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‘Bij zonsopkomst 
BoVEn 2200 tEmpEls 
En pagodEs zwEVEn, 

dat lijkt mij EEn 
hElE ERVaRing’

 Interview: Marc Erwich | Foto: Paul Tolenaar

waaRom BiRma? Wim: ‘Tijdens een 
bezoek aan een beurs voor bijzondere 
reizen kwamen we op het idee. Bladerend 
door de reisprogramma’s, werden we 
erg enthousiast. Birma is nog niet zo
toeristisch en dus authentiek.’
Ria: ‘Ik ben erg benieuwd naar de cultuur 
en gebruiken. Hoe ze er leven eigenlijk. 
Hoewel ik niet zo spiritueel ben, kan ik 
daar toch helemaal in opgaan. Maar  
misschien dat ik na drie weken wel  
denk: pff, alweer een Boeddha.’

hoE? Wim: ‘Oorspronkelijk dachten we
aan een groepsreis in september, maar op 
de beurs hoorden we dat je beter wat later 
kunt gaan en dat Birma prima individueel 
te doen is. Dat heeft onze voorkeur, want
dan heb je met niemand wat te maken en
ben je dus vrijer.’
Ria: ‘Niet dat wij mensenschuw zijn, maar 

op vakantie wil ik niet iets doen waar ik 
eigenlijk geen zin in heb.’
Wim: ‘Aan de hand van voorbeeldreizen 
hebben we met OutSight Travel een  
divers programma samengesteld. We 
gaan naar grote steden als Yangon en  
Mandalay, trekken kleine bergdorpjes in 
en we zullen veel pagodes en tempels 
gaan zien. Om dat allemaal te kunnen 
doen, maken we twee binnenlandse 
vluchten en hebben we enkele dagen een 
auto met chauffeur. Verder vinden we een 
rustig reistempo en in elk hotel minimaal 
twee nachten verblijf belangrijk.’
Ria: ‘Alleen de retourtickets naar Birma 
hebben we zelf geboekt. We vliegen via 
Singapore naar Yangon, met Singapore 
Airlines.’

VooRBEREiding?
Wim: ‘Ik heb het boek Beelden van  
Birma en de nieuwste Dominicus-reisgids 
gelezen. En we hebben natuurlijk de hele 
reis uitgestippeld en op papier gezet.’ 
Ria: ‘Toen The Lady in de bioscoop kwam, 
zijn we gaan kijken. Het is een, vind ik,  
bijzonder indrukwekkende film over het 
leven van Aung San Suu Kyi. En ja, die 
reisgids heb ik ook doorgebladerd.’

waaR VERhEugEn julliE jE op?
Ria: ‘De stad Yangon, de Shwedagon  
Pagode, het Inle-meer met de befaamde 
beenroeiers: het is allemaal geweldig!’
Wim: ‘Als het lukt: een ballonvaart vanuit 
Bagan. Bij zonsopkomst boven ruim 2200 
tempels en pagodes zweven, dat lijkt mij 
een hele ervaring. Alleen zijn we daar 
net vóórdat het ballonvaartseizoen start. 
Ik heb daarom hiernaar al geïnformeerd 
en misschien dat het nu toch kan.’

hoE woRdt hEt wEER?  
Ria: ‘Het regenseizoen eindigt eind sep-
tember, begin oktober. Temperaturen lig-
gen dan tussen de 25 en 30 graden. Erg 
aangenaam, al zullen we even moeten 
acclimatiseren. Ach, we gaan het rustig 
aan doen, vooral in het begin.’

BudgEt? Wim: ‘Met alle vluchten en het 
complete arrangement komen we op € 2300 
per persoon uit. En ter plekke denken we 
het samen met € 100 per dag te redden.’
Ria: ‘Al het geld nemen we cash mee. 
Pinnen kan niet en betalen met een  
creditcard is nauwelijks mogelijk.’ 
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En? Wim: ‘Ge-wel-dig! Het was echt  
een aaneenschakeling van hoogtepun-
ten. Na ons bezoek op de eerste dag aan 
de Shwedagon Pagode dachten we het 
mooiste al gezien te hebben. Dit bleek 
echter slechts een voorproefje, maar dan 
wel eentje van vijf sterren! Ook de liggen-
de Boeddha bij de Chauk Htat Gyi Pago-
de maakte diepe indruk op mij.’ 
Ria: ‘Het was allemaal indrukwekkend. 
De mensen zijn zó vriendelijk. Dat heeft 
waarschijnlijk met het geloof te maken. 
Birma eet, drinkt en leeft Boeddha. Dat 
moet je wel interessant vinden, anders 
kun je beter niet gaan. Het was trouwens 
grappig dat veel mensen met ons op de 
foto wilden, waardoor we ons soms zelf 
een bezienswaardigheid voelden.’

mooistE? ‘Monywa, al die Boeddha’s!’ tEgEnvallEr? ‘De ballonvaart, die 
ging niet door.’ mEEr? Meer foto’s van Wim & Ria op: www.wimschut.nl 

‘soms warEn  
wij zElf EEn  
bEziEnswaardighEid’

Wim: ‘We hebben zo veel moois gezien. 
De Gouden Rots, een bedevaartsoord 
voor boeddhisten, dat was spectaculair, 
net als de rit in een open truck ernaartoe. 
En ook de trektocht door de bergen bij  
Kalaw was schitterend, en dan heb ik  
het nog niet eens over Monywa gehad.’

vErlicht? Ria: ‘In het hele land staan 
pagodes, tempels en boeddhabeelden.  
Ik vond het prachtig om kennis te maken 
met hun cultuur. Vooral het moment 
waarop ik een klooster binnenliep en 
daar honderden monniken zag, dat zal ik 
niet snel vergeten.’
Wim: ‘Ook memorabel was dat Ria bij 
een religieus festival geïnterviewd werd 
door een Birmese televisiezender.‘

hoogtEpunt? Wim: ‘Monywa.  
Een stad op een heuvel in een prachtige 
omgeving. Bijzonder is hier het 
Thanboddhay-tempelcomplex. Daar 
staan, onvoorstelbaar, meer dan een half 
miljoen boeddhabeelden. En ook de tuin 
met tienduizend zittende boeddha’s,  
allemaal voorzien van een parasol,  
vond ik ronduit imponerend.’

Ria: ‘Er waren daar zoveel beeldjes, het 
leek wel suikergoed. En in tegenstelling 
tot de andere highlights was het hier 
heerlijk rustig.’ 

tEgEnvallEr? Wim: ‘De ballonvaart 
boven Bagan ging niet door. We hebben 
ons uiterste best gedaan, zijn zelfs met 
paard en wagen naar het bureau gere-
den, maar het mocht niet baten.’
Ria: ‘Ik ben niet dol op die luchtcapriolen, 
maar dit leek me toch wel een belevenis. 
En ik vond het vooral jammer voor Wim.’

hoE was hEt wEEr? Ria: ‘Met 
35 °C warmer dan gedacht, maar toch 
was het goed uit te houden. En alleen  
de eerste dagen hebben we wat regen 
gehad.’

budgEt? Wim: ‘Met € 70 per dag zijn 
we ruim onder ons budget gebleven.  
En zelfs dat bedrag was nog royaal. We  
hebben nergens op bespaard en echt  
alles gedaan wat we wilden. Nou ja, op 
één ding na dan.’
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