Muggen en mental in Mozambique
Datum: 31-05-2017 | Dag: 638 | Km stand: 48.220 km | Land: Mozambique
Afgelopen weken:
Dag 6 in de rimboe en geen mens te
bekennen; ik sleur mijn fiets door zacht
zand terwijl ik bordjes met 'gevaarlijk
olifanten' of 'leopards' passeer. Ik begin
toch enigszins te twijfelen aan mijn
gekozen route...
De
vorige update eindigde toen ik visa-zaken
wilde gaan regelen voor 'the last stretch'.
Dit ging een beetje anders doordat ik hulp
vanuit alle hoeken en gaten van
Johannesburg kreeg. Op de ambassade
van Malawi werd 7 dagen wachttijd opeens
3 dagen en na wat complimenten zelfs 24
uur! Tsja, ik had toch echt 7 dagen
ingecalculeerd voor 'Jo-burg' en even van
de fiets was ook wel lekker na de pittige
start (zie update 20). Ik zal het maar
opbiechten: ik belandde uiteindelijk in een
stripclub met een IT-nerd en moest
vluchten voor de politie... Was niet
helemaal het plan, maar toch een
onvergetelijke ervaring in 'Jo-burg'...Terug
naar het fietsen en de visa; na een goed
benutte maandagochtend in Pretoria, de
bestuurlijke hoofdstad van Zuid-Afrika ten
noorden van 'Jo-burg', waren de visa voor
Tanzania, Mozambique en ook Kenia
geregeld. Ik kon weer op pad en ik had er
zin in! Als ik toen had geweten wat ik nu
weet...
In enkele dagen fietste ik
richting 'Gods Window', door velen
aangeduid als een plek die je niet missen
mocht in Zuid-Afrika. Ik weet nu zeker dat
geen van hen daar is geweest op de fiets;
laat staan terwijl het stormde! Het was
afzien en ijskoud op 1600m en ik
kampeerde naast een 600m afgrond terwijl
de wind en regen me zo ongeveer uit de
tent bliezen; opnieuw niet helemaal legaal,
maar wel vet!! Mijn volgende stop was
Komatipoort; een van de ingangen naar
Kruger National Park en de grensstad
richting Mozambique, tevens thuis van een
man in een rolstoel. Die man was Bern:
wereldrecordhouder
Kilimanjaro-

beklimmen-met-een-rolstoel!
Via
een
toevallige ontmoeting kwam ik aan tafel bij
Bern. Al snel belandden we in eindeloze
gesprekken over uitdagingen, extremen en
toekomstplannen... Na enkele uren praten
besloten Bern en zijn vrouw mij uit te
nodigen om bij hen te overnachten; dat
hoef je mij dan geen twee keer te vragen!
Berns nieuwste aanwinst vond ik trouwens
supercool:
een
op
professionele
mountainbikes geïnspireerde rolstoel! Wat
zijn volgende plan is mag ik niet
verklappen, sorry. Het was heerlijk om met
hem tijd door te brengen, hoewel hij steeds
zei dat ik “mental” was… ;). Het Kruger
National Park was helaas niet toegankelijk
voor fietsers: maar goed ook want na twee
tours per jeep kon ik de Big5 plus vele
andere dieren aan mijn avontuur
toevoegen.
Met extra
voorraden op zak ging ik de grens over
naar Mozambique. Na precies 32km ging ik
een zandweg op, de zandweg waar ik deze
update mee begon. Deze weg - die de
meeste 4-wheel drives niet eens aandoen
vanwege de vele slechte, overstroomde en
gevaarlijke stukken - bleek te bestaan uit
los zand; heel veel los zand. Wasbordwegen tot aan de horizon, erg diepe geulen
en stenen die gemakkelijk een velg tot
moes konden slaan... Voor wie denkt dat ik
overdrijf: no way! En dit was pas de helft
van mijn zorgen; om het compleet te maken
waren er ook malaria muggen (killer #1 in
Afrika); nijlpaarden (killer #2 in Afrika) en de
constante dreiging van een luipaard dat uit
een boom zou kunnen springen. Al met al
duurde het 8 dagen, ruim 850km en
gemiddeld 10 uur per dag keihard werken
in de Afrikaanse zon, maar op 26 mei had
ik weer asfalt onder de voeten. Door te
spelen met mijn bandendruk, de soort band
en de positionering van mijn bagage lukte
het me om er doorheen te komen. Ik kon
echter niet voorkomen dat ik soms
kilometers moest lopen; dat ik letterlijk op
de blaren mocht zitten en dat ik enkele

keren mijn bagage verloor. Toch ben ik
achteraf eigenlijk stomverbaasd dat dit
alles was.
Je vraagt je
misschien af, hoe kom je aan water dan?
Nou, gelukkig waren er kleine dorpjes,
zoals je mogelijk wel kent van het Afrika
Museum in Berg en Dal bij Nijmegen, die
niet op de kaart staan, maar waar ik - na
vriendelijk vragen - even mijn flessen mocht
vullen bij de handpomp. Letterlijk pompen
voor mijn leven onder de Afrikaanse zon!
Als laatste nog even een persoonlijke
evaluatie: 'het gaat lekka'! Ik kijk uit naar
mijn terugkomst, fysiek begin ik weer in
kracht te winnen en mentaal weet ik me te
redden. 21 Maanden alleen reizen leert je
een hoop, misschien wel te veel in zo’n
korte tijd, denk ik stiekem soms. Mede
hierdoor realiseer ik me maar al te goed
waarom je die echte vrienden, die

vreemdeling in Kathmandu en natuurlijk je
familie soms gewoon echt nodig hebt...

Volgende land en uitdagingen: Malawi

Nog te gaan: 6780 km

Lake Malawi was een must op mijn lijstje nadat ik tientallen keren mocht aanhoren hoe mooi
anderen het wel niet vonden. Dus daar ga ik heen, om het zelf te zien! Na Malawi zal ik
proberen om in Tanzania via de kust naar het noorden te fietsen en hopelijk een glimp op te
vangen van Kili (Kilimanjaro)... Wie is er klaar voor nog een extra avontuur tijdens dit grote
avontuur? #dromen

‘Life is 10% what happens to you,
and 90% what you do about it!’
Bern Goosen | Komatipoort | Zuid Afrika

Volg mij www.thecyclingdutchman.com
of klik op het fiets symbool hiernaast!

