
 

 

Fons, tiende verslag. 

 

Zondag, 13 december 2015. 
 
Ook vandaag doet de zon zijn best, met als resultaat 32 graden. Maar er was ook iets meer bewolking 
waardoor het een beetje drukkend aanvoelde. 
Vanmorgen eerst mijn camper een “beetje” schoon gemaakt.  
Toen geprobeerd om kaartjes voor de bus te kopen, maar dat was een fiasco. 
Ik werd van hot naar haar gestuurd. Maar de meeste mensen zeiden toch, althans wat ik begreep, 
dat ik in het centrum bij de bus terminal de kaartjes kon kopen. 
Morgen maar eens proberen hoe ik zonder kaartje in het centrum kom. 
Voor de rest van de dag geprofiteerd van het mooie weer en met het verslag bezig geweest om dit 
naar Fons te zenden. 
 

Maandag , 14 december 2015. 
 
Als mijn moeder nog geleefd had was ze vandaag 103 jaar oud geworden. 
Het had gekund.  
De bedoeling was om met de bus naar het centrum te gaan, maar doordat we geen kaartjes hadden 
en ook nog niet wisten waar we die konden kopen, hebben we een taxi aangehouden. Voor het 
kolossale bedrag van omgerekend 3 euro bracht die ons naar het centrum. 1,50 Euro per man. 
Maar de moed niet opgegeven, toch geprobeerd kaartjes voor de bus te kopen, ongelofelijk 
misschien, maar het is ons niet gelukt. Na minstens in 6 zaken te zijn geweest, waar we weer werden 
door verwezen naar een andere zaak, zijn we aan het laatst uitgekomen bij een groot busstation en 
daar konden de kaarten alleen maar met een telefoon worden opgeladen. 
We hebben dus de moed opgegeven en zijn weer met de taxi naar de camping gegaan.  
Door de drukte op de weg koste ons deze reis 1 Euro per man meer. 
We wilden bij het busstation nog een ijs kopen, maar ook dat lukte niet, het ijs was op !! en niemand 
maakt zich daar druk om. Hartje zomer, ruim 30 graden en geen ijs. 
Ik heb nog wel mijn haar laten knippen voor ongeveer 5 Euro, sorry You-Mi, maar jij doet het veel 
leuker en ik kan je beter verstaan. 
Het was wel weer mijn studiedagje. 
 

 

 

 

 

 



           

   Bij de kapper in Salta  ( Argentinië)    op deze camping liepen 7 honden. 

 

       

 

      

     Salta . 



 

   Hier is ook de Kerststemming bij 30 graden. 

 

 



    

   Overal lange rijen voor de geldautomaten  

    

Weer blokkades van kruispunten, nu voor werk of beter betaald werk ?? en het verkeer wordt ’n 

puinhoop.  

 



 

Dinsdag, 15 december 2015. 
 
Eerst langzaam opgang komen, vandaag hoeven ik/ we nog niks. Vanavond tegen 20.00 uur komt de 
baas pas terug.    
Zelfs het weer reageert op haar terugkomst, vanaf 14.00 uur geen zon meer gezien. Maar wel warm, 
nog 30 graden. 
De stad in geweest, paar kaarten posten, en daar was weer een demonstratie voor meer werk of 
beter betaald werk, tenminste dat heb ik van de teksten kunnen lezen. Zal wel fout zijn. 
De demonstranten hadden een paar kruisingen afgesloten en dat hoef je in een vrij grote stad niet 
lang te doen, want dan zit alles muurvast. 
Na de middag op de camping, beetje niksen en eventueel de volgende rit voorbereiden. 
 

Woensdag, 16 december 2015. 
 
Rosi is er weer en dat is te merken. Tegen de middag weer achter het stuur, eerst inkopen en dan 
richting Purmamarca, een stadje ongeveer 180 km noord van Salta. 
Ik heb met deze reisdrift van Rosi ( nog ) geen problemen. Ik loop mooi voor op mijn schema en ik wil 
voor 30 december in La Paz zijn, want mijn jongste zusje Yvonne komt. 
Maar terug naar vandaag, eerst veel velden met wijnbouw, later veel velden met tabaksplantage. 
En ongeveer 90 km na La Paz begon het te klimmen en kwamen de bergen weer in beeld. 
20 km voor Purmamarca opeens een partij stoom vanonder de motorkap, de motor was heet 
gelopen. 
Nog nooit gehad met deze auto, wachten tot ik de radiateur knop kon openen en water bijgevuld. 
Nu schijnt dit “probleem” verholpen te zijn. Maar toch een beetje in de gaten houden. 
Het stadje Purmamarca ligt op 2350 meter hoogte, dus even wennen met het ademhalen, het is een 
mooi en, ik denk overdag, toeristisch stadje.  
Doet mij denken aan een Mexicaans stadje, dat ik ken van films en foto’s. 
 

 

    

 



      

   Het toeristische plaatsje  Purmamarca 

 

 

    

 



    

 De berg met de 7 kleuren.   En langzaam weer ophoog. 

    

 Dit is het begin nog maar 4167 meter !!   en langzaam verder. 

Donderdag,  17 december 2015. 
 
Voordat we opstap gaan, eerst nog even het stadje in om een paar foto’s te maken. 
En dan op pad naar het plaatsje Susques. Deze plaats ligt op een hoogte van 3652 meter, dus niet te 
veel doen want duidelijk is te merken dat we hier minder zuurstof hebben. Moeizaam ademen en 
alles langzaam doen. 
Onderweg hadden we weer een paar hoge bergpassen en de hoogste vandaag was,  4192 meter !!! 
zo hoog was mijn campertje nog nooit geweest. 
Bij een zoutmeer, dat op ongeveer 3000 meter hoogte ligt en waar het zout als het ware voor het 
opscheppen ligt, heb ik nog een paar Franse lifters meegenomen, twee jonge lui, man en vrouw. 
Ze kwamen uit west Frankrijk, zij sprak redelijk engels en ook spaans, maar hij alleen maar frans. 
In het plaatsje Susques zijn ze weer uitgestapt en zijn hun eigen weg gegaan. 
Hier heb ik ook mijn laatste Argentijnse Pesos gebruikt met diesel tanken. 
Er is in een omtrek van ruim 100 km geen andere tankmogelijkheid eat is aan de prijs te merken. 
Terwijl in Holland, naar wat ik hoorde, de diesel onder de prijs van 1 euro per liter is moest ik hier, 
omgerekend,   1,63 euro per liter betalen. 
Het is alle dagen zomers weer met veel zon en vandaag boven op de berg nog 26,5 graad. 
Morgen wacht de camper en mij weer een nieuwe uitdaging, weer een bergpas met de naam Paso de 
Jama en die zou nog hoger zijn. 
We zullen zien. 
 



     

 Uitzicht op een zoutmeer.    

    

Zoutwinning op de traditionele wijze 

    

   Of gewoon afgegraven van een soort bergwand. 

    



  Stenen van plakken zout.         Tafels en stoelen van deze stenen gebouwd. 

 

     

    Lama’s naast de rijbaan. 

Vrijdag, 18 december  2015. 
 
Vandaag verlaten we Argentinië, en komen daar zoals het zich laat aanzien niet terug. 
Maar zeg nooit, nooit. 
Op naar de Paso de Jama. 
Deze bergpas is ruim 4000 meter hoog, niet met haarspelsbochten, maar langzaam naar boven met 
af en toe een of meerdere bochten.  
Het hoogste punt waar ik met de camper ben geweest lag op  4837 meter !!!! hoogte. 
En ondanks het feit dat ik niet meer rook en ook ondanks mijn jeugdige leeftijd, werd ik daar boven 
toch een beetje kortademig. 
En de camper nog meer, op die hoogte is het mengsel van lucht en diesel niet zoals op gewone 
hoogte, met als gevolg dat hij nu teveel diesel krijgt en dat wordt door de uitlaat, min of meer 
ongebruikt weer naar buiten gewerkt. Wat roken, wat roken deed het oude beestje, maar lopen !!!. 
Tegen de avond en met ruim 30 graden in het plaatsje San Pedro de Atacama aangekomen. 
De “luxe” van een camping genomen en dan even het plaatsje in. 
Ik probeer morgen dit verslag te versturen als ik iets vind met een redelijke internet verbinding. 
 
 

    

   De laatste foto’s van Argentinië. 



    

         Welkom in Chili      en meteen weer naar boven. 

    

 

 In acht minuten van 4600 meter naar 4837 meter, je zou er benauwd van worden. 

    

Op deze hoogte ook nog een zoutmeer met Flamingo’s, en dan weer naar beneden. 



    

    Het toeristische plaatsje San Pedro de Atacama. 

      

 Met de “luxe” van een camping  met gebruik van de koelkast 

           

    En de open keuken met gasstel. 

 



Zaterdag 19 december 2015. 
 
Detlef en Rosi zijn weggereden, zij nemen voor een aantal dagen een eigen route door de bergen 
naar een bepaalde lagune, die je unbedingt moet hebben gezien. 
Maar hiervoor moet je ongeveer 240 Km over onverharde wegen rijden, z.g. natuurwegen.  
Mij niet meer gezien, alles rammelt door elkaar. 
Dus ik heb een aantal dagen het rijk alleen.  
Eieren gekookt en hiervoor geldt hetzelfde als voor de aardappels, 7 minuten laten koken en het 
waren nog slobber eieren. Maar ze gingen er wel in. 
Vanavond in dit plaatsje iets gegeten bij een restaurant met Wi-Fi, maar dat had ik mij kunnen 
besparen, ik probeerde het verslag naar Fons te sturen, maar halverwege was de accu van de Laptop 
zo goed als leeg, dus afkappen. Zo traag heb ik het op deze vakantie, sorry studiereis, nog niet 
meegemaakt. 
Een jong stel getroffen, zij uit Geneve en hij uit Hamburg, die de tennis toernooien afgaan, proberen 
ook mee te spelen en zodoende geld te verdienen. Lijkt mij heel moeilijk, hij vertelde ook dat buiten 
een goed tennisspel ook contacten zeer belangrijk waren. 
De was uitgezocht en vast in de week gezet, was niet moeilijk want met alle dagen max. 
temperaturen van boven de 30 graden, mag na een paar dagen alles wel in de was. 
 

        

           San Pedreo de Atacama. 

        

        Ook in kerststemming bij 30 graden !  En zo kun je ook je auto afsluiten. 

Zondag, 20 december 2015. 
 
De boel inpakken en eerst naar het zoutmeer met de naam: Salar de Atacama. 
Sorry mensen, maar wat het verschil is tussen dit meer en de anderen die ik gezien heb ??? 
Ik zie het niet, zal er wel te dom voor zijn.  



Dan maar doorgereden naar de stad Calama, en hier een gemeente camping genomen. 
Onderweg toch nog weer een “heuveltje” gehad van  3418 meter hoog. Begin eraan te wennen.  
Ik ben de enigste hier en dat voor amper 6 Euro, brandt hier een bult verlichting en is het water voor 
de douche warm, en er ligt ook nog een zwembad naast voor de plaatselijke bevolking. 
Een hond kan zien dat de camping er niet uit kan. 
Toch maar even de stad ingelopen, gisteren in San Pedero de Atacama bij 3 geldautomaten geweest 
en niks gekregen, en vandaag in Calama bij de eerste automaat kreeg ik mijn Pesos. 
Diverse winkels zijn ook op zondag open en ook hier klinkt door de luidsprekers kerstmuziek. 
De melodie is hetzelfde als in Holland alleen de tekst verschilt natuurlijk. 
 

      

     Richting Calama. 

 

       

 Eindeloze wegen.           Zet het stuur maar vast en ga een tukkie doen. 

      

Veel ongelukken langs de weg, vandaar het rode wegdek, maar dat helpt blijkbaar niet. 



 

 

   Toch nog weer even de bult op,  3418 meter !!! 

 

Voor iedereen vanuit het noorden van Chili, fijne feestdagen en een gezond 

2016. 


