
 

 

Fons  16de verslag. 

 

 

Zondag, 24 januari 2016. 
 
Eerst maar eens even uitslapen. 
Yvonne heeft gisteren onze was even laten wassen, voor het mooie bedrag  van maar liefst 55 
Amerikaanse dollars. Voor twee tasjes met wasgoed.!!!  
Wat een oplichters, het is ook een beetje stom van ons om niet eerst naar de prijs te vragen, maar 
zoveel !!!, ook weer van geleerd. 
Tegen tienen de stad Cuenca in. Met de taxi, eerst in het hostel gevraagd wat de normale prijs is, en 
die was 5 dollar en de stad in geen probleem, maar van de stad terug naar het hostel wees hij eerst, 
voor we instapten, op de meter. We wilden doorlopen, maar de taxichauffeur koos eieren voor zijn 
geld en voor weer 5 dollar kwamen we terug bij de camper. 
De stad zelf was mooi om te zien, de kathedraal, paar kerken, de mensen en het gedoe in de stad. 
Yvonne trakteerde op een warme maaltijd en voor 4 dollar kregen  we een Menu de Dias. 
Terug in het hostel, nog in het warme (hete) zwembad. Dit warme water komt door vulkanische 
activiteit hier ter plaatse uit de grond. 
 

       

   Een paar foto’s van de stad Cuenca 

        



            Dit was geen pakhuis, maar een ziekenhuis !!! 

 

     

    De Kathedrale van Cuenca 

 

  Een grote kerk en de priester was normaal haast niet te zien, maar door monitoren hadden 

ze dit handig opgelost. 

 



          

 

 

 

   Deze kerk was een stuk soberder.  

    



 Yvonne stak nog een kaars op voor ……   De bloemenmarkt. 

 

       

De fruitverkoopster met de kruiwagen.  En Yvonne aan de handel om een doek. 

 

    En deze moest het dan uiteindelijk worden. 



       

 

 

       

 Een optocht t.g.v.  ?????? 

 

       

 



 

Deze dame met een vol blad drank, fruit en andere zoetigheid op haar hoofd, volledig in balans..  

 

        

Een geroosterd varken, klaar voor consumptie.                      Sorry, toch maar de helft. 

 



 

   Mooie Oldtimer met een zeer trotse eigenaar. 

Maandag, 25 januari 2016. 
 
Tegen 7.30 uur, richting Banos. De stad uit ging redelijk goed. Ik had een App gedownload met de 
kaart van Ecuador en in het begin liep dat goed, maar later ging het weer helemaal mis. 
In dit idioten land hebben ze wel geld om, ik weet niet, vele duizenden verkeers remmende  
drempels te maken , maar om in de steden een gewoon richtingsbord te plaatsen is dan 
waarschijnlijk geen geld. 
Vooral in de stad Riobamba was het hopeloos, tig keer de auto uit geweest, kaart onder de arm en 
weer vragen. 
Aantal keren verkeerd gereden, ik was wit heet. 
Apenland !! 
Tegen 17.00 uur waren we in Baños bij een Hosteria en voor 10 dollar per nacht konden we daar 
staan. 
Incl. gebruik van zwembad, douche, w.c en elektriciteit. 

 
Dinsdag, 26 januari 2016. 
 
Eerst even uitslapen, en dan het stadje in. 
Een tocht geboekt voor morgen, op het terrasje wat gedronken en na de middag een “wandeling” 
gemaakt, volgens  het boekje voor de toeristen,  was het een wandeling van 4,7 km, maar we hebben 
er 3 uur overgelopen, heuvel op en af en naar onze mening kwam 7 tot 8 km eerder in aanmerking . 
Bezweet en helemaal kapot terug in het plaatsje Baños . 
Daar nog een biertje gedronken op het terras, het liep zo naar binnen, heerlijk. 
De was weer van de wasserij gehaald, nu voor 3,50 dollar en dat leek er beter op. 



Terug bij de camper, in het zwembad en jacuzzi en s’avonds iets eten in een plaatselijk restaurantje 
en dan op tijd naar bed. 
Mooie dag vandaag met veel zon, 25 graden en een heerlijk windje. 
 
 

    

Aan de wandel in de omgeving van Baños, Ecuador.    Met uitzicht op de vulkaan Tungurahua. 

    

     Yvonne wacht op La Banca del Amor op Vincent. 

    

 Uitzicht op Baños    en naar dat bruggetje moesten we heen. 



    

En gehaald, mooie wandeling, maar doodmoe. 

 

  Plaatselijke dame met twee kinderen,  alle kinderen worden hier gedragen. 

      

 Een dag in de uitlopers van de amazone jungle , die door loopt tot in Ecuador. 



    

 Schildpadden in de modder,     en die elkaar aanduwen ….. 

   

Deze papegaai had zich in een schuurtje verstopt. Als je de werkbank maar opruimt is alles 

overzichtelijk.  

 

    

We kregen uitleg, in het spaans en een soort krom engels, over allerlei beestjes daar in de buurt.  

Bovenin zijn de grote hangende nesten te zien van de papegaaiachtige. 



    

Een soort melk gemaakt uit de Yuka plant, als welkomsdrank,  mijn moeder zou zeggen: wat hebt 

ze der wa nig inknooit. 

 

     

 

 

    

 

 



      

 

 

Woensdag, 27 januari 2016. 
 
Om 8.30 uur bij het bureau dat de dagtocht georganiseerd heeft.        
Het is een tocht van een dag door een deel van de Amazone jungle, dat hier in Ecuador ligt. 
Leuke dag, veel gezien, maar ik had gehoopt op nog meer vogels en andere dieren in een bonte 
kleurenpracht. 
Bij een indianendorp, een welkom drank gemaakt uit de Yuka plant gekregen, hier zou nog behoorlijk 
wat alcohol inzitten, maar waarschijnlijk door mijn Baco ervaring, heb ik er niks van gemerkt. 
In het dorp ook nog geschoten met een blaaspijp en dat had ik samen met nog 3 mensen goed onder 
de knie. 
Er werd een eenvoudige, maar voedzame lunch aangeboden, en dat smaakte goed. 
Onze gids had aan deze lunch niet genoeg en onderweg door de jungle kwam hij allerlei kleine 
kikkertjes, mieren en andere kleine insecten tegen en nadat hij ons (in het spaans) had uitgelegd hoe 
die beestjes heetten, at hij ze levend met huid en haar op.  
Met een wiebelige Kano een stuk over de rivier met een aantal stroomversnellingen, een belevenis 
op zich. 
Via een jungle pad naar de watervallen, om af te koelen, maar het was inmiddels 16.00 uur en de zon 
kwam haast niet door het dichte bladeren dak, dus hoefde voor mij dat afkoelen niet meer. 
Maar al met al een mooi dag, en de laatste dag dat Yvonne er nog bij was. 
 

    

Door de stroomversnellingen hebben we het niet helemaal droog gehouden. 



      

 

 

      

 

 

    

 De jeugd vermaakt zich met water en zand.  Deze bloemen groeien uit tot bananen. 

 



    

     Ik weet niet of de gids deze spin opgegeten heeft, maar 

kikkertjes en andere kleine dieren gingen met huid en haar naar binnen 

 

           

    Kolossale woudreuzen.  



    

     En een mooie bewerkte steen, door wie is onbekend. 

 

 

 

 



 

Voor mensen met veel lef was er een mogelijkheid om hoog boven een afgrond te slingeren als een 

aap, ik had dat lef dus niet. 

    

Afkoelen bij de waterval, maar de zon was achter het bladerdak, dus afkoelen was voor mij niet 

nodig. 

 



Donderdag,  28 januari 2016. 
 
Na het ontbijt  Yvonne weg gebracht naar de bus terminal. Ze gaat met de bus naar Quito en 
vandaar, zaterdag, met het vliegtuig naar huis. 
Ik blijf nog een dag langer in  Baños, en ga niet naar Quito, maar rechtstreeks richting Columbia. 
De busreis naar Quito is ongeveer 200 km en kost het enorme bedrag van  4,25 Amerikaanse dollar. 
Hiervoor nemen ze je in Holland nog geen 30 km mee. 
Voor de rest van de dag, boodschappen gehaald, camper bijgevuld, gezwommen, luieren en de route 
bekeken die ik morgen probeer te rijden. 
Na een paar dagen niksen heb ik ook wel weer zin om achter het stuur te kruipen. 
Eerst richting Quito , kon niet anders, en is meest autoweg, dan via Ibarra, Tulcán naar Columbia. 
Kijken hoever we morgen komen. 
 

 

Yvonne stapt op de bus naar Quito een afstand van ongeveer 200km en dat voor   4,25 Dollar. !!   



 

En een plaatselijke dame, bij het busstation, die ook wel graag op de foto wilde. 

 

 


