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man en ik, onze oudste dochter Sam van zestien, zoon J.J. 
van twaalf en de jongste zoon Jazz is zes jaar oud. Jazz mag 
plaatjes uitknippen van alle dieren en stranden die hij graag 
wil zien. J.J. begrijpt niet helemaal wat de bedoeling is en 
vraagt aan ons of we dan moeten gaan zwerven over de 
straat. Sam is helemaal enthousiast en zij stort zich op Cam-
bodja.

Na maandenlang inlezen en tientallen routes bedenken, is 
het dan zover. We vliegen via Abu Dhabi naar Bangkok in on-
geveer twaalf uur en genieten de eerste dagen in ons ge-
boekte hotel aan de rivier Chao Phraya. Op de eerste dag 
maken we een deal met een tuktuk-chauffeur om Bangkok 
rond te rijden en bij de verschillende belangrijke tempels en 
het koninklijk paleis te stoppen. ‘s Avond bezoeken we de 
nachtmarkten en ontdekken we de bedrijvigheid van de 
stad. Jazz moet wel even wennen aan deze Aziatische stad: 
“Het stinkt hier naar rotte eieren.” Hij is duidelijk niet  
gewend aan de verschillende geuren van gebraden vlees, 
rauwe vis en vuilniszakken die gewoon open op straat liggen. 
De vochtige warmte maakt de geur nog sterker. Ikzelf geniet 
van de zoetige wierrookgeuren, citroenachtige kruiden en 
de levendige beelden van de vele tuktuks en drukke bedrij-
vigheid.

Als je gaat eten in Thailand kun je kiezen voor een goed  
restaurant; die zijn er in overvloed. Maar je kunt ook kiezen 
voor ‘streetfood’, dat op alle hoeken van straten verkocht 

Waar gaan we dit jaar naar toe op vakantie? Thailand staat 
heel hoog op het verlanglijstje van mijn man en kinderen, 
maar zelf zou ik graag een ander land in Azië willen zien. 
“Waarom gaan we niet met de rugzak?” zegt onze oudste. 
Backpacken? Willen we dat eigenlijk nog wel? “Maar jullie 
gingen altijd met de rugzak op vakantie? Ik zou zo graag wil-
len beleven wat jullie altijd hebben meegemaakt,” aldus 
dochterlief. Mijn man en ik kijken elkaar aan en twijfelen. 
Het waren altijd leuke vakanties. Onze laatste vakantie op de 
bonnefooi was tien jaar geleden naar Cuba. Mijn man twijfelt 
en zegt dat we kunnen gaan voor ‘semi-backpacken’. De 
vlucht boeken en rondreizen, maar alle hotels en transfers 
van te voren regelen. Ik twijfel. “Nee, laten we ervoor gaan en 
nog één keer echt backpacken.”

We besluiten om naar Cambodja en Thailand te gaan en boe-
ken alleen een ticket en de eerste twee nachten in Bangkok. 
De laatste week willen we graag aan het strand zijn en ik 
boek een luxe hotel in Hua Hin. Dat betekent dat we twee 
volle weken alle tijd hebben om een gedeelte van Thailand en 
Cambodja te ontdekken met de rugzak. 

De voorbereidingen van een vakantie vind ik bijna net zo 
leuk als de vakantie zelf. We geven de kinderen de taak om 
ieder een gedeelte van de reis uit te zoeken. Ze krijgen een 
schrift en een reisdagboekje met de vragen: Wat wil je graag 
zien? Wat kunnen we echt niet missen? En wat wil je graag 
gedaan hebben? Ons gezin bestaat uit vijf personen: Mijn 

Het mooie Cambodja is een prachtig land dat niet alleen 
bekend staat om de wereldberoemde tempels van Angkor Wat, 

maar ook een voelbaar indrukwekkende geschiedenis heeft 
door het Khmer-bewind. De vriendelijke bevolking, het groene 

landschap met rijstvelden en de onontdekte schoonheid van 
Cambodja maak dit land één van de meest bijzondere 

bestemmingen van Azië.
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wordt. Wel uitkijken met streetfood, want soms ligt het vlees 
al uren buiten en daar kunnen onze Europese magen echt 
niet tegen. Wij kiezen voor een leuk tentje op de hoek, waar 
alle gerechten vers bereid worden. We zien kleine courget-
tes, kokosmelk, citroengras, gember, koriander en curry’s 
liggen en het ziet er heerlijk uit. We drinken kokossap uit 
grote kokosnoten en eten heerlijk voor 350 Bath, negen euro. 
Zo goedkoop hebben we nog nooit met z’n vijven gegeten! 

Na twee nachten verlaten we het drukke Bangkok en gaan we 
met de nachttrein naar Chiang Mai. Er is airco in de trein en 
je kunt er gewoon eten bestellen voor de avond en het ont-
bijt. Als ik ga slapen in mijn bovenbed merk ik dat ik kriebels 
in mijn buik heb. Morgen gaat het avontuur beginnen! We 
weten niet waar we dan zullen slapen. Toch wel spannend…
’s Morgens komen we aan op het treinstation van Chiang 
Mai. Het is hier heel groen eǹ voor slechts negen euro per 
persoon, per nacht. Er is een zwembad, airco en een restau-
rant. Dit gaat wel heel erg gemakkelijk. Wat gaan we doen? 
We vragen of het goed is dat we wel meegaan met de trans-
fer, maar als we de guesthouse niet leuk vinden, gaan we 
verder zoeken. Dat vindt hij prima. Als we aankomen, zien 
we een gezellige receptie en gasten die aan het ontbijt zitten. 
Er zijn veel backpackers uit Australië, een paar stellen en we 
zien een ander gezin. De familiekamer ziet er schoon uit en 
voor de prijs is het een prima accommodatie. We besluiten 
om te blijven en brengen drie nachten door in het gezellige, 
hippie-achtige Chiang Mai. Het guesthouse staat in een klein 
achterbuurtje met lokale kappers, massagesalons en kleine 
restaurantjes. Precies wat we leuk vinden! We gaan een dag 
avontuurlijk klimmen, via zipwire door het oerwoud, maken 
een ‘drop’ van veertig meter uit een boom en bezoeken de 
watervallen en de dierentuin. We vinden het allemaal jam-
mer als we Chiang Mai na vier dagen verlaten. 
Dan is het tijd om naar Cambodja te gaan. We vliegen van 
Chiang Mai naar Phnom Penh met Air Asia. Met een overstap 
in Bangkok duurt de reis zo’n vijf uur. Als we aankomen, zit-
ten we middenin een tropische regenbui. We nemen twee 
tuktuks naar de wijk die we uitgekozen hebben voor ons ver-

blijf en we vinden een leuk pension, dat gerund wordt door 
Fransen en er spik en span uitziet. We boeken twee kamers 
en besluiten eerst heerlijk te gaan eten in het restaurant dat 
bij het pension hoort. Deze accommodatie is wat duurder 
dan andere, maar we hebben zin in een warme douche, een 
beetje luxe en een goed glas wijn.

De volgende dag gaan we naar Phnom Penh, de hoofdstad 
van Cambodja. Hier voel je direct de zware geschiedenis van 
het land. In de jaren zeventig was Pol Pot aan de macht en 
onder zijn regiem zijn er meer dan drie miljoen mensen ver-
moord. We bezoeken het museum en de Killing Fields en zijn 
alle vijf uit het veld geslagen, als we beseffen wat hier alle-
maal is gebeurd. De Rode Khmer (in Cambodja heeft ieder-
een het over Khmer Rouge) was een organisatie waarbij ie-
dereen in het land zich moest aansluiten. Mensen mochten 
geen eigen geloof en mening hebben. Veel doktoren, advoca-
ten en andere geleerden zijn toen opgepakt en vermoord. 
Ook beroemde zangers, filmsterren en buitenlandse journa-
listen zijn slachtoffer geworden. Twee dagen lang duiken we 
in de afschuwelijke geschiedenis van dit land. De oorlog 
heeft duidelijk littekens achtergelaten; er zijn veel mensen 
zonder armen of benen, als gevolg van de landmijnen die 
zijn achtergebleven, en ouderen hebben zichtbaar veel mee-
gemaakt. Ondanks de gebeurtenissen in de jaren zeventig 
zijn de mensen oprecht aardig en hebben ze bijna altijd een 
glimlach op hun gezicht. Het is een onvergetelijke ervaring.  

We besluiten door te trekken naar Siem Reap en moeten be-
palen hoe we daar gaan komen. Voor de eerste keer tijdens 
de reis ben ik onrustig. Hoe gaan we die paar honderd kilo-
meter afleggen? We besluiten om met een bus te gaan, die er 
ongeveer zeven uur over doet. De wegen zijn slecht en ge-
lukkig stoppen we onderweg voor een korte lunch. Maar de 
rit gaat door prachtige natuur en dat maakt veel goed. Voor-
dat we vertrokken heb ik even gekeken naar de guesthouses 
op onze bestemming. Ik wil er graag één met een zwembad, 
dat is fijn voor Jazz. Als zesjarige wordt hij ook maar meege-
sleept op deze avontuurlijke reis. We vinden uiteindelijk een 
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heel leuk onderkomen, met een klein zwembad op het dak 
en airco in de kamers. Op de hoek van de straat wordt recla-
me gemaakt om je was te laten doen, dat is fijn! Ik breng een 
grote zak was van acht kilo en na 24 uur kan ik het weer op-
halen. Voor slechts zes dollar hebben we allemaal weer 
schone kleding.

We voelen ons direct thuis in Siem Reap en hebben het ge-
voel dat we hier het echte Cambodja gaan ontdekken. Als 
reisagent werk ik graag samen met lokale agenten ter plaat-
se. Cambodian Travel Partner is van André Ruijs (een Neder-
lander) en zijn vrouw Lily (een Cambodjaanse). We regelen 
een dag met één van hun gidsen: Soka. We leren hem kennen 
als een hardwerkende jongeman. Zes dagen per week werkt 
hij overdag op het reisbureau of als gids en ‘s avonds gaat hij 
naar school. Met veel liefde vertelt hij ons over de omgeving 
van Siem Reap. Met een busje gaan we naar een klein dorpje 
waar we fietsen huren en vervolgens fietsen we twee uur 
lang door het ruige en groene landschap. We zien veel over-
blijfselen van tempels en overal spelen de kinderen op 
straat. Ze rennen soms achter ons aan en springen achterop. 
Gelukkig hebben we genoeg leuke gadgets meegenomen om 
de kinderen mee te verwennen. Als we de lokale markt be-
zoeken, kijken we onze ogen uit: rauwe vis ligt naast rauwe 
kip. Varkenskoppen en teilen met bloed worden aangeboden 
op kleurige kleden. “In Cambodja eten we echt alles,” zegt 
Soka. We zien vrouwen die kakkerlakken, spinnen, maden en 
krekels in knoflook en rode pepers verkopen. Het ruikt alle-
maal heerlijk door de kruiden, maar het ziet er huivering-
wekkend uit. Na de fietstocht gaan we naar het dorpje Kam-
pong Khleang, het grootste drijvende dorp op het Tonle Sap 
meer. We zijn uitgenodigd bij een gezin dat hier woont: een 
moeder van ongeveer 70 jaar met haar 36-jarige zoon die le-
raar is. Ze hebben geen meubels, alleen kleden en hangmat-
ten. Oma heeft voor ons gekookt en we eten op de veranda, 
terwijl we praten met haar zoon, die heel goed Engels 
spreekt. We zijn onder de indruk. Na een boottocht op het 
meer komen er allemaal kindjes op ons aflopen. “Please one 
dollar, give us one dollar. We can not go to school…” Mijn 

hart breekt. We kopen een armbandje en geven de kinderen 
kleding en goodies. Later vraag ik aan Soka wat we het beste 
kunnen doen met bedelende kinderen. Soka vertelt dat het 
beter is om niks te geven; de kinderen worden erop uitge-
stuurd door hun ouders en het is beter om dat niet aan te 
moedigen. Moeilijk natuurlijk, maar uiteindelijk echt beter. 

De volgende dag maken we een jeeptour naar de heilige berg 
Phnom Kulen. We rijden langs twee mooie watervallen waar 
we even kunnen zwemmen en afkoelen en stoppen regelma-
tig om wat eten. ’s Avonds bezoeken we Phare Circus; een 
mix van traditioneel en modern theater, acrobatiek, jongle-
ren, muziek en dans. Het circus geeft kansarme jongeren de 
mogelijkheid om een toekomst op te bouwen als circusar-
tiest en kunstenaar. De kinderen vinden het geweldig en kij-
ken hun ogen uit.

Na een aantal dagen vol avontuur is het tijd voor cultuur. We 
brengen een bezoek aan Angkor Wat, een hindoeïstische 
tempel die bekend staat als het meest bekende en grootste 
religieuze bouwwerk ter wereld. Het staat op de werelderf-
goedlijst van Unesco en trekt elke dag veel bezoekers. We 
kopen een dagpas en het is indrukwekkend om dit bouw-
werk van dichtbij te bekijken. De tempel ligt in een mooi 
park dat omgeven is door een groot meer. Alles is groen en 
als je geluk hebt, zie je de aapjes springen van boom naar 
boom. Jazz is het eigenlijk al zat na het bezoek van één tem-
pel, maar we zijn vastbesloten om ze allemaal te zien en be-
zoeken ook Angkor Thom (met de beroemde Bayon; tempel 
met de gezichten) en Ta Phrom (met bomen die door de tem-
pel groeien). Het is heet en het vergt doorzettingsvermogen 
maar we hebben een prachtige dag, die we afsluiten aan het 
zwembad van ons guesthouse. 

En dan breekt dat dag aan dat we terug gaan naar Thailand. 
We worden opgehaald met een bus die ons naar de grens 
brengt, een trip van drie uur. Bij de grens moeten we lopend 
door de twee douanes en dat blijkt een drama. We moeten 
twee uur wachten in de zinderende hitte en een lange rij. 



Lezersaanbieding GLANS

Inspirerende cultuur, vriendelijke bevolking en indrukwekkende bezienswaar-
digheden. Dit alles vind je in Cambodja. Het hoogtepunt ligt bij Siem Reap, 
waar je het indrukwekkende tempelcomplex Angkor kunt bezoeken. Maar 
ook Siem Reap zelf is de moeite waard. Heerlijk eten en bijzondere ontmoe-
tingen garanderen een geweldige vakantie!

Inbegrepen: Niet inbegrepen

 
€ 2,50 per dossier en 1 x € 35,- 

 
voor kleine meerprijs)

hoogseizoen op aanvraag.

15 dagen

Cambodja
vanaf € 1.495,- per persoon   

GLANS-lezers krijgen extra voordeel
Gratis dagexcursie Triple A in Siem Reap t.w.v. € 39,- p.p.

* tegen inlevering van deze GLANS-bon krijg je deze extra  

voordelen bij Dynamic Travel in Barendrecht en Oud-Beijerland.

Iedereen moet op de foto en vingerafdrukken plaatsen. De 
douaniers zijn streng en gedragen zich arrogant. Nadat we 
eindelijk de stempels hebben om Cambodja uit te mogen, 
moeten we weer in de rij om formulieren in te vullen en foto’s 
te maken om Thailand  weer in te mogen. We krijgen sticker-
tjes op onze T-shirts en moeten wachten op de volgende bus. 
Komt dit wel goed? Na een kort ritje in een open vrachtwagen, 
nog een uur wachten, een flinke fooi aan een Thai en een rit 
van vijf uur in een minivan komen we eindelijk in Bangkok 
aan. Na een overnachting daar gaan we de volgende dag naar 
het luxe strandhotel Hyatt in Hua Hin. Daar komen we bij van 
onze reis en genieten we van het strand, zwembad, de schone 
bedden en de luxe. Elke avond drinken we Thais bier bij een 
live muziek, we huren scooters en verkennen de stad en het 
strand. 

En dan gebeurt er op onze vertrekdag iets verschrikkelijks: er 
ontploft een bom in de wijk Ersawan. 12 doden en veel gewon-
den. Het is niet te geloven. Onze transfer zou door die wijk 
gaan. Wij hadden op het moment dat de bom ontplofte in  
dezelfde wijk kunnen zijn. Hoe bizar! 

In het vliegtuig overdenken we onze reis. We zijn het erover 
eens: we hebben een heerlijke vakantie gehad en het back- 
packen? Volgend jaar weer!  /

Kijk op onze website voor meer 
informatie of bel naar Esther 

Jessica: 06-30 40 31 80
Esther: 06-24 40 60 31


