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Naar Gambia en
Senegal
Wereldsouvenirs

Toen Jan en ik vorig jaar mei naar Gambia gingen, hadden we geen van
beiden kunnen bedenken dat we nu alweer zouden gaan. Ervaren Gambia
reizigers reageren allemaal met een bepaalde blik in de ogen en een lach
op het gezicht: ‘Tja, dat doet dit land nu eenmaal met je.’
Er kwam een mooie aanbieding voorbij, de agenda in november was zo
goed als leeg, en met een paar klikken met de muis was onze tweede Gambia reis een feit.
De eerlijkheid gebied me om te zeggen dat de enthousiaste reacties op
mijn boek De vissers van Tanji ook een hele stimulans is om weer af te
reizen naar dit kleine land in Afrika. Natuurlijk wil ik graag weer een
nieuw boek te schrijven. Deze keer gaan we langer en willen dan ook een
uitstapje naar Senegal maken.
Inmiddels heb ik een leuk contact met de eigenaresse van een lodge in Senegal : Diabatalo Guesthouse.
Na een paar dagen in Kololi in Gambia reizen we met het openbaar vervoer naar Senegal. Op de terugweg gaan we naar de Soforal Lodge waar we
ook willen genieten van de mooie omgeving en alles wat Gambia zo Gambia maakt. Maar omdat in Afrika alles vaak net iets anders gaat dan je van
tevoren hebt bedacht…
staan we open voor
wat er gebeurt…
Kortom, we hebben er
weer veel zin in.
Ik hoop regelmatig te
bloggen. Je kunt ons
volgen via Facebook
op pagina Wombatreisboeken of op
www.adarosman.nl en
klik dan vervolgens op
nieuwsblog.
Wees meer dan welkom om digitaal met
ons mee te reizen!

Een paar foto’s die ik vorig jaar heb gemaakt!

Wereldsouvenirs
Afrika en daardoor ook Gambia, is het continent van de kleuren.
Prachtige felle kleuren. De meeste vrouwen kleden zich
smaakvol en weten fraaie kleding van deze lappen te maken. Ik
koop in elk Afrikaans land kleden. Deze zag ik liggen in Gambia,
en hoewel ik me zelf absoluut niet zag lopen in dit
theekopjeskleed, natuurlijk toch gekocht en nou doet ie perfect
dienst als tafelkleed. Hoe leuk wordt eten aan een tafel gedekt
met dit vrolijke kleed wel niet?

