
Zondag, 7 februari 2016. 
 
De “laatste” vrije dag. Morgen naar Cartagena, niet in Spanje ,maar in Columbia. 
Vandaag hoofzakelijk genoten van het prachtige weer en het warme water van de Caribian Sea. 
De “natuur” aan het strand valt nogal tegen. De meeste dames gaan gewoon met de “normale” 
kleding baden , een enkeling heeft een badpak of een bikini aan. 
Daar komt bij,  dat veel van hun zeer stabiel zijn, dus kijk ik liever naar de Pelikanen. 
Ik geloof ook dat de leeftijd langzaam begint mee te spelen. 
Bij een airstripje, hier vlak om de hoek, gekeken naar het landen en vertrekken van het enigste 
toestel van vandaag.   
 

   

 Kunst in Columbia, wel mooi !    open air taxi. 

          

 



 

   Het Zwitser leven gevoel aan de Caribische  Zee. 

    

  Met de camper onder de kokosboom. 

Maandag, 8 februari 2016. 
 
Ik hoef pas tegen of na 14.00 uur in Cartagena te zijn dus mooi kalm aan.      
Met het binnen rijden van Cartagena begon de “oorlog” weer. Een kakafonie van claxon geluiden, 
waar naar mijn mening niemand naar luistert. Elk gaatje, hoe klein ook, wordt meteen volgereden. 
Maar na ongeveer 180 km was ik bij het “hotel” met camping  dat ik voor de komende dagen 
gereserveerd had. 
Ofschoon camping, ik begrijp niet wat ze daaronder verstaan, er kunnen nog geen 4 campers staan. 
Ik heb alleen naar de prijs gekeken en achteraf valt het ook nog mee, de kamer is schoon, met w.c. 
en douche, ik sta overigens versteld hoe ze dit in zo’n klein hokje geperst hebben. 



Er is tv met een tiental zenders die ik niet versta en er is Wi-Fi, een beetje zwak in mijn kamer maar 
buiten op het terras is de ontvangst goed en er is airco op de kamer, maakt haast geen geluid, en bij 
deze temperaturen van 34 tot 37 graden in de schaduw is dit heel prettig. 
En er is een redelijk zwembad. Dus wel vol te houden voor een zevental dagen. 
 

     

 

      

Laat geen gaatje vrij, voor de goede orde, ik rij op een voorrangsweg en hier zijn geen 

verkeerslichten. 



 

   Zwembad, bij het hotel – camping. 

Dinsdag, 9 februari 2016. 
 
Ik ben niet van plan om elke dag een klein berichtje vanaf een saaie hotelkamer te schrijven dus 
vandaar nu dit totale overzicht van de komende dagen. 
 
Ik wilde om de wereld reizen, maar een  gezegde luid: De wereld is klein, maar zo klein als nu had 
ik niet in gedachten. Ik ben er ook van overtuigd dat ik na nu, dit niet meer kan hervatten.   
Ik moet door omstandigheden mijn reis afbreken.!!! 
 
En dat betekent dat ik de komende dagen bezig ben om de camper weer op de boot naar Europa te 
krijgen. 
Bezoek aan de expediteur en allerhande formulieren invullen. 
Camper naar de haven, controle van de douane en de narcotica brigade en natuurlijk tussen de 
loketten door een zee van geduld proberen te creëren, want ik hou er rekening mee dat een en 
ander wachttijd kost. 
Tijd heb ik wel, maar ik heb de pest aan wachten, zoals blijkbaar alle oudjes. (zelfkennis). 
In de stad was het vanmiddag gezellig druk, met de taxi heen en terug, met de camper vind je geen 
parkkeerplaats, en voor een afstand van 13 km betaal je omgerekend  4 Euro, enkel. 
 
 



      

   De stad Cartagena in Columbia. 

    

 

Woensdag 10 febr. 2016 
Naar de expediteur, het begon ermee dat hij mij een oud adres had gegeven, taxi chauffeur 4 keren 
vragen en eindelijk was ik op de bestemming.  
Zijn secretaresse was er wel, maar hij niet. Gebeld en oh ja, sorry voor en sorry na, maar tegen 14.00 
uur was hij wel op kantoor.  De Spaanse mentaliteit , maar ik heb hier geen genoegen mee genomen, 
deze datum en tijd hadden we samen half januari afgesproken en nu dit. 
Na op een keurige manier mijn onvrede te hebben uitgedrukt, was hij binnen een uur op zijn 
kantoor. 
Maar hij vertelde dat hij in de buurt van het hotel woonde en hij komt vanavond na 19.00 ( en dat 
kan heel laat zijn) in het hotel. Zal mij verwonderen. 
Gisteren was de hele dag de Wi-Fi buiten werking en nu gaat het weer redelijk.  
In de stad liepen vanmorgen veel mensen met een teken op hun voorhoofd en na enige tijd kon ik 
daar het askruisje uithalen, iets dat we vroeger ook thuis in de kerk kregen, weet alleen niet of het nu 
nog zo is. 
Taxichauffeurs is ook hier een gajes apart, wat een geboefte,  eerst de prijs afspreken en dan gepast 
betalen, dan zijn er ook geen problemen, maar als er wisselgeld gegeven moet worden, dan begint 
het gedonder. Ik heb wel 10 minuten in de taxi gezeten voor ik mijn wisselgeld terug had. We praten, 
aan wisselgeld, amper over  50 eurocent maar voor mij is het dan een soort principe. Ik maak dit tot 
nu toe ook alleen bij taxichauffeurs mee. Zal wel een soort ziekte zijn. 
 



    

Leguanen in het park, alles loopt vrij rond, ter vergelijking mijn hand bij het beest. 

 

 

  Zelfs deze gier vliegt niet weg en is aan de mensen gewend. 



     

  Gebouwen uit de koloniale, Spaanse, tijd. 

       

 

    

Of deze geestelijke werkelijk zo begaan was met het lot van de slaven ?? ik heb mijn twijfels. 

    



 

 

   En als je maar iets fruit koopt, hebben ze alle tijd voor een foto. 

Donderdag 11 februari 2016. 
Ik dacht dat ik vandaag de hele dag een beetje met de camper kon prutsen voordat ik hem naar de 
haven bracht, maar vanmorgen belde de expediteur of ik in de middag op zijn kantoor kon komen 
voor nog een paar paperassen.  
Van zijn kantoor naar de douane, wat een zooitje ambtenaren, kopie van paspoort, kenteken, 
rijbewijs, verzekeringskaarten van de Menzis , er werden vingerafdrukken gemaakt en er werd 
gevraagd voor hoeveel Euro ik bij Menzis verzekerd was, ik zei dat ik het niet wist, maar met volle 
overtuiging dat dit minstens 500,000,00 Euro was, misschien meer maar zeker niet minder. 
En daar waren ze toch even stil van !! weet ik veel, hoeveel het werkelijk is. 
Met al dat gedoe, alsof ik een crimineel was. 
Weer met een taxichauffeur in de clinch gelegen over de terugtocht naar mijn hotel, wordt langzaam 
een hobby. Maar 10 tot 15 duizend Pesos ben je kwijt voor een ritje naar de haven of het centrum.  
Omgerekend ongeveer drie tot ruim vier Euro, voor die prijs begin je in Holland als je instapt. 
 



  

 

 

   

  Castillo San Felipe, dit hebben de Spanjaarden een paar eeuwen , in de koloniale tijd gebouwd. 

 



      

En een kruiwagen koop je aan onderdelen en zet het 

zelf in elkaar. 

Vrijdag, 12 februari 2016. 
Om 6.45 uur bij de camper want de expediteur komt dan ook bij de camper en we moesten om 8.00 
uur in de haven zijn, en tegen 17.00 uur was ik terug bij het hotel. 
Ik ben het een en ander gewend bij de Russische grens, bij de Wit Russische grens, en bij de Iraanse 
grens, maar dit slaat tot nu toe alles. 
Gisteren een halve dag, vandaag een hele dag, en morgen komt de narcotica politie en god mag 
weten hoe lang dat weer niet duurt. 
Zoals ik gisteren ook al geschreven heb, ambtenaren puur sang. Wat een arrogant, lui en zelf 
ingenomen zooitje. 
En overal wachten, mijn verzekering van de Menzis werd vandaag niet goed bevonden, dus ook nog 
een verzekeringspapier gemaakt, kosten 64.400,00 Pesos ongeveer 18 Euro, daar is wel overheen te 
komen, maar ik was verzekerd, nu weer dubbel op. 
Op een van die bureautjes was ik een beetje pissig en dat was te merken en achteraf gezien is dat 
dom van mij, maar ja het lucht even op. 
Want weer vingerafdrukken en een hoop formuliertjes en op een daarvan stond ook de vraag wat 
mijn beroep was, hier had ik een streep gezet, waarop de man nors zei dat ik dit moest invullen. 
Heb ik er werkloos, in het Hollands neer geschreven en dat vond hij goed. 
Zoals al geschreven, tegen 17.00 uur terug en zo moe als een hond van het niks doen. 
Morgen weer zoiets ?? 
 



       

Waarschuwingsborden, waar niemand, wat bellen betreft, zich aan houd.   

      

Gasmeters, glas enz. is kapot en werkt nog steeds.        In Columbia en Grolsch bier, is wel grappig.    



 

      Leuk meisje, van de eigenaar, deed mij aan mijn kleindochters denken.  

Zaterdag, 13 februari 2016. 
Tegen 7.00 uur was de expediteur hier om mij mee te nemen naar de camper voor de narcotica 
controle.  
Die zou er om 8.00 uur zijn. Mooi niet tegen 9.00 uur kwam hij aankakken. 
Een jong ventje, die mij gelaste om ALLES uit de camper te pakken. Alles vroeg ik met een groot 
vraagteken ?? Antwoordt:  SI Señor, hij kon alleen maar Spaans. 

Nadat ik ongeveer een half uur aan het uitpakken was geweest en nog niet een derde deel 
uit de camper had, zag hij blijkbaar in dat dit min of meer onbegonnen werk was. 
Hij zei, tenminste wat ik begreep, hij wilde en kon alleen de verantwoording niet nemen en 
ging een collega halen. Kwam terug met een oudere man van om de 55 – 60 jaar met een 
hond. 
De hond ging overal in en besnuffelde alles en binnen 15 minuten was de controle klaar. 
Ik moest nog wel de handel zelf weer inpakken en na weer een bezoek aan het kantoor van 
de expediteur, het laatste papiertje meenemen en natuurlijk de rekening van alle ambtenaren 
en de expediteur te hebben betaald was ik een vrij man en kon ik mijn eigen gang gaan. 
Na al met al daar twee dagen mee bezig te zijn geweest  !!!. 
Terug naar het hotel, even naar het strand en in het zwembad van het hotel, heerlijk bij 36 
graden in de schaduw. 

 

 

 



 

Zondag, 14 februari 2016.  

Dit was het laatste verslag. Overmorgen , dinsdag, vlieg ik via Cali en Madrid weer naar Schiphol en 
ben dan woensdagavond laat thuis. 
Ik bedank bij deze de mensen die iets van zich hebben laten horen/zien via de mailbox, en ik bedank 
ook mijn broer Fons, die de moeite heeft genomen om alles op de site te plaatsen. 
 

Nogmaals het gaat iedereen goed. !!!!!!! 


