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Maandag, 30 november 2015. 
 
Richting Santiago, in Chili. 
Afgelopen vrijdag had ik kennis gemaakt met een Chileens echtpaar die een restaurant hadden in 
Buin en die hebben me uitgenodigd voor een lunch, dus vandaag ben ik in de buurt en meteen 
proberen te verzilveren. 
Ze waren helaas zelf niet aanwezig, maar een oudere dame, de kokkin ?, was van alles op de hoogte 
en de lunch bestond uit een kop soep, een groot bord met diverse groenten en een groot bord met 
een soort, volgens Rosi, witte kool met uien en kaas en daarbij patat. 
Smaakte heerlijk, maar ik had ook honger. Via de telefoon nog met de baas gesproken en hem 
bedankt voor het lekkere eten. 
Toch eens aandenken om hun een kaartje uit Holland te sturen. 
Na 481 km in de buitenwijken van Santiago, bij een benzinestation, een plaats gevonden voor de 
nacht. 
We worden overal zeer vriendelijk ontvangen, en staan we even om de kaart te controleren, tom-
tom weet niet alles, komen er mensen en vragen ze of ze ons helpen kunnen. 
Ook iets voor Hollanders om aan te leren !! 
Voor die 481 km autoweg heb ik 11.100,00 Chileense Pesos betaald, ongeveer 14 Euro. 
Het weer was vandaag meer dan zomers, bij het opstaan 16 gr, overdag 33 gr, en tegen 21.00 uur 
was het nog 23 gr. 
De fruitbomen maken plaats voor de wijnvelden en langzaam komen ook de palmbomen in beeld. 
Morgen naar het centrum van Santiago. 
 
 
 

    

De Panam weg in Chili, goed aangegeven.  Dit is niet de San Francisco in Amerika. 



      

In dit restaurant waren we uitgenodigd om te lunchen.     Afscheid van de kokkin.  

 

Dinsdag, 1 december 2015. 
Nog een paar nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas. 
Hier zijn ze druk met de kerst.  
Met een taxi, een soort beun de haas, naar het centrum van Santiago. Wat een verkeers chaos. 
Het is gewoon een lange file naar het centrum en in het centrum, elk gaatje wordt vol gemaakt en 
dan zit alles muurvast. 
Chili, maar vooral Santiago, heeft een bewogen geschiedenis en dat is nog geen tientallen jaren 
geleden. 
Maar nu is daar niets meer van te zien, het is gewoon een wereldstad met dezelfde problemen en 
honderden winkeltjes en kraampjes. 
Voor een dag wel leuk, maar ik zou er voor geen goud willen wonen, en zij niet in Rossum. Gelukkig 
maar. 
Dit alles bij een temperatuur van 30 graden plus. 
Tegen de avond naar Los Andes, ongeveer 60 km noordelijk van Santiago. 
Daar de nacht door gebracht, vrij staan op een parkeerplaats en morgen weer naar Argentinië. 
Hopelijk met een beter Wi-Fi, internet en telefoon verbinding. 
Ik heb het gevoel dat dit alles wordt gecontroleerd en/of afgeblokt door de overheid, net als destijds 
in Iran.   
Vandaag voor 5000,00 Chileense Pesos aan tol voor de autoweg betaald, ongeveer/ruim 6 Euro. 
 

        

       De stad Santiago, hoofdstad van Chili. 

 



      

De politie is overal aanwezig, maar zeer aardig en behulpzaam. 

 

         

   De markthallen worden bevoorraad. 

 

       

    De vismarkt. 



      

      Alles voor de kerstdagen, al lang aanwezig.  

 

        

Bromsnor op hun eigen stadsmotoren   en hier hebben ze het gele fietsenplan. 

        Deze zijn te huur. 

         

 

 



        

   Santiago, met de regeringsgebouwen.  

 

      

En ook hier daklozen in hun slaapzak onder de boom. 

 

    

   Moderne kantoorgebouwen 

 



   

   Oud en nieuw. 

 

      

       Met een buitentemperatuur van 31.1 Gr. 

 

    

 

 



      

       Hier veel verkeersdoden, idioot rijgedrag. 

 

 

  Alle verbindingen zijn bovengronds, wat is voor wie ?? 

 



     

 Ook hierin wonen mensen en buiten de stad zijn het echte sloppenwijken.  

 

       

Kunst boeken of boekenkunst.      Met de fietstaxi. 

 

      

 Maar of die ook echt gratis is ??? 

 



 

Woensdag, 2 december 2015. 
 
Zoals gezegd weer naar Argentinië. Het is de 7de keer dat ik de grens met dit land oversteek. 
Heel wat stempels in mijn paspoort. 
Na Los Andes, houdt de autoweg op en ik dacht met mijne kleine hersendeeltjes dat dan de 
tolheffing ook wel voorbij zou zijn. Nou dat was wishful thinking, even buiten Las Andes moest ik nog 
eens 3800,00 Chileense Pesos aan tol betalen voor een gewone weg. 
Maar dan: richting Argentinië, over de Pas: Paso Cristo Redentor. Ondanks een paar aangelegde 
tunnels was het hoogste punt van de weg toch nog ruim 3000 meter. 
Je had mijn oude campertje eens moeten zien roken. In de tweede versnelling de 29 haarspeld 
bochten door en de motortemperatuur bleef op ongeveer 95 graden steken. Niet slecht voor een 
beestje van 28 jaar oud en ruim 660.000 km op de teller. 
Na 274 km en het gebruikelijke grens gedoe, even voor de plaats Mendoza bij een benzinesation 
overnacht. 
Hier hadden ze eindelijk weer een goede Internet verbinding en Wi-Fi, dus het vorige verslag 
verstuurd en de emails gecheckt. 
 
 

      

Zo zag de pas er op de Navi uit.    En zo in werkelijkheid. 

 



 

  29 haarspeldbochten, in de tweede versnelling. 

 

      

 Chili bedankte mij voor het bezoek.  Ruim 3000 meter hoog. 

 

        

 



  

 

   Overblijfselen van de Inca’s  

 

         

Een van de honderden wegmonumenten van 

verkeersslachtoffers, de vele flessen met water 

zijn voor “onderweg”  mocht hij of zij dorst krijgen. 

Was dit van een zeer dorstig iemand.  

 

Donderdag, 3 december 2015. 
 
Mendoza, inkopen doen, naar het vliegveld om te kijken hoe we Rosi vrijdagavond laat kunnen 
inleveren en dan proberen voor een paar nachten een camping te vinden met Wi-Fi. 
Camping gevonden en weer zonder  Wi-Fi, en in onze ogen ook nog vrij prijzig 



Maar hier in Mendoza zijn maar een paar campings, dus toch maar doen.  
We blijven maar een dag, voor het vullen van de watertanks, alles opladen wat maar kan, zelf in de 
douche enz. enz. 
Kleren gewassen,  Camper even opruimen en “schoonmaken” en eventueel een dag lekker niksen, 
maar dat is er niet van gekomen, voor een paar weken terug hadden  Rosi en Detlef, mij bij hun in de 
camper te eten gevraagd, dus nu heb ik pannenkoeken gebakken en samen opgegeten, lekker.. 
Nog tot laat buiten gezeten, het was een mooie zomerdag. 
 

 

       

 Rosi en Detlef, inkopen gedaan bij de Walmart.   Rosi, zelfbenoemde en onbezoldigde reislijdster!.  

 

     

Ik had belooft om een keer pannenkoeken te bakken. 

 



    

            En die waren lekker. 

 

Vrijdag, 4 december 2015. 
 
We hebben de tijd, hoeven pas tegen 12.00 uur de camping te verlaten. Naar de Walmarkt om het 
eten een beetje aan te vullen, zelf voelde ik mij niet helemaal lekker, waarschijnlijk door de 
drukkende warmte, 32 graden of door de hoogte, ruim 1000 meter of door beide ??? 
In elk geval een paar uur in een grote supermarkt, Walmarkt, met airco en het probleem  was 
voorbij.  
Tegen 18.00 uur een plaats gezocht om te overnachten (vrij) en gevonden naast een klein 
politiebureau.   
De hele avond buiten gezeten bij 28 graden maar tegen half elf begon het te regenen en in de verte 
klonk nog een klap onweer. 
Detlef brengt morgen Rosi voor dag en dauw naar het vliegveld van Mendoza, ongeveer 8 km hiervan 
verwijdert en tegen negenen ben ik ook in de buurt en we trekken dan samen verder. 
Lang leve de vrijheid. 
 

       

Vrij overnachten naast het politiebureau,  met een nachtelijk uitzicht over Mendoza.  

 

Zaterdag, 5 december 2015. 
 
Vanmorgen eerst afscheid genomen van de politie, die vannacht ons bewaakt hebben. Het bureau is 
24 uur per dag bezet.  
Tegen 9 uur was ik ook bij het vliegveld, Rosi was weg richting Duitsland, Detlef heeft gewacht tot het 
vliegtuig vertrok, zeker is zeker en nu regelen we het zelf. 



Het had de hele nacht behoorlijk geregend en dat betekend goed op de weg letten, want alle gaten 
zijn opgevuld met water en dan door een plas water rijden kan een behoorlijke klap betekenen. 
Onderweg, een eind boven Mendoza, was een soort controle post. Moesten , wilden in de camper 
kijken en vroegen of we fruit bij ons hadden, wat ik begrepen heb mag dit niet van het ene gedeelte 
naar worden gebracht i.v.m. ziektekiemen of wat dit ook mag zijn ??? Ik heb gezegd dat ik niets bij 
me had, maar moest toch voor de controle 15 Argentijnse Pesos betalen, ongeveer  1,50 Euro. 
Ik heb nog even tegengesputterd en toch maar betaald, kreeg een mooi uitgeprint papiertje terug. 
Maar toch voel ik mij belazerd. En ik had hem ook niet langer in de camper moeten hebben te 
neuzen, want de tomaten en de sinaasappelen kwamen hem haast te gemoed.  
Tegen de avond bij een benzinepomp station overnacht. Vrij veel herrie, maar ik ben toch half doof. 

En toen was het pakjesavond, 5 december.  Ik had een pakje gekregen van Sebas en Gijs 
Borgerink en van een mevrouw  Jacqudine of Jacquline die ik zondag 22 november in de buurt van 
het plaatsje Villa Santa Lucia heb ontmoet en die ook uit het Oosten van Holland kwamen. 
Zoals ik al vermoede, in beide pakjes zat een chocolade letter en de ene is al achter de kiezen en de 
andere volgt ook spoedig. Nogmaals beide “Sinterklazen” hartelijk bedankt. 
 

 

         

Pakjesavond , de pakjes uitpakken van Sebas en Gijs Borgerink en van een Mevr. uit de omgeving 

van Winterswijk.   

 

     

Ik mocht ze niet eerder uitpakken dan 5 december, maar ik had al en “donkerbruin” vermoeden 

wat er in zat.  HEERLIJK. 


