
 

Zaterdag, 26 december 2015. 

Langzaam wakker worden, heb de tijd. 
Eerst maar eens ontbijten en daarna alle problemen op een rij zetten en daar proberen uit te komen. 
Verslag klaarmaken en naar Fons sturen, kwamen nog een aantal mensen hier uit het hotel de kaart 
op de camper bewonderen ??? 
Met een dubbel gevoel een en ander van de reis vertelt, nog even het plaatsje ingewandeld, ik kon al 
veel beter tegen de hoogte dan gisteren, telefoon gesprek met Yvonne tegen 20.00 uur word ik weer 
in het restaurant verwacht en zo is de dag voorbij gevlogen. 
 

Zondag,  27 december 2015. 
 
Ook vandaag kalm an en rap een betke ( Herman Finkers) en nu maar eens proberen om een beetje 
orde in de chaos te krijgen, nog een paar dagen en dan komt Yvonne en die moet ook nog plaats 
hebben.  
De toestand een beetje opgeruimd, daarna veel internet werk en een wandeling gemaakt door het 
dorp. 
Of het van de coca bladeren komt of van het feit dat ik hier nu al een dag ben, maar de hoogte begint 
te wennen. 
Rosi en Detlef kwamen tegen de avond ook hier staan, meteen een pilsje erop gedronken, dus nu 
gaan we weer verder met twee campers. 
 

         

      Begraafplaats in het plaatsje Putre. 

      

  Blok van twee woningen in Putre 



 

       

        Nieuwbouw in Putre    en een aantal Lama’s. 

Maandag, 28 december 2015. 
 
Op weg naar La Paz en dat betekent op tijd uit het nest. Het is ongeveer 350 km, maar door die 
enorme hoogte verschillen ben je er toch de hele dag zoet mee. 
En hiermee ga ik Chili verlaten, of ik er ooit nog een keer weer kom ?? 
Incl. de grenspassage, weer een 6 tal loketten  met papieren invullen, stempeltjes verzamelen en na 
het 6 de stempel kun je doorrijden, dacht ik. 
Maar nee deze douanebeambte in Bolivia wilde zijn salaris en of zakcentje een beetje verhogen en hij 
bedelde (haast) om geld. 
1 dollar moest hij van mij hebben, ik heb hem verteld dat ik die niet had, wel een handje vol 
Chileense Pesos, maar dat was hem niet genoeg. 
Ik heb er een beetje mee heen gekletst, voor zover dit mogelijk was, want hij had mijn paspoort nog 
steeds op zijn bureau , ik vertelde hem dat ik geld ging wisselen en dat ik dan terug kwam. 
Ik kreeg mijn paspoort terug en ben doorgereden. Ik heb hem ook niet gezegd wanneer ik terug 
kwam. 
De laatste jaren niet meer meegemaakt aan de grens, zelfs niet in Rusland, dat er geld op tafel moest 
komen. 
Ook moet er in Bolivia geld worden betaald voor het gebruik van de weg, maar dat stelt niets voor, 
over ruim 300 km ongeveer 16 Bolivianos is ongeveer 2 Euro. 
Tegen de avond bij Hotel Oberland in La Paz aangekomen, die ook een klein gedeelte van het terrein 
als camping heeft ingericht. 
 

      

 Van ruim 4000 meter naar  



 

        

       Ruim 4600 meter. 

 

     

    Richting La Paz,  Bolivia. 

 

                    

    Met vele honderden Lama’s. 

 



     

 

 

     

    En mooie vergezichten. 

 

      

     Marktje even voor La Paz. 

 



     

   Met de bijbehorende verkeershinder. 

 

Dinsdag, 29 december 2015. 
 
Na het ontbijt alle vuile was bij elkaar gezocht, en afgegeven bij het hotel voor de wasserij. 
De camper een beetje opruimen, genieten van het mooie weer, het is niet te warm, ongeveer  25 
graden maar we zitten hier wel ruim 3600 meter hoog. 
Dus de zon is hier echt een hoogte zon, behoorlijk insmeren met crème. 
La Paz is de hoogst gelegen hoofdstad van de wereld, ik merk wel, dat als je een beetje inspant je 
behoorlijk kortademig wordt. 
In dit gedeelte van de stad naar winkels gekeken, vooral voor het dagelijkse onderhoud. 
In deze buurt is geen echte supermarkt, maar wel tientallen kleine winkeltjes waar alles te koop is. 
Maar ook weer niet de keuze uit tig soorten boter of kaas of andere artikelen. Maar dat is ook 
absoluut overbodig, zoals in onze westerse wereld en dan nog niet weten wat je zult kopen. 
 

Woensdag, 30 december 2015. 
 
Na het ontbijt met een taxi naar Tiwanaku, hier is duizenden jaren geleden een soort tempelcomplex 
geweest. Nog voor de Inca’s er waren. 
Maar ja, aan een hoop oude stenen en een aanname dat het zo wel eens geweest zou kunnen zijn, is 
aan mij niet besteed. Leek veel op het oude Romeinse rijk , bij Pompeji en Delphi.     
Onderweg nog wel een stunt meegemaakt, van de corruptie hier,  van de politie. De taxichauffeur 
werd aangehouden, moest zijn rijbewijs laten zien en meteen werd de hand opgehouden en hierin 
werd  5 Bolivianos, ongeveer 80 Eurocent gestopt. 
Hij kreeg zijn rijbewijs terug en mocht doorrijden. veel buitenwijken van de stad La Paz lijken ook veel 
vuilnisbelten, wat een rommel overal.  
Later op de middag boodschappen doen, ik krijg er een logé bij, mijn zuster Yvonne en net als alle Ol 
Möllekkes lust die ook wel wat te eten. 
Dus tegen 22.00 uur naar het vliegveld, ze land pas tegen 03.00 uur, dus ik heb dan ook nog tijd zat 
om wat rond te neuzen. 
 



    

Tiwanaku,  een soort tempelcomplex . Nog voor de Inca’s er waren. 
 

 

     

 

 

      

 

 



     

Tiwanaku,   
 

    

 

 

    

  In de buitenwijken van La Paz, veel vuilnis en andere rommel op straat. 



    

De hoogst gelegen Burger King ter wereld op het vliegveld van La Paz, meer dan 4000 meter. 

 

 

   Kerstkribbe op het vliegveld van La Paz. 

 



 

  En daar kwam oons Yvonne, 03.00 uur midden in de nacht van Lima. 

 

Donderdag, 31 december 2015. 
 
Ik was s ’nachts op tijd op het vliegveld, er is altijd wel wat te zien, 
Tegen 03.00 uur arriveerde “ons”  Yvonne.  
Met de taxi terug naar het hotel en daar een kleine aanvaring met het taxi geboefte. 
We hadden voor we instapten een prijs afgesproken van 120 Bolivianos, ongeveer 17 Euro, maar bij 
het hotel wilde hij opeens 150 Bolivianos, ik heb hem op mijn manier en zonder dat hij het heeft 
verstaan, maar wel begrepen, betaald wat we afgesproken hadden. 
Yvonne had meer dan 24 uur geen bed gezien, dus die was kapot. 
Tussen het eten door en een kleine boodschap om brood te kopen, is ze in bed gebleven. 
Ze had ook last van de hoogte, ruim 3600 meter, dus geregeld aan de Coca thee. Of het helpt ??? 
S ’avonds het oudejaarsbuffet  van het hotel, en dat smaakte heerlijk, tegen middernacht een beetje 
vuurwerk, stelde in dit deel van de stad niks voor en tegen 0.30 uur was voor mij de oudejaarsviering 
voorbij. 
Ben wel eens later in bed gekomen. 
 



   

  Vuurwerk in La Paz, stelde voor onze begrippen niet veel voor. 

 

        

    Valle de Luna,  La Paz. 

 

Vrijdag, 1 januari 2016 !!! 
 
We beginnen het nieuwe jaar goed, zonder een zwaar gevoel en goed nuchter. 
Yvonne voelt zich weer haast de oude. 
Vandaag een beetje luieren, boodschappen doen, zwemmen en de camper van binnen op orde 
maken, een wandeling in de buurt gemaakt en de verkeerschaos bekeken. 
Ben blij dat ik er met deze warmte, ongeveer 30 graden niet tussen sta. 
 

     



 

    

      Valle de Luna.   La Paz. 

 

      

 

 

        

     Valle de Luna. 

 



      

 1 januari een vrije dag, dus met zijn allen er op uit.            Pinda en snoep verkoopster.    
 

Zaterdag, 2 januari 2016. 
 
Vandaag de stad La Paz zelf bezichtigen. Een Duitser die al dertig jaar hier woont heeft zich als 
reisleider aangeboden. 
In drie verschillende cabineliften, die over de stad gingen als een soort metro door de lucht, La Paz 
van boven goed kunnen bewonderen. 
De stad is de hoogste hoofdstad van de wereld, ongeveer 3500 - 4000 meter hoog !!! en heeft met 
de buitenwijken ongeveer 2 miljoen inwoners. 
Buiten het centrum en de duurdere wijken, waren er ook veel krotwoningen, die kris en kras door 
elkaar stonden tegen de hellingen en waar je bij je zelf afvroeg, hoe komen die mensen bij hun 
“huis”. 
Diverse marktjes bezocht en lekker gegeten en of thee – koffie gedronken in de kleine restaurantjes. 
Mooie dag, s ’morgens eerst nog koud, vooral boven in de stad, maar verder prachtig weer om een 
stad te bezichtigen. 
 

    

 Met een gondellift over La Paz.    Met de betere wijken  

 



       

 

 

     

    En de slechte wijken. 

 

      

                 Uitzicht over La Paz, Bolivia. 

 



        

       En Yvonne proost op het nieuwe jaar. 

        

      In het midden, een auto vast geklemd in de rotsen.  

      

    De hoogste begraafplaats ter wereld. 

 

 



      

 Voor wie is welke kabel, alles bovengronds. 

 

        

    Kerst in La Paz. 

   

 



        

Kerstbomen en versiering in de stad La Paz.  Met regeringsgebouwen.  

   

 

                   

                En lekker gegeten in een restaurant. 



      

 

    

    La Paz, centrum van de stad. 

 

    Met een moderne Kerststal. 



       

En vele kleine winkelstraatjes.   En vrouwen die het vele werk moesten doen. 

Zondag, 3 januari 2016. 
 
Naar het plaatsje Copacabana, 160 km west van La Paz, aan het Titicaca meer, dit met het hoogst 
gelegen meer ter wereld zijn, ongeveer 3800 meter hoog, en een oppervlakte van 8559 vierkante 
kilometer!!! En diep 282 meter. 
Volgens de overleveringen, zijn de stichters van het Inca rijk uit dit meer verrezen. 
Het plaatsje met de zelfde naam als zijn broertje in Brazilië alleen niet zo bekend, maar het was wel 
een gezellige boel. 
Veel strand activiteiten en een soort dag recreatie voor de mensen uit La Paz en de nodige 
Backpackers. 
We moesten met een veerboot het Titicaca meer oversteken en dit was een echte belevenis, met 
oeroude houten boten waar je goed op moet letten dat je niet door de spleten van de planken 
trapte, een klein buitenboord motortje ging het naar de overkant . 
Het weer was droog en zonnig ongeveer 25 graden. 
 
 

    

 



       

 De oprit van de veerboot deze moderne veerboot bracht ons naar de overkant.  

 

   Alles bewoog en piepte en kraakte !! 

       

 



 

   Ik zit aan de Coca thee, zou helpen tegen de hoogte ziekte , maar ???  

      

 

Maandag, 4 januari 2016. 
 
Vandaag de laatste dag In Bolivia, nu naar Peru. 
Op tijd bij de grens en na een aantal formuliertjes en stempeltjes waren we in Peru. 
De douane nam geen moeite om in de camper te kijken. Na 150km waren we in de stad Puno. 
Het eerste wat we moesten doen, was een verzekering afsluiten voor de camper, omdat we voor 
Peru niet W.A verzekerd waren. Voor 26 Peruaanse Soles ( ong. 8 Euro ) zijn we voor een maand W.A 
verzekerd. 
Daarna nog geld gepind, ook een heel gedoe, want niet elke pin automaat accepteert de Mastercard.  
Boodschappen gedaan en een boot geregeld voor morgen. 
We gaan dan een bezoek brengen aan de drijvende eilanden. Deze liggen in het Titicaca meer. 
 



    

   Gebouwen met een Gaudi uitstraling. 

 


