

http://www.fair2.travel 
 
Ik heb zelf erg genoten van de reisverhalen die ook op deze 
site te vinden zijn.  
De bestemmingen zijn erg divers. Wat dacht je van Bangla-
desh of Sierra Leone? Geen landen die we allemaal blindelings 
op de wereldkaart aan kunnen wijzen. 

‘Fair2travel staat voor reizen naar bijzondere bestemmingen, met 

intense ontmoetingen van mens en natuur, waarbij de lokale bevolking 
zoveel mogelijk profiteert. Je ervaart het land anders dan een toerist, 

intenser, en beleeft het met de lokale bevolking.’ 

Van collega Ine 
is dit boek, 
over 2 rondrei-
zen door Zuid-
Afrika versche-

nen.  

Het is een her-
ziene uitgave. 
Nieuwe omslag 

en mooie kleurenfoto’s in het 
boek. De reisverhalen zijn herle-
zen. Alle reistechnische -en uitge-
breide achtergrondinformatie is 
waar nodig aangepast/opgefrist of 
gecorrigeerd. Het boek kan zo 
weer jaren mee. Ook is er een 
duidelijke landkaart toegevoegd. 
Handig boek voor de zelfstandige 
reiziger; die doet er beslist zijn 
voordeel mee. Kijk voor meer info 

over de boeken van Ine op  

http://ineandreoli.wordpress.com/ 

of http://www.booxstore.nl/ 

http://www.fair2.travel/

