
Reisverslag Myanmar 2015, de Groot 

Vrijdag 6 maart: Onze dochter brengt ons naar Schiphol, we zijn mooi op tijd. Het vliegtuig zit niet 
eens halfvol!  

Zaterdag 7 maart: Na een goede en rustige vlucht landen we na 12 uur 
vliegen op Kuala Lumpur. Hier vandaan gaan we met een shuttlebus naar 
de andere hal. We moeten wachten tot rond 9 uur, we vetrekken iets later, 
na 2 ½ uur vliegen landen we in Yangon, hier is het nu rond 12 uur.  ( het is 
1 ½ uur eerder dan in KL).Onze groep bestaat uit 5 koppels en 7 singles. De 
gids, Ernst Jan staat ons op te wachten en na 40 minuten zijn we in ons 
eerste hotel, Hotel Pho Sein, ziet er keurig uit, kamer op de 2e etage, met 
airco en koelkast. Om half 2 moeten we naar de hoogste verdieping ( 7) 
voor algemene info van de gids. Daarna zelf op pad, we gaan met een taxi 
naar het centrum en de markt. Wat direct opvalt is dat de mannen en 
jongens in een longyi lopen, een soort omslagrok. En de vrouwen en 

kinderen hebben thanaka op hun gezicht, een bescherming tegen vuil, zon en droogte. Om half 7 in 
de hal om met de gids en een paar anderen van de groep naar de chinees te gaan. Het blijkt iets 
anders dan dat we verwachten: zelf zouden we dit nooit gekozen hebben, gewoon ergens in een 
donker straatje een vies tentje met van die kleine tafeltjes en stoeltjes, maar we bestellen op advies 
van EJ een nasi of  een soepje of noodles. Het is lekker. Het kost echt niks; nog geen 5 euro met cola 
voor twee!!! 

Zondag 8 maart: Half 8 vertrek . Het is vooral druk. Eerst gaan we naar een 
lokale markt, wat een verscheidenheid aan producten; vlees en vis, 
bloemen, groenten en fruit, make up, kleding,  offerspullen en  maar ook 
schoonmaakartikelen. Er zijn ook kleine kraampjes waar de mensen kunnen 
eten, gewoon op de stoep op een stoeltje of gewoon uit een plastic zakje. 
Dan naar de Shwedagon tempel.  Het is de grootste tempel van Myanmar 
en 98 meter hoog en met 50.000 kilo goud en duizenden edelstenen 
bedekt. Een deel staat in de steigers, maar het is mooi en groot en druk. 
Ruim 80% van de bevolking is boeddhistisch. Hier wordt gebeden bij de 
Boeddha van de geboortedag, Theo en ik zijn geboren op zaterdag dus zijn 
wij een draak. Overal worden offers gelegd en kaarsjes en wierook gebrand. 

We zien ook een aantal groepen met mooi geklede mensen. Die vieren dat hun kind naar het 
klooster gaat om monnik te worden, daar wordt een heel feest van gemaakt. We zijn rond half 12 
weer terug bij de bus. Die zet ons af en dan gaan we eten met een paar mensen, het is lekker .Voor 
ongeveer 5 euro met zijn tweeën incl. drank. Daarna gaan we met zijn zessen een rit maken met de 
lokale trein, de circulair train, 200 kyat = 20 cent!! voor 3 uur. We maken dan een rondje, het is niet 
heel bijzonder maar voornamelijk warm. Daarna nog ergens wat gedronken, dit is dan weer ruim 2 
euro pp., want het is een toeristisch cafeetje. Daarna nog wat rondgelopen in de stad naar koloniaal 
gebouwen en park, Strandhotel en uiteindelijk bij 50th Street wat gegeten. 



Maandag 9 Maart: We brengen eerst een bezoek aan een begraafplaats, 
ter nagedachtenis van de soldaten van de Tweede Wereldoorlog. Het is 
heel mistig, maar toch mooi. Daarna verder en onderweg een stop voor 
een kopje koffie, dat hebben ze alleen maar in poedervorm, in zakjes kant 
en klaar: met koffiepoeder, suiker en melk in één. Heel zoet. Na een paar 
uur zijn we in Kyaiktiyo. We gaan naar een soort busstation, waar heel veel 
mensen zijn en waar we in een hele grote truck moeten plaatsnemen op 
hele smalle zitplaatsen, naast elkaar en we moeten ons vast houden aan 
een stang. De truck brengt ons in een sneltreinvaart al hotsend en stotend 
een berg op naar de plek onderaan het beginpunt van de Gouden Rots. 
Eerst eten we wat en dan lopen we omhoog. De Gouden Rots is een 

granieten rotsblok die beplakt is met bladgoud die balanceert op de rand van de top van de 1100 
meter hoge Kyaiktoberg. Boven op de berg is een gouden, ruim 7 meter hoge, pagode gebouwd. Het 
geheel blijft in evenwicht door een haar van Boeddha. Het is heel warm  en druk en omdat we op 
blote voeten moeten lopen over hele hete tegels is het eigenlijk niet te doen om op je gemak rond te 
kijken. De tegels zijn heel heet en het kaarsvet wat er op ligt maakt het nog erger, we verbranden 
onze voetzolen! Na een paar foto’s gaan we terug. We zoeken de schaduw en een koud drankje op. 
We wachten op de andere reisgenoten. Na een stukje bergafwaarts lopen gaan we met de truck 
weer terug naar het beginpunt. Met de bus naar Hotel Golden Sunrise, een leuke locatie en een 
prachtige grote kamer met grote badkamer. We eten in het hotel-restaurant. Heerlijk noodles met 
cashewnoten en patat met saté. 

Dinsdag 10 Maart: Half 8 vertrek. Eerst naar Bago, een paar uur 
rijden door een gebied waar vooral veel watermeloenen gekweekt 
worden. We bezoeken de Shwemawdawa Paya pagode, de 
Gouden God tempel, met de hoogste stoepa van Myanmar. Dan 
gaan we naar het Kha Khat Wain klooster, daar gaan we kijken bij 
de monniken die gaan lunchen.  De monniken mogen maar 2 keer 
per dag eten. Er wordt voor ze gekookt, voor vrouwen niet, die 
moeten het zelf doen. Ze moeten 272 regels uit hun hoofd leren en 
mogen maar 2 keer examen doen. Hun hoofd moet kaal zijn en de 

familie moet een donatie doen. Men mag zelf bepalen hoelang men in het klooster blijft, en 3 keer in 
je leven voor een bepaalde tijd mag ook, ook dan ben je een goede monnik.  Deze monniken lopen in 
een lange rij naar de eetzaal en symbolisch krijgen ze de rijst in hun schaaltje, een aantal mensen 
delen aan hen de rijst uit. De curry’s staan op de tafels in de grote eetzaal. Dan gaan we naar de 
Kyaikpun pagode met 4 rug aan rug zittende Boeddhabeelden. Daarna naar de Shwethalyaung 
Boeddha, een liggende Boeddha van 55 meter lang en 16 meter hoog. Iets verderop nog een 
liggende Boedhha, deze is vrij nieuw, pas gedoneerd. Rond 3 uur gaan we met de trein terug naar 
Yangon, een leuke rit met veel lokale mensen. Met de bus weer naar het hotel van de eerste dag, ook 
vanavond eten we bij de “chinees”. 

  

Woensdag 11 Maart: Vroeg op, want om 04.15 vertrekken we naar 
het vliegveld om met een binnenlandse vlucht naar Mandalay te 
vliegen. Het is een klein uurtje vliegen en rond 7.45 uur gaan we 
met een nieuwe bus ongeveer in 6 uur naar Hsipaw, onderweg 
koffiedrinken, plassen en banden koelen. Rond half 3 zijn we in het 
Guesthouse Mister Charles, een gezellig hotel. EJ heeft een goede 
tip: we gaan naar Mister Shake Yuan Yuan voor een verse en 
overheerlijke smoothie voor € 1,00. Daarna lopen we nog even 
rond door het dorp. 



Donderdag 12 Maart: EJ stelt voor om een wandeling te maken, we 
vertrekken om 8 uur. Het is een leuke wandeling en onderweg zien 
we veel van de lokale bezigheden. Er rijden tuk tuks en volgepakte 
brommertjes rond als een soort buurtwinkeltje met chips, snoep, 
groenten, fruit en vlees. We bezoeken een noodlefabriekje en een 
smid en diverse boerderijtjes en zien de mensen werken op het 
land. Ook gaan we naar een tempel. Weer is het erg warm en de 
ijscomannen doen goede zaken. Onderweg drinken we wat. We 
mogen overal een kijkje nemen bij de mensen binnen. De bevolking 

is erg aardig. Terug in het dorp, gaan we bij een lokaal tentje, ondanks de hitte, een lekker pittig 
noodlesoepje eten, ook hier zou je zelf niet zo gauw gaan eten, maar het is weer heerlijk! We nemen 
ook nog maar een lekker shake bij Yuan Yuan. ’s Middags huren we met een paar mensen een tuk 
tuk en gaan naar een houten klooster, waar ondanks de hitte jonge monniken druk aan het hout 
zagen zijn. Ook bezoeken we Little Bagan, een klein gebied met een paar tempels en pagodes. 
Daarna terug naar het dorp en daar langs het water lekker wat gedronken en daar uiteindelijk met 
een heel stel ook gegeten. 

Vrijdag 13 Maart: Vroeg op want we gaan om 7 uur al weg, maar eerst 
zingen en taart eten, want onze reisgenoot Frans is jarig. We moeten voor 
één overnachting spullen meenemen. We gaan met een lokaal busje naar 
de startplek van de tweedaagse trekking. De bus stopt voor het 
guesthouse, en er zitten dan 4 mensen in, wij met z’n 18en met rugtas 
gaat nog prima erbij. Vlak om de hoek stopt hij weer, er moeten nog  6 
mensen plus bagage bij, passen en meten en bij elkaar op de schoot, gaat 
het net. Maar dan stopt de bus iets verder weer; nog 3 mensen met 
bagage erbij, er werd over elkaar heen geklommen, geduwd en gepast, 
dat is natuurlijk lachen, maar eigenlijk is het gevaarlijk! Een stuk verder 
stopt de bus weer en op de treeplank worden een aantal balen met 

spullen opgestapeld.  Als er uiteindelijk iemand uit moet, gaat er één door het raam en de ander 
klimt over iedereen heen. Na een klein uurtje komen we bij het guesthouse waar we morgen slapen, 
hier laten we onze grote bagage achter en gaan met tuk tuks naar het vertrekpunt van de trekking. 
Het is nu al goed warm, met begeleiding van een gids en een verzorger op een brommer gaan we op 
weg. Het eerste stuk is leuk, we komen wat mensen tegen, maar al gauw is er niet veel meer te zien 
en is het alleen maar warm, stoffig en klimmen. Het is echt pittig. Gelukkig zorgt de gids op de 
brommer voor lekkere dingen onderweg, meloen, blikjes drinken , thee met cake, nootjes, chips, en 
koekjes. Onderweg lunchen we bij mensen thuis. In totaal lopen we bijna 18 kilometer, voornamelijk 
klimmen, en meestal in de volle zon in rond de 45 graden! Aan het eind van de middag komen we 
aan bij het Palaung dorp waar we met z’n allen eten en overnachten bij een familie thuis. We 
worden gastvrij onthaalt en drinken een lekker koel drankje. Na een tijdje gaan we ons wassen bij 
een wasgelegenheid buiten, het is behelpen maar het kan. Met een groep mensen slapen we op de 
bovenverdieping op matrasjes en de rest slaapt beneden in de opslagruimte. De bewoners koken 
voor ons, we gaan lekker eten en daarna op tijd naar bed. 

Zaterdag 14 Maart: Al vroeg zijn we wakker, er zijn een aantal 
andere mensen ziek. We krijgen als ontbijt noodlesoep en banaan. 
We gaan om half 8 weer op pad. Het eerste stuk is dezelfde route 
als gisteren, dus nu afdalen. Maar ook een aantal klimmetjes en het 
is al weer snel erg warm. Ook vandaag zijn er voldoende stops met 
allerlei lekkers.  Na 4 en een half uur zijn we weer in Kyaukme, 
eerst gaan we wat eten; we eten patat, dan lopen we naar ons 
guesthouse, de Aume Oo, dit is heel basic. We douchen en rusten 



even uit. Daarna lopen we nog even over de markt en door de straatjes. We kopen een paar 
dingetjes voor morgen in de trein. ’s Avonds gaan we met de groep eten.  

Zondag 15 Maart: We zijn vroeg op. We ontbijten en gaan dan nog 
even het plaatsje in. Om half 11 gaan de tassen op karren en lopen 
we naar het stationnetje. We zitten “upperclass”. De reis duurt 
ruim 5 uur. De treinreis is leuk, we stoppen regelmatig en zien dan 
wat de mensen allemaal verkopen, een aantal verkopers komen 
binnen om hun eten of drinken te verkopen. Na ongeveer 
anderhalf uur komen we bij de beroemde Gokteik viaduct, een 
viaduct uit 1901 en het hoogste treinviaduct van Myanmar. Verder 

zien we mensen op de landerijen en mooie rijstvelden. Rond half 5 zijn we bij ons eindstation, in Pyin 
Oo Lwin, we worden met taxi’s naar ons hotel gebracht, Royal Parkview, ziet er mooi en schoon uit. 
Met de hele groep gaan we ’s avonds eten in de buurt. 

Maandag 16 Maart: We staan ondanks de vrije ochtend vroeg op, 
we krijgen een heerlijk uitgebreid ontbijt. EJ stelt voor om met een 
groepje te gaan wandelen, er zijn hier nog veel grote Britse villa’s. 
Eerst gaan we naar het Thiri Myaing Hotel dat op dit moment 
gerenoveerd wordt, daarna naar de lokale markt en de Purcell 
Tower en zien hier in het centrum veel koetsjes rond rijden. We 
drinken lekkere koffie met wat lekkers erbij bij een bakkertje. We 
slenteren nog wat rond, want het is weer heel warm. Om 12 uur 
gaan we met taxi’s in anderhalf uur naar het volgende hotel; 
Emerald Land inn, in Mandalay. Een gezellig hotel, ruime kamer, 
lekker zwembadje. We krijgen uitleg over de excursies en mogelijke 
dingen om te doen, maar weer stelt EJ voor om mee te gaan. Om 4 
uur lopen we, in 40 graden!, naar de haven. We lopen door smalle 
straatjes en zien dat er in de werkplaatsen overal aan gewerkt 
wordt, autobedrijfjes, smederijen, en huizen worden opgeknapt. 
Het water in de haven staat heel laag, normaal is er veel 
bedrijvigheid, met laden en lossen en de zogenaamde 

“zakkenwassers”( mannen die de gebruikte zakken uitwassen), nu zijn er armoedige hutjes gebouwd 
langs het water. De ellende straalt er van af! Vooral de kinderen komen naar ons toe en vinden het 
leuk dat we foto’s maken. ’s Avonds eten we bij de lokale Chinees, weer iets wat we zelf nooit 
gedaan zouden hebben, maar lekker en weer goedkoop! 

Dinsdag 17 Maart: We gaan met EJ door de stad fietsen. Met een 
taxi tuk tuk gaan we de stad in naar een fietsverhuur. Het is heel 
druk in de stad maar de mensen houden rekening met een sliert 
van toeristen op de weg. We bezoeken het Shwenandaw Kyaung 
houten klooster, de laatste overblijfselen van het Royal Palace. 
Met prachtige houten snijwerk figuren. Daarna naar de Kuthodaw 
pagode, met het grootste boek ter wereld, met 729 zuilen met 
inscripties van het Boeddhisme. Daarna stallen we onze fietsen en 
gaan met tuk tuks naar de top van de Mandalay Hill.  Met de trap 

naar boven. Daar staat de Sutaungpyei pagode op een heuvel van 240 meter hoogte.  Een kleurrijke 
pagode. Boven kijken we uit over de omgeving van Mandalay en zien heel veel pagodes en kloosters. 
Met de lift naar beneden en met tuk tuks verder naar beneden. Dan fietsen we naar de Shwe Kyi 
Myint pagode ook een kleurrijke pagode. Na de lunch gaan we naar de Shwe In Bin pagode, ook 
weer een teakhouten klooster met mooi houtsnijwerk en met veel deva’s, figuren met puntmutsjes, 
zij beschermen de Boeddha’s tegen het kwaad. Dan fietsen we naar de goudkloppers, een 



werkplaats waar ze met een hamer de velletjes goud steeds dunner en dunner slaan en er daarna 
boekjes van maken om te verkopen en dan op de Boeddhabeelden te plakken. Daarna naar de 
Mahamuni pagode, een belangrijke tempel met een beeld van de Mahamuni Boeddha( = Grote 
Wijze).  En we lopen nog door de stoffige “marmerstraat”, aan beide kanten van deze straat wordt er 
gehakt, geslepen en gepolijst aan grote en kleine Boeddhabeelden. Smerig werk, helemaal zonder 
oog en mondbescherming. En we sluiten deze leuke en warme fietstocht af met een heerlijk ijsje. EJ 
weet een zaak waar er zo veel ijs verkocht wordt dat het “veilig” moet zijn. Het smaakt inderdaad 
heerlijk. Dan met de taxi tuk tuk weer terug naar het hotel. Op het terrasje bij de kamer eten we een 
bordje patat.  

Woensdag 18 Maart: Om half 8 gaan we de mountainbikes passen 
waar we de komende twee dagen mee gaan fietsen. Met twee 
gidsen gaan we naar Sagaing. We nemen alleen een tas mee voor 
één overnachting, maar die gaan met de tuk tuks mee. Direct zien 
we alweer een grote ceremoniestoet. Het eerste stuk fietsen we 
alleen maar over verharde wegen. In Amarapura gaan we naar de 
Ubein brug, een 1,2 kilometer lange voetgangersbrug, de langste 
teakhouten voetgangersbrug ter wereld. Het is lange tijd heiig, 
maar wel heel warm. We bezoeken een weverij en daarna steken 

we de Ayeyarwaddy rivier over met de fietsen per boot naar Ava. We lunchen onder bomen in de 
buitenlucht.  Dan fietsen we verder over stoffige en vaak smalle en mulle zandpaadjes, we komen 
langs vele pagodes en tempels. We stoppen vaak om te drinken, want het is heel warm. Ook 
bezoeken we een klein schooltje en stoppen we op de Avabrug voor het uitzicht op de Irrawaddy 
rivier. Dan naar ons hotel Shwe Pyae Sone. We douchen en gaan op het dakterras zitten en lekker 
wat drinken. Om half 7 eten bij een “Chinees”.  

Donderdag 19 Maart: Om half 8 weer op de fiets, nu veel 
afdalingen en een paar klimmetjes. Eerst gaan we naar de Sagaing 
U Ponya Shin pagode, we moeten eerst tientallen steile treden 
opklimmen. Dan naar Mingun, daar zien we de onvoltooide 
pagode en de Mingunbell, de grootste nog werkende bronzen klok 
van 4 meter hoog. Het is een soort kunstenaarsdorpje. Hier lopen 
nog veel paard en wagens over de stoffige wegen. Ook gaan we 
naar de Mya Thein Dan pagode een witte pagode met zeven 
terrassen als golven en nissen met nats. Na de lunch gaan we naar 

de boot die ons en onze fietsen weer naar de overkant terugbrengt. We gaan weer naar het hotel 
van eergisteren, daar liggen we nog even bij het zwembad bij te komen. Met een taxi tuk tuk gaan 
we met een paar mensen naar het centrum om bij BBB westers te gaan eten. 

Vrijdag 20 Maart: Om half 8 gaan we weg met de lange 
afstandsbus naar Bagan, we hebben een lange dag te gaan. Het is 
een saaie rit van ruim 6 uur. Rond half 2 bij hotel Kaday Aung in 
Bagan, we blijven hier 3 nachten, want hier is veel te zien. ’s 
Middags gaan we al, op de hotelfietsen, fietsen naar de Thisa Wadi 
pagode om de zonsondergang te zien. Helaas is het wat heiig, maar 
evengoed is het heel mooi. In dit gebied lijkt het wel of er een blik 

met tempels en pagodes is opengetrokken!! Geweldig. Meer dan 4000 tempels en pagodes staan 
hier in deze omgeving. De één nog mooier en groter dan de andere. 



Zaterdag 21 Maart: Om half 8 vertrekken we met paard en wagen 
over de stoffige wegen naar de mooiste tempels en pagodes. De 
één na de ander bekijken we rondom, van binnen en sommige 
beklimmen we voor een prachtig uitzicht. Sommige hebben 
prachtige Boeddhabeelden, andere hebben weer 
muurschilderingen. De één is met donkere gesteente en de andere 
is juist weer licht van kleur. Prachtig! ’s Avonds gaan we ook nog 
naar een pagode voor een zonsondergang. Daarna eten we in het 
centrum. 

Zondag 22 Maart: Vandaag gaan we met E bikes de omgeving 
bekijken. Omdat het zo warm is gaat dit beter dan fietsen. Ook 
vandaag zien we veel tempels en pagodes, ook een Hindoeïstische 
tempel en een lakwerkfabriekje. De Shwezigon pagode met een 
gouden stoepa is groot met veel goud. En verder zien we ook een 
soort stolpachtige stoepa’s. Vandaag zijn we wel verzadigd  geraakt 
van de vele pagodes en tempels en omdat het weer zo warm is 
stoppen we vaak om te drinken en te rusten. ’s Avonds eten we in 
het centrum. 

Maandag 23 Maart: Om half 9 gaan we weg met de bus op weg 
naar Meiktilla. Onderweg stoppen we langs de kant voor een 
bezoek aan een palmboomplantage waar ze van alles maken van 
de palmboom. Onderweg zien we een ceremonie en stappen we 
uit om te kijken. Nu is het een feestelijke stoet met paard en 
wagens.  Rond 11 uur zien we vanuit de bus in de verte Mount 
Popa. Een vulkaan van ruim 1500 meter hoog, met bovenop de 
berg een klooster. Het ziet er vanaf beneden prachtig uit, maar als 
we hem na 777 treden omhoog klimmen van dichtbij bekijken, is er 
niet veel moois te zien. Onderweg zijn er veel aapjes en het is druk. 
Na de lunch gaan we verder met de bus, we komen om 4 uur aan 
bij ons basic hotel Honey. We lopen wat rond  met een groepje en 
drinken wat op een dakterras. Later eten we in een Thais 
restaurant.  

 

 

Dinsdag 24 Maart: Om half 8 gaan we met de bus naar Magwe en 
bezoeken we een olifantenproject. Er zijn een paar olifanten die 
hier verzorgt worden, we geven ze eten en kunnen ze daarna gaan 
wassen. Met een gids lopen we daarna een uur over smalle paadjes 
de bergen in en steken riviertjes over om bij een picknickplaats te 
komen om daar uit een bananenblad te gaan eten. Leuk maar veel 
te warm.  Met de bus rijden we verder naar Kalaw. Om half 3 
komen we aan bij hotel Dream Villa. ’s Avonds eten we bij de 7 
Sisters, lekker vis van de barbecue.  



Woensdag 25 maart: We ontbijten vroeg, want het moet leuk zijn 
op de lokale markt, hier 10 minuten vandaan lopen. En inderdaad; 
Geweldig! Van alles is te koop: groenten, fruit, vis, vlees, lingerie, 
bloemen en overal kan je gaan eten. De mensen dragen kleurrijke 
kleding en hoofddoeken. Rond half 9 gaan we wandelen met EJ in 
de omgeving. We komen langs koloniale huizen en bij een grot met 
duizenden Boeddhabeelden en bij een Bapistenkerk. We eten nog 
een lekkere bananenflap van bakker Poe Poe. ’s Middags gaan we 
nog even naar de markt. ’s Avonds eten we in het dorp. 

Donderdag 26 Maart: We vertrekken met de bus richting het Inle 
meer. Dat is ongeveer 2 uur rijden, maar we stoppen onderweg 
ook nog bij een papierfabriekje/parasolwinkeltje. Daar zien we 
hoe ze dingen maken van handgeschept papier met ingelegde 
bloemen en papieren parasolletjes ed. Verder gaan we naar het 
Nyaung Shwe klooster, een houten klooster met ovalen ramen. Er 
naast staat een pagode met een soort glas in lood afbeeldingen en 
honderden Boeddha’s, beide erg mooi. Rond 12 uur komen we aan 
bij hotel Golden Lotus in Nyaung Shwe vlakbij het Inle meer. ’s 

Middags regelen we de fietsen voor morgen en lopen door het plaatsje en bezoeken we een tempel 
en gaan eten bij Viewpont, een chique restaurant. Met uitzicht op het vertrekpunt van de boten naar 
het Inle meer. Het begint te regenen, dus een snel bezoekje aan de markt en dan terug naar het 
hotel. ’s Middags laat drinken we in een “Franse”tent een cappuccino. Met een aantal mensen gaan 
we in een klein tentje pizza, lekker. 

Vrijdag 27 Maart: Om half 9 gaan we met de meesten mensen met 
EJ fietsen in de omgeving. We fietsen door en langs de landerijen 
en zien veel mensen en kinderen in de dorpjes en op landerijen en 
rijstvelden. We stoppen om koffie te drinken en zouden eigenlijk 
met een boot oversteken, maar de waterstand is heel laag en de 
prijs heel hoog en wachttijd van de oversteek is heel lang. We 
fietsen terug en eten in het dorp. Later,  ’ s middags, zien we een 
hele grote ceremonieoptocht met heel veel mensen en muziek. 
Daarna gaan we op de fiets met EJ en een aantal mensen naar de 

Red Mountain wijngaard voor een wijnproeverij. Helaas gaat het weer regenen, dus gaan we al snel 
weer weg. ’s Avonds eten we in een klein restaurantje.  

Zaterdag 28 Maart: Om half 8 weg, we lopen naar het vertrekpunt 
van de boten, de koffers worden in een tuk tuk gebracht.  We gaan 
varen, in een soort kanoboot, over het Inle meer.  Hier wonen 
voornamelijk Intha’s, een bevolking die van en op het water leeft. 
Hier zien we een paar beenroeiers. En langs de kant zien we veel 
paalwoningen. In “zijstraten” van het meer, gaan we van boord, 
eerst om naar een markt te gaan. Daarna varen we verder en 
stoppen even later bij een weverij, we zien een deel van het proces 
van de zijdeweverij maar ook van de draden van de lotusbloem, 

althans de vezels uit de stelen, worden verwerkt tot draad en ook daarmee wordt er geweven. We 
lunchen op het water en bezoeken daarna een smederij en een sigarenfabriekje. Dan varen we naar 
de Hpaung Daw Oo pagode en bekijken die. Daarna gaan we weer aan boord en varen door de 
drijvende tuinen. Er is niet heel veel te zien in deze tijd van het jaar, maar we krijgen een goed idee 
hoe en wat ze hier verbouwen. Daarna gaan we naar een houten klooster op palen. Tot slot varen 
we aan het eind van de middag naar ons hotel aan het water, Hupin hotel. ‘s Avonds hebben we 



alvast een afscheidsdiner in het restaurant omdat één reisgenoot morgenochtend vertrekt naar zijn 
verlenging.  

Zondag 29 Maart: Om half 9 vertrekken we naar het vliegveld voor 
onze binnenlandse vlucht terug naar Yangon. Het is ongeveer 1 uur 
vliegen, maar we moeten lang wachten op het vliegveld op onze 
bus naar het hotel Aung Tha Pyauy. Een hotel in het centrum. ’s 
Middags gaan we weer met een paar mensen de stad in en gaan 
een beetje rondkijken op de overdekte markt, maar het is zo 
warm, we haken snel af en gaan wat drinken. Later gaan we naar 
het stadspark en daar ontmoeten we nog meer reisgenoten. We 
hangen wat rond en kijken wat de mensen zoal doen. En zij kijken 

naar ons! ’s Avonds gaan we eten bij de Golden Duck een heel groot restaurant bij de haven. En 
drinken daarna nog een ( dure ) cappuccino in de stad. 

Maandag 30 Maart: ’s Morgens lopen we met een paar mensen nog maar eens door de stad en 
komen nu bij een andere lokale markt. We drinken nog een koffie en gaan dan terug naar het hotel 
om de laatste dingen in te pakken. Om half 1 vertrekken we met de bus naar het vliegveld. Om 15.45 
uur vliegen we naar Kuala Lumpur en daarna vliegen we naar Amsterdam. Vlak voor het boarden op 
KL zien we opeens een paar reisgenoten van de reis India/Nepal van 2014, we maken een praatje, zij 
hebben net een rondreis door Maleisië gemaakt. Na een turbulente vlucht met veel tegenwind 
landen we dinsdag 31 maart vroeg in de ochtend, een uur later dan gepland op Schiphol. 

Myanmar: Wat we ervan verwacht hadden werd helemaal waar gemaakt: Er is nog heel veel 
authentiek en nog niet verpest door het toerisme. Uniek om te zien dat de mensen nog heel veel 
oude gebruiken hanteren zoals de thanaka en de longyi. In dit land hebben wij de meeste tempels en 
pagodes gezien. En hier leeft het Boeddhisme meer dan elders. Jammer dat niet alles goed en mooi 
gerestaureerd is. Ik had niet verwacht dat de hotels over het algemeen goed waren, af en toe wel 
een eigenaardige doucheruimte( met de sproeikop zo goed als boven het toilet of zo). De mensen 
zijn heel vriendelijk, overal wordt gezwaaid en gegroet; Mingalaba!!  We hebben heerlijk gegeten en 
ook op plekken waar we zelf niet zo gauw zelf zouden gaan eten, maar door EJ wel.  De lokale 
markten waren geweldig! De vele ceremonies hadden wij ook nog nooit gezien. De wandelingen en 
de fietstochten waren top! Vooral dankzij EJ. Mandalay was leuk er was veel te zien. En Bagan was 
helemaal prachtig! Zoveel tempels en pagodes en de één nog mooier dan de andere. Verder was het 
gebied op en om het Inlemeer ook mooi. Al met al was het een mooie reis naar een mooi land met 
mooie mensen. 

 

 


