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GHANA



Zomeragenda



Wereldsouvenirs

Op 2 en 3 juli is het Afrikafestival in Hertme. Moet ik
het nog introduceren?
Afrika’s beste muzikanten,
een supermooie locatie, een
gezellige Afrikaanse markt,
lekker eten en drinken, maar
bovenal een topsfeer.
Ik sta weer gastvrij in de
stand van
www.suidafrikareise.nl
Kijk voor het programma op
www.afrikafestivalhertme.nl

Op zondag 7 augustus gaan
Ans Wijnberg en ik weer een
mooie stand inrichten op het
SIVO festival in Odoorn. Ook
al zo’n feestje om te zijn, en…
entree helemaal gratis.
www.sivofestival.nl

Net terug uit
Gambia, maar
eerst nog aandacht voor Ghana. Van mijn boek
Ghana… een reis
op het ritme van
de drums is namelijk een nieuwe druk verschenen. Frisse nieuwe omslag, bijgewerkte literatuurlijst, kleine correcties
zijn uitgevoerd en het boek kan zo weer jaren mee.
Via Facebook ben ik in contact gekomen met bevlogen Nederlanders die, ieder op haar eigen wijze, proberen om het
voor de mensen van dit land wat beter te maken.
Op www. ghanaactive.nl vind je veel reisinformatie over
dit land, inclusief een mooie lodge om te overnachten.
Twee Hollandse meiden hebben www.dreamsforghana.nl
opgericht. Zij verkopen Ghanese spullen voor een faire
prijs, die ze zelf met zorg hebben uitgezocht. De website
is bijna klaar, wel te vinden op Facebook.
Wereldsouvenirs

Soms koop ik iets, omdat het kan, omdat ik de verkoper aardig
vind of omdat ik best wat kan kopen om iemand wat te gunnen.
Later thuis denk ik dan bij mezelf, wat moet ik nu eigenlijk met
een halssieraad, wel een mooie, van de Masaai? Ik, als oorbellenmeisje draag nooit kettingen… Deze ‘halsband’ kwam ik al
opruimend in huis weer tegen.
Met vriendin Iris was ik op safari in Kenia. Natuurlijk ook een
bezoek gebracht aan de kleurige Masaai-mensen. Naast de vele
foto’s bezit ik dus ook een ketting… die in een koffertje met andere souvenirs ligt...

