
 

 

Zaterdag, 16 januari 2016. 
 
Vandaag nemen we (Yvonne en ik )  weer een rustdag.    
De hele dag niksen, beetje zwemmen en zonnen, niet te veel want het is 30 graden. 
Brood eten in de schaduw en op het terras van deze Albergue Huaranjapo de warme maaltijd 
gebruikt. 
Het was een maaltijd van deze streek, vertelde de kokkin en bestond Kip, een soort mi e en een soort 
aardappel, tomaten saus. Pittig maar wel lekker. 
Ook was hier een jong Hollands stel met zijn ouders. De ouders waren op vakantie bij hun zoon en 
schoondochter, die werkten in Lima. 
Nog lang buiten gezeten, puzzelen kletsen en drinken. 
 

    

 Mooie vogels     en avocado’s      

     

        Haciënda San José. 

Zondag, 17 januari 2016. 
 
Op naar Lima, eerst water bijvullen, w.c. leegmaken en afval water verwijderen. 
Even buiten El Carmen lag de Haciënda San José, het oudste gedeelte bestaat al sinds 1688. 
Hier werd suiker en katoen verbouwd en honing verwerkt. In de “glorie”  dagen werkten meer dan 
1000 zwarte slaven onder barbaarse omstandigheden op deze Haciënda. 



Door middel van onderaardse gangen werden de gevangen slaven vervoerd, om hun het vluchten te 
beletten. 
Het bijbehorende barokke kapelletje stamt uit de 17de eeuw. 
Doorgereden naar Lima waar ons de eerste teleurstelling wachtte, het terrein waar de campers 
zouden en mochten staan was er niet meer en mocht ook niet meer als zodanig worden gebruikt. 
Na een paar keer vragen en zoeken staan we nu op een “bewaakte” parkeerplaats met zicht op de 
Pacific Ocean. Mooie plek maar met geen enkele voorziening, en we staan weer naast de 
vrachtauto’s. 
 

   

       Tekening van het gebouw uit 1834 

      

    Met nog veel antiek uit die tijd. 

      

Katoenpers waar de slaven hun katoen balen mee maakten,   hier werden de slaven geketend  !!  



 

     

Door deze onderaardse gangen werden ze vervoerd om ontsnapping tegen te gaan. 

 

Verzamelruimte van de slaven, nog veel roetvlekken van de kaarsen c.q toortsen voor de 

verlichting.   



 

En dat alles gebeurde onder en naast de kapel onder /met goedvinden van de geestelijkheid. 

         

Een ezel met te veel verbeelding,                     Sta plaats bij Lima, met blik op de Pacific Ocean.  

          

   Zonsondergang aan de Pacific Ocean. 



 

Maandag, 18 januari 2016. 
 
Lima, de hoofdstad van Peru.    
Met een taxi naar het centrum, kosten 40 soles is ongeveer 12 euro. 
Met de camper is geen doen, je weet niet waar je heen moet, dan nog de parkeerplaats en na mijn 
ervaring in Cusco, hou ik het toch maar bij een taxi. 
In het centrum afgezet, op het Plaza Mayor, ook Plaza de Armes genoemd. 
Aan dit plein staat de grote kathedraal van Lima, het aartsbisschoppelijk paleis en het presidentiële 
paleis. 
Midden op het plein staat een grote fontein met daarop een bronzen beeld uit 1650. 
De kathedraal van Lima dateert uit 1535, maar na een gedeeltelijke verwoesting door een aardbeving 
in 1746 weer opgebouwd. 
Op dit plein waren allerlei activiteiten gaande en het was een lust voor het oog. 
Voor ieder oog en niet zoals sommigen misschien zullen denken alleen voor mijn oog.   
Via de Jirón de la Unión kom je op Plaza San Martin, midden op het plein staat een ruiterstandbeeld 
van José de San Martin, die samen met Simón Bolivar verantwoordelijk is geweest voor de 
onafhankelijkheid van Peru. 
Een schoenenpoetser wilde mijn schoenen poetsen voor 1 Soles, ongeveer 30 eurocent. 
Voor dat geld, laat hem zijn gang gaan. Achteraf had hij in enkelvoud gesproken en dus ook voor de 
tweede schoen moest hij weer 1 Soles hebben. 
Toch een keer mijn talen gaan leren. 
Tegen de avond weer terug naar onze staplaats van de camper en dan loop je vast in het verkeer van 
deze miljoenen stad. 
Ook hier weer een aanvaring met het taxi geboefte, eerst wist hij de weg niet en later vroeg hij meer 
dan we afgesproken hadden 
 

      

Afgestudeerde Dames in Lima. 

 



        

          Lima de hoofdstad van Peru. 

    

       Met een optreden van de indianen.  

      

    Hij had de prijs van 1 schoen genoemd, dus toch nog bij betalen !! 



 

  De wisseling van de wacht bij het presidentiele paleis.  

       

Een politieauto – ME  auto met al een aantal dienstjaren. 



 

    Plaza San Martin 

 

Dinsdag, 19 januari 2016. 
 
Proberen deze miljoenen stad uit te komen  richting Trujillo, en dat lukte redelijk. Met behulp van 
Garmin, een beetje normaal denk vermogen en mijn zuster Yvonne. 
Hoewel, boze tongen beweren : Laat een vrouw de kaart lezen en je ziet meer van de wereld dan met 
een navigatie systeem. 
Maar zonder navigatiesysteem was ik Lima niet uitgekomen, ruim 2 uur voor ik uit de stad was, en 
het ergste is dat nergens en ook echt nergens een plaatsnaambord staat met de richting waarheen 
we moesten rijden. 
Voeg daarbij een kakafonie van claxongeluiden in alle soorten, het gefluit van de politie op hun 
fluitjes, waar niemand naar luistert, het brutale in en uitvoegen van de taxi’s en de chaos is 
compleet. 
Maar zoals al gezegd, na ruim twee uur was ik buiten de stad, tegen de 30 graden, met een mager 
zonnetje, richting Trujillo. 
In deze stad zijn we niet gekomen, want in Chimbote ging hetzelfde gedoe weer gebeuren als in 
Lima, dus buiten Chimbote bij een tankstation overnacht. Ik had de proemn op. 
Het is voor ons Europeanen onbegrijpelijk dat nergens een plaatsnaambord staat met de richting 
waarheen te rijden. 
Ik heb wel het gevoel dat het “vrij” staan niet iets is voor Yvonne, ze wil graag een fatsoenlijke 
douche en schijthuis. 
 



     

    Onderweg naar Chimbote. 

Woensdag, 20 januari 2016. 
 
Naar Lambayeque. Het weer is zomers warm, om de dertig graden met een wazig zonnetje. 
Noord Peru hoef ik niet weer te zien. Heel veel woestijn en soms d.m.v. irrigatie of doordat er toch 
water stroomt, een oase van groen met daar weer bij een plaatsje of een stad. 
Het groen bestaat hier voor 70 – 80 % uit suikerriet en de rest zijn veel rijstvelden. 
In het centrum van de stad of plaats gaat nog wel, maar in de buitenwijken als je de stad in of uit rijdt 
is het langs de weg een grote vuilnishoop, ongelooflijk veel rotzooi en bouwafval. 
In de grotere steden het ontbreken van wegbewijzering, in de kleine natuurlijk niet nodig, al met al 
mij zien ze niet weer in (noord) Peru. 
 

     

Bijbelse taferelen op een vrachtauto   Vele rijstvelden. 

       

De vrij brutale bromfiets taxi’s in ruime mate aanwezig.      Gieren bij een kadaver , rechts onder. 



 

    

  Peru, zeer veel afval , overal langs de straten en in de stad. 

 

 

  Bouwafval, gewoon langs de straten gekiept. 

 



        

  Laat geen ruimte vrij en het wordt vol gereden, wie remt heeft verloren. 

 

 Wagen met bouwafval, zonder remlicht, richtingaanwijzers en achterlicht. 

 

Donderdag, 21 januari 2016. 
 
Vandaag verlaten we Peru en gaan de grens over naar Ecuador, naar het plaatsje Marcara. Van dit 
land heb ik geen kaart in mijn Navi, dus weer ouderwets op de kaart kijken of vragen, met handen en 
voeten aan Jan en alleman. 
Onderweg naar Ecuador veel rijstvelden en veel wijndruiven afgewisseld met woestijn. ( zand en 
stenen ). 
Ook in de steden naar de grens toe, geen enkele richtingsbord, dus bij twijfel de kaart onder de arm 
en weer vragen. 
Waar ze wel duidelijk in waren, was het tolgeld voor de wegen. Vandaag voor de laatste 350 km 
ongeveer 70 Soles aan tolgeld betaald, ongeveer 20 – 25 Euro. 



Onderweg bij een “restaurant” iets gegeten, rijst met kip en een soort saus van groente en 
doperwten.  
Nog een lekke band en na deze verwisseld te hebben waren we tegen drieën bij de grens. 
De eerste keer dat die douane een camper uit Holland zag en gelijk hebben ze een paarfoto’s 
gemaakt.  
Bij het eerste tankstation zou een staplaats zijn, maar alles was gesloten. Dan het tweede 
tankstation, maar daar mochten we niet parkeren, maar even daarvoor was een auto wasserij en 
voor 5 dollar hebben ze de camper gewassen en we konden ook bij hun parkeren. 
Yvonne vindt het helemaal niks tussen de auto’s of bij een hotel een eind uit de stad. Ze wil liever iets 
midden in de plaats. Maar hier kan ik nergens parkeren. 
De oplossing kan zijn dat ik haar s’avonds bij een of ander hotel of hostel afzet en haar s’morgens 
daar weer afhaal. 
 

            

 

 

             Ik kende mango’s van Harry en Gertru, maar hier liggen wagens vol.  



 

     

 Welkom in Ecuador    met schone straten en betere woningen 

 

Vrijdag, 22 januari 2016. 
 
Hier in Ecuador hebben ze als betaalmiddel de Amerikaanse Dollar, dus gemakkelijk in het 
omrekenen. 
Van Marcara naar Loja, een weg van “maar” 190 km, maar ik geloof dat nog geen 10 km van deze 
weg recht was. Een kronkelige straat met een hoogte verschil van 700 meter tot 2550 meter en bij 
Loja weer gedaald naar 2200 meter. 
Onderweg weer politie controle en ik had het vermoeden dat deze politieman op een extra zakcentje 
uitwas. 
Hij bleef veel te lang dralen en een heel verhaal vertellen, dat ik A: niet begreep en B: ook niet wilde 
begrijpen, maar zijn hand wel een beetje ophouden, deed mij denken wat ik al eerder in Chili had 
meegemaakt. 
Bij de grens moesten buitenlanders, volgens de borden, 2 dollar meer voor een gallon diesel betalen, 
verder in dit land heb ik het nog niet weer gezien. 
Maar bij de volgende tankbeurt weet ik het. 
Maar hier in Loja zouden we bij een zwembad kunnen staan, met gebruik van W.C. en douches, maar 
zoals al vaker deze reis, het zwembad werd gerenoveerd dus een andere plaats zoeken. 
Yvonne was het helemaal zat en heeft een kamer in een plaatselijk hotel geboekt en ik sta buiten 
voor het hotel aan de straat geparkeerd en zal hier de nacht door brengen. 
Na de middag een beetje door de stad gewandeld, voor 3 dollar naar de kapper geweest en vooral 
een beetje kalm aan, ik mag niet te ver van de w.c. weg in verband met plotseling opkomende hoge 
druk gebieden. Wat me verder opviel was dat dit land veel schoner was dan Peru. 
Vandaag weer een warme dag tegen de 30 graden, maar s ’avonds “koelt” het lekker af tot ongeveer 
21 graden.    
 



        

Brandstof prijzen     en rijstvelden alsof het Indonesië is. 

 

    

      Tegemoet komend verkeer, varken met biggen. 

       

 

Zaterdag 23 januari 2016. 
 
Mijn zusje Yvonne en reisgenote is vandaag jarig. ik noem geen getallen, vinden vrouwen niet fijn. 



Van de ballentent waarin zij overnacht heeft naar Cuenca . eerst diesel getankt,   1,04 Amerikaanse 
dollar voor een gallon. Een gallon is    liter en als dan een dollar      eurocent kost betekent dit dat ik 
diesel getankt heb voor 0,29 eurocent per liter. 
Net buiten Loja een grote hoop zand op de weg en de omleiding moest je zelf maar zoeken en dat 
werd ook een zoeken, na ongeveer 30 km verharde zandweg kwam ik eindelijk weer op de normale 
straat naar Cuenca. 
Hoewel normaal, het was een betonstraat met ongeveer om de 5 meter een dilatatie voeg, en dat 
betekent 190 km met elke 5 meter een behoorlijke tik in geluid en ook te voelen. 
Alsof je weer in een oude trein zit, met om de zoveel meter een las in de rails. 
Hier in Cuenca staan we bij Hostel Durán met thermaal baden,  restaurant, douches enz. 
Maar de prijs is er ook naar, voor twee nachten 80 Amerikaanse dollar. Kost een paar cent maar dan 
heb je ook wat. 
Dan is parkeren tussen de vrachtwagens toch een stuk goedkoper. 
 

 

    Onderweg naar Cuenca. 



 

Overal geroosterd vlees te koop, de hammen waren al weg. 

 


