Waarschíjnlijkis in Nijuerdal niemand zo reislustig als Ada Rosman-Kleinjan.Ze rei,sdein de afgelopenjaren onder anderenaar
Myanmar (Binna), Jordanië, Namibië, de Paaseilanden,Australië, Peru, Chili en Boliuia.

'Watmii opvaltwil ik graagbeschriiven
Nijverdalse
globetrotterAda RosmanschrijftprachtigreisboekoverEthiopië

NIJVEBDAL - Waar- ïeuen op een maruer
schiinlijk is in Nijverdal waarop ze de lezer meeniemand zo reislustig neemtop haar reis.'Ik wil
als Ada Bosman-Klein- graag dat mensen die mij
ian.Ze reisdein de afge- boek lezen een indruk
lopen jaren onder ande- krijgen van het land, zore
naar
Myanmar als ik het heb ervaren.'
(Birma), Jordanië, Namibië, de Paaseilanden, De Nijverdalse Rosman
Australië, Peru, Chili en kreeg belangstelling voor
Bolivia. Beizen waaÍ- de reis naar Ethiopië
over ze reisboeken door eerdere reizen van
schreef. Becent ver- een goede kennis, maar
scheen het boek 'De ook de beelden die ze
Drums van-Timkat'over over het land zag op telehaar reis naar Noord en visie en de boeken die ze
Zruid. Ethiopië. Haar las.'De Mursi bevolking,
man Jan reisdemet haar in het zuidwesten,spreekt
mee en fotografeerde wel heel erg tot de verhun enaringen in twee- beelding,' Ze reisde al
duizendfoto's.
eerder door Afrika. 'Wij

Rosman zegt dat haar
boek bij thuiskomst voor
95% klaar is, In het boek
vallen de mooie beschrijvingen van de Ethioprsche bevolking op, maar
ook de beschrijvingen
van de huizen en het dagelijkse leven. De foto's
hiervan gemaakt door
haar man Jan zijn prachtig. Ada Roskam zegl dat
zehaar boeken geen reisIn het boek over Ethio- gids, maar reisboeken
pië beschrijft Ada Ros- noemt. 'Ik doe verslag
man - in een van de van mijn reizen.'
hoofdstukken - met precieze nauwkeurigheid de Ada en Jan Rosman
kleuren, de geuren, de reisde een maand door
sfeer, het gezangen trom- Ethiopië. Ze zegt dolgegeroffel van de bevolking Iukkig te zijn dat zijn en
tiidens het Timkat festi- haar man in de positie

hoorden dat Ethiopië
DoorPeterSchavemaker uniek is en zich met geen
ander land laat vergelijHun eerste grote reis ken. En dat klopt ook.
was in 1991toen ze sa- Tanzania, Uganda en Kemen eenaantal maanden nia zijn vergelijkbaar, zoin Australiëwaren,'Dat als Nederland en Duitswas achteraf gezien de land vergelijkbaar zijn.'
aanzettot onze reisdrift, De globetrotter noemt
daarvoorwarenonzerei- Ethiopië in haar boek een
zen standaardvakanties', 'land van uitersten'.

zegt Ada Rosman.'fijdensdezereis had ik een
dagboekbijgehouden.Bij
terugkomstvond ik het
leuk omhiervaneenklein
boekjete makenvoor familie en vrienden.' De
schrijfster zegl dat ze
hierna van alle kanten
belangstellingkreeg,ook

wordt gevierd. Het is het
een van de belangrijkste
festivals in Ethiopië,
waarbij de doop van Jezus door Johannesde Doper wordt herdacht.'ïjdens onze reizen schrijf
ik elke dag minimaal een
uur in mijn dagboek. Eigenlijk schrijf ik mijn
boeken al op reis. Feiten
over dit festival kan ik
thuis natuurlijk wel opzoeken,maar de sfeer en
dingen die ik ruik en zie
wil ik ter plaatsezo goed
mogelijk beschrijven.rWat
mij opvalt wil ik graag
beschrijven.'

zelfstandig schrijver en
Jan is bedrijfsleider van
het zwembad. Hij kan in
overleg met zijn collega's
zonder problemen lange
tijd vrij nemen.'
Wie meer wil horen en
zien over de reisverhalen
van Ada en Jan Rosman
kan op vnjdag 11 oktober
naar bijeenkomst'Ethiopië in Nijverdal', die zal
worden gehouden in Het

Centrum aan de Constantijnstraat ?a in Nijverdal.
Tijdens deze bijeenkomst wordt onder andere Ethiopische koffie
'buna' geschonken. De
toegangis gratis. Het begint om 20.00 uur, maar
de zaal is aI om 19,00uur
open. Stuur eenmail naar
info@adarosman.nl en
uw naam wordt op de
Iijst gezet.

