
 

 

Fons, 11 de verslag. 

 

Maandag, 21 december 2015. 
 
In Holland vandaag de kortste dag en hier in Zuid Amerika de langste dag. 
Ik heb besloten om toch nog maar een nacht langer op deze camping te blijven. 
Moet ook nog gas hebben voor de camper om eten te kunnen koken en voor de koelkast. 
D’r moet hier een pompstation zijn met LPG, maar eens vragen bij de Toeristen Informatie. 
De Toeristen informatie ging om 10.00 uur open, maar voor mij hadden ze hem ook dicht mogen 
laten. 
Deze vrouw was kennelijk om haar uiterlijk aangenomen, wat een air back, en voor de rest wist ze 
niet veel. Dus maar in het plaatsje rond gekeken, waar ik in de middag met mijn Laptop heen kom om 
verslagen  te versturen, mails te lezen enz. 
Ook dat viel goed tegen, ik heb het al eerder geschreven, het is of de boel hier geblokkeerd wordt, 
zoals destijds in Iran. 
Maar ik kwam, met al mijn gedoe, bij de bibliotheek terecht en die konden mij helpen. 
Ze moesten mijn paspoort zien, en het nummer van mijn paspoort, naam enz. en dan was het zo 
gepiept. Een dame die woonachtig was in Londen en nu op familiebezoek in Chili heeft mij geholpen. 
Maar het resultaat was hetzelfde, niet dus. 
De komende dagen maar eens proberen bij een benzinestation of volgende week in Bolivia. 
Ik zie wel en jullie dan ook wel. 
 
 

      

   In de stad Calama    met studenten bij het einde van hun schooljaar ?? 

 



     

  Onderweg  naar de stad Tocopilla, met eindeloze lange wegen,. 

    

In de stad, op de parkeerplaats, net achter de camper deden een paar gieren zich te goed aan een 

kadaver, volgens mij was het een hond geweest..  

 

Dinsdag,  22 december 2015. 
 
Weer achter het stuur nu naar het plaatsje Tocopilla, het ligt in het noorden van Chili aan de Pacific 
Ocean. 
Gisteren ging niks zoals ik het wou en vandaag ging alles super. 
Eerst diesel getankt, ongeveer 63 tot 65 Eurocent per liter, andere prijzen dan in Argentinië. 
Gisteren, moeilijk gedoe met internet en Wi-Fi, nu bij dit tankstation een fluitje van een cent en de 
berichten waren in no time verstuurd.  
Ik mocht bij de chef van het station, naast hem aan zijn bureau komen zitten en ik heb hem de hele 
reis uit de doeken gedaan, voor zover dat met mijn beperkte talen kennis mogelijk was.  
Nog over de ijle lucht gesproken, van een aantal dagen terug, en hij adviseerde mij om een busje 
zuurstof te kopen, en die verkocht hij natuurlijk. 
Deze bus heeft de afmeting van een royale spuitbus en bevat 6 liter medicinale zuurstof. 
Het geheel is in Duitsland gemaakt, dus de gebruiksaanwijzing is ook in het duits. 
Het geintje koste 14000,00 Chileense Pesos, ongeveer 18 Euro en daar wil ik, of Yvonne in La Paz niet 
om verlegen zitten op een hoogte van 3600 meter. Anders gaan we toch aan de coca thee.!!!   
Ik moest ook hoognodig LPG hebben voor het koken en de koelkast en die tankstations zijn zeer dun 
bezaaid hier in Argentinië en Chili. 
Er lopen hier genoeg auto op gas, maar naar ik begrepen heb is dit aardgas. 
De druk is veel hoger en de aansluiteng geheel anders. 
Op internet het adres van het LPG station opgezocht, maar mijn Garmin kende de straat niet. 



De man van het tankstation sloot zijn kantoor en is met zijn auto ongeveer 3 km voor mij gereden 
naar de LPG pomp. 
Deze man heeft met stip, de Hollandse klompjes verdiend die ik altijd weggeef aan iemand die me 
onderweg geholpen heeft. 
In de middag onderweg gestopt op een lange, eenzame en eindeloos, weg om iets te eten en binnen 
een kwartier stopten en ook al andere weggebruikers die mij vroegen of ik ergens problemen mee 
had. 
Nogmaals aardige mensen ontmoet, die ik zeer waarschijnlijk nooit meer terug zal zien. 
Na ongeveer 180 km in Tocopilla aangekomen. Een klein vissers stadje aan de Pacific Ocean. 
Dus we zijn weer op zeeniveau afgedaald,  de camper was er blij mee. 
Ook de temperatuur deed een stapje terug, een lekker briesje van zee en hooguit 27 tot 28 graden in 
de middag. 
Aan het strand, vlak achter de camper, 2 gieren die met een stuk van een kadaver bezig waren en 
even verder op de rotsen een tiental pelikanen. Mooi gezicht. 
Bij een kraampje aan de straat de nodige groente en fruit gekocht, ik kan weer een paar dagen 
verder. 
Nogmaals, vandaag een geweldige dag met allemaal mensen die ik niet ken en die mij ook nog amper 
verstaan. (maar dat kan in Holland ook gebeuren)   
 

      

 De baas van de gieren en vlak erbij aan het water, Pelikanen of Lepelaars, kon het niet zien. 

 

       

           Hele kolonie van deze vogels. 



 

 

       

Sommigen maken een kerstboom voor hun “huis”      anderen voor hun zaak. 

     

   Klein gedeelte van de stad Tocopilla. 



 

 

     

  Met groente en fruitkraampjes langs de straat, dit was ook mijn leverancier. 

 

Deze quads is bestemd voor kinderen, voor zelfs met schijfremmen, de dubbele air back wordt niet 

mee geleverd.  



 
Woensdag, 23 december 2015. 
 
Vandaag is het doel Iquique. Na ongeveer 230 km was ik ter plekke. 
Onderweg op een parkeerplaats waren er niet alleen wc’s, maar ook douches, betegeld en dit keer 
ook nog eens goed onderhouden. En aangezien ik al enkele dagen geen douche meer van dichtbij 
had gezien, heb ik er royaal gebruik van gemaakt. 
Onderweg ook weer controle gehad van Politie en douane, niet zomaar eventjes aan de kant van de 
weg, maar geheel compleet met hele gebouwen, parkeerplaatsen enz. 
Waar dit nou voor nodig is ?? ik heb ze mijn kaart van de route gegeven en kreeg van een politieman 
het advies om in Peru goed op te letten, want zei hij: die kunnen niet rijden, levensgevaarlijk daar op 
de weg. 
Alsof de Chilenen beter rijden, hier heb ik mijn twijfels over,  gezien de vele bermmonumenten aan 
de kant van de weg en de manier waarop zij rijden, alsof de verkeersborden alleen maar een soort 
aanbevelingsborden  zijn. 
Ik zal t.z.t. wel zien. Sta nu weer aan het strand, op een soort boulevard, nog geen 20 meter van de 
Pacific Ocean. 
 
 

       
 

 Richting Iquique     De rotsen zijn wit van de vogelstrond. 

     

  Veel Pelikanen of lepelaars, kan van hier het verschil niet zien. 



       

    En op een aangename hoogte van 10 meter.  In maanden niet meer geregend. 

 

     

 Ook hierin wonen mensen, en die kunnen niet al te veel regen gebruiken. 

 

    

  Rotsen,  wit van de vogelpoep    De stad Iquique 

 



       

 Kerstboom in Iquique     s ’avonds aan de Pacific Ocean.   

Donderdag, 24 december 2015. 
 
Op tijd vertrokken naar Arica, ongeveer 300 km noordelijker, dan ben ik er ook op tijd en heb 
zodoende ook nog wat aan de middag. 
Kort nadat ik de stad verlaten had, ging ik weer van zeeniveau naar ruim 1300 meter, 
Hierna volgt een lang stuk, droog woestijnachtig  gebied, de Atacama woestijn. Een desolate indruk.  
Droog en dor en dat blijft het tot in Arica. 
Eerst wilde ik bij het strand staan, maar daar was helemaal niemand, dan maar op een camping 
proberen. 
Adres van de camping gekregen, maar “camping “ moet je hier met hele kleine letters schrijven. 
Wat een rotzooi, overal was wel wat kapot en,  werd zo te zien,  ook niet hersteld. 
Met veel moeite toch nog elektriciteit gekregen, douche was waardeloos, evenals de toiletten, geen 
licht op het terrein, geen internet of Wi-Fi  en tot overmaat van de ramp bleek ik ook nog de enigste 
gast op het terrein te zijn. 
Dus even met iemand anders kennis maken of iets te kletsen was er niet bij, het maakte een 
deprimerende indruk, ook al na de slechte berichten van het thuisfront. 
Eine schöne Bescherung. 
Ik denk dat ik morgen mijn spulletjes bij elkaar pak en naar Putre ga, het volgende doel van de reis, ik 
weet niet of het daar beter is, maar slechter kan ook haast niet. 
 

       
 

 Blik op de stad Arica    Onderweg naar Putre. 
 



     
 
Een dorre oase in het woeste landschap Straatverlichting op zonnecollectoren, kijk naar de 

stand van de collectoren, recht omhoog. 
 

     

  Langzaam kruipen we weer tegen de helling omhoog. 

    

Als waarschuwing laten ze dit maar liggen, maar wel meest gestript !!. 

 



         

Weer naar een respectabele hoogte van 3557 meter, voor noodgeval flesje met zuurstof. 

 

      

 Putre, boven vanaf de rijweg.    En mijn plaatsje bij het hotel. 

Vrijdag, 25 december 2015. 
 
De eerste kerstdag, merk er niets van. Na ongeveer 150 km door een dor, stoffig en bergachtig 
gebied in Putre aangekomen. 
Wat heet bergachtig zitten nu weer op 3525 meter hoogte, dus een beetje doen en weer buiten 
adem. 
Sta nu bij een hotel restaurant  op een parkeerplaats en heb nu Wi-Fi in de camper.Ik kan ook 

gebruik maken van hun W.C.  en kan daar water tappen.Voor dit gemak worden geen kosten 

gerekend, alleen werd mij gevraagd om in hun restaurant te komen eten. 

Er is/was geen kaart, dus eten wat de pot schaft. 

Vandaag was dit : Eerst kleine broodjes op tafel met een met een mengsel van tomaten, uien en 

komkommer alles in kleine stukjes, daarna Kippensoep, aardappelpuree met gebakken vis en als 

toetje na een behoorlijk stuk ijs. Als drinken een karaf met limonade en als laatste, thee met coca 

bladeren, dit moet helpen tegen de hoogte ziekte. Of dat zo is, ik werd er (nog) niet high van, en dat 

alles voor een prijs van 6000,00 Chileense Pesos, ongeveer 8 Euro. 

Ik ben van plan om hier, tot maandagmorgen op deze “camping” te blijven voor ongeveer 8 Euro per 

dag incl. Wi-Fi en warme maaltijd. 

 



        

 Voetbalveld van FC  Putre, is pas gemaaid !! .  enkele “woningen” 

 

      

Een kunstwerk mag natuurlijk ook niet ontbreken en een kudde lama’s passeerde de camper. 

 

Voor iedereen een mooie jaarwisseling en een gelukkig en gezond 

2016.                       Johan Oude Moleman. 

 


