
Reisverslag Papua & Raja Ampat december 2016 

 

Dag 1, 2 & 3:  

Hier een eerste update van onze super gave reis naar Papua (Baliem Vallei) & Raja Ampat ... Donderdag 1 

december zijn we om half 4 vertrokken, na nog een drukke dag om de laatste voorbereidingen te treffen!!! 

Reizen door een behoorlijk onbekend gebied met een backpacker is toch ff wat anders dan reizen met een 

koffer... tassen wel 3x in en uitgepakt en dankzij een goede tip om alle kleding super strak in elkaar te rollen 

hebben we de tassen ingepakt en wel op de rug!!! Wim heeft ons op het station in Apeldoorn afgezet en daar 

hebben we de trein genomen naar Amsterdam Schiphol!!! We zijn lekker op tijd en hebben onze bagage 

gedropt en zijn heerlijk rustig een hapje gaan eten... Om 22.00 uur vertrekt onze vlucht met Emirates richting 

Dubai... Super mooi vliegtuig, met 2 verdiepingen en een bar aan boord. We hebben geluk, plekken bij de 

nooduitgang en twee stoelen naast elkaar, heerlijk comfortabel kunnen zitten en slapen...In Dubai een 

tussenlanding waar we heerlijk ff kop koffie hebben gescoord bij de Starbucks...Na een wachttijd van ongeveer 

3 1/2 uur vlogen we verder richting Jakarta... op deze vlucht hebben we ook veel geslapen , rust pakken want 

we hebben onze energie nog wel nodig... Op Jakarta aangekomen moesten we een behoorlijke tijd wachten op 

onze bagage...brrr krap tijd met een overstap van 3 uur en 20 minuten...Na ruim een uur hadden we de bagage 

en hebben we Nijar ontmoet... wat voelt dat gelijk vertrouwd en er is gezelligheid en we kletsen ondertussen 

goed bij met elkaar!!! Voor de overstap moeten we naar een andere terminal met de bus...ingecheckt op de 

laatste vlucht richting Jayapura... gelukkig nog wel even tijd om ons op te frissen, je voelt je niet echt fris na 

zo'n lange vlucht... Op deze vlucht hebben we 2 x een tussenlanding...De eerste tussenlanding op Makassar, 

hier kwam het met bakken uit de lucht vallen, gelukkig mochten wij blijven zitten in het vliegtuig... Na 25 

minuten vlogen we verder... Ongelofelijk over een super gaaf gebied... kilometers lang alleen maar ongerepte 

jungle met een kronkelende rivier, er schijnen mensen diep in de jungle te leven...de luchthaven is ook een 

bijzondere ervaring, er is 1 baan waar de vliegtuigen landen en opstijgen...Op deze luchthaven gaan wij er even 

uit...Wij zijn de enige blanke mensen hier, dus veel bekijks...Na een klein half uur vliegen we door naar onze 

eindbestemming Jayapura, waar onze reis gaat beginnen... 

 

Aangekomen in Jayapura op de luchthaven hebben we snel onze bagage en gaan we met een taxi richting het 

hotel...We hebben ingecheckt en eindelijk tijd voor een warme douche dachten we... helaas het liep nog even 

wat anders. Voor Papua hebben we een permit (soort visum) nodig en die moet vanmiddag voor 15.00 uur 

gehaald zijn bij de politie, dus snel een taxi in om naar Sentani te reizen (ruim 40 min verderop) om het permit 

te gaan regelen. De route er naar toe is erg mooi, super mooi meer wat omringd wordt door bergen en de 

houten huizen op palen, die gebouwd zijn op het meer. Gertine is wel moe, dus valt af en toe wat in slaap in de 

auto...We worden in eerste instantie van politie bureau naar politie bureau gestuurd, maar bij de derde was 

het raak en konden we ons permit laten maken. Echter kwamen we snel tot de ontdekking dat er pasfoto's op 

moeten en die hebben wij natuurlijk niet bij ons, snel een foto op de telefoon gemaakt en dit af laten drukken 

bij een plaatselijk winkeltje...pasfoto's voor elkaar, was de stroom uitgevallen, dus ze konden geen permit 

maken, we moesten maar even ergens koffie gaan drinken en dan zouden ze bellen als het geregeld was. Zo 

gezegd zo gedaan, wij naar een café voor koffie en daar begon het wachten. Na een uur waren we het zat en 

zijn we terug gegaan naar het politie bureau, we hebben dat permit vandaag nodig, zondag is alles dicht en 

maandag zitten we om 7.45 uur in het Vliegtuig naar de Baliem Vallei. Bij het politie bureau lag het permit al 

klaar, ze zullen ook niet ff bellen, de pasfoto's erop gelijmd en we konden weer vertrekken, ruim 4 uur verder 

inmiddels. We zijn via een andere route terug gereden naar het hotel en daar konden we eindelijk heerlijk gaan 

douchen en hebben we wat spullen uitgepakt. Heerlijk om na zo'n lange tijd weer onder de douche te gaan en 

jezelf helemaal op te kunnen frissen!!! In de avond bij de plaatselijke warong langs de weg een hapje gaan eten 

en nog even een stuk gewandeld. Vanavond enigszins op tijd gaan slapen en morgen een rustig dagje tegemoet 

op het Sentani meer om plaatselijke dorpen te bezoeken... 

 

Dag 4:  

Een nieuwe dag met om half 9 eerst een Indonesisch ontbijt Nasi Goreng met ei, jammie jammie...Rond 9.00 

uur zijn we vertrokken met de taxi richting het Sentani meer om daar op een bootje te stappen om traditionele 



dorpjes op eilandjes in het meer te bezoeken...wat een super gaaf uitzicht heb je vanaf het meer op de bergen, 

met de houten huisje op palen in het water gebouwd... wauw wauw wauw, dit maakt reizen gaaf...Op het 

eerste eilandje zijn we vooral onder de indruk van de houten huizen op palen, om het waterdicht te houden 

wordt er hout gebruikt en ook wel golfplaatjes...de varkens lopen gewoon onder de huizen (in het water) door 

en in het water wordt er gezwommen, de behoeftes gedaan, de afwas en het wasgoed gedaan... niet echt fris 

te noemen, maar zo gaat dat hier nou eenmaal...in dit dorpje staan verschillende Christelijke kerken, we 

hebben er 1 van binnen kunnen bekijken, de kerkdienst was net ten einde en alle bewoners van het dorp 

kwamen net naar buiten...ze bekeken ons allen goed en sommige mensen waren niet verlegen om ons de hand 

te schudden, vriendelijke lieve mensen, zoals wij het gewend zijn in Indonesië...super gaaf om tijdens de 

wandeling de kinderen te zien zwemmen en spelen met simpele houten vissersbootje, kinderen te zien spelen 

met blikjes en hier de luxe er niet toe doet om gelukkig te zijn... op het dorp is 1 school, vandaag gesloten 

omdat het zondag is, wel even naar binnen kunnen kijken... De overige twee dorpen die wij bezocht hebben, 

zijn soort gelijk aan het eerste dorp.. wel opvallend dat kinderen al spelen met zelfgemaakte speren van 

bamboestokken en daarmee achter de honden en kippen aan zitten... op 1 van de eilandjes wandelen we ook 

nog over een lang zelf aangelegd pad van planken door een moeras gebied... Gertine stapt onderweg nog op 

een verrotte plank, die dus breekt en ze met 1 voet in het moeras terecht komt, gelukkig staat dat stukje 

droog!!! Bij het laatste dorpje wat wij bezoeken worden we uitgenodigd door de plaatselijke bevolking, een 

oude vrouw van 73 jaar die gebrekkig een woordje Nederlands spreekt, super gast vrij en we hebben een tijd 

op de veranda, omringd door de lokale bevolking zitten kletsen, dan is het dus super handig dat we Nijar mee 

hebben die voor ons kan vertalen...we krijgen drinken aangeboden en de gastvrijheid is hier super!!! Bij vertrek 

begint het flink te regenen, we wachten een kleine 15 minuten op de steiger voor we terug varen naar het 

vaste land...We maken nog maar wat foto's met de plaatselijke kinderen, want die wandelen op ieder eiland 

achter ons aan!!! Op de boot terug is het water wat wilder, dus meer golven en op het eind begint het nog iets 

te regenen, gelukkig komen we nagenoeg droog over!!! Onderweg heerlijk gaan lunchen en daarna terug naar 

het hotel...We nemen tijd om even te douchen en daarna even wat boodschappen halen bij de plaatselijke 

supermarkt voor de trip naar de Baliem Vallei...Later op de avond een hapje gaan eten hij het restaurant en 

nog een stuk langs de weg gewandeld. Onderweg worden we opgeschrikt door een behoorlijke knal, een 

ongeluk, gelukkig niet zelf gezien, maar we zien een hoop plaatselijke bevolking die kant op gaan om hulp te 

verlenen, super hoe iedereen hier direct in actie komt!!! Vanavond niet al te laat naar bed, de wekker gaat om 

5.00 uur in de morgen, we vliegen om 7.45 uur richting Wamena (baliem vallei)!!! 

 

Dag 5: 

Vanmorgen al vroeg de wekker, 4.45 uur, snel onder de douche, laatste spullen inpakken en ontbijten!!! Om 

half 7 met een taxi richting de luchthaven, service van het hotel. Eenmaal ingecheckt op de vlucht konden we 

direct boarden en daar moesten we wachten om aan boord te kunnen. We worden met de bus naar het 

vliegtuig gebracht, aangekomen zien we een vliegtuig met propellers aan de vleugels, er kunnen 80 mensen in 

dit vliegtuig, het zit niet vol en er worden mensen verplaatst om het gewicht goed te verdelen!!! Opstijgen gaat 

prima, we maken direct een behoorlijke bocht waarbij Dennis nog ff benoemd "we vallen toch niet uit de 

lucht?". Nee hoor schat, alles gaat goed!!! Prima vlucht van een uurtje, met weer super mooie uitzichten en je 

komt de Vallei tussen twee bergen binnen vliegen.. alles hier wordt aangeleverd via een vliegtuig, er is geen 

weg over land naar dit gebied... bijzonder om dat zo te mee te maken, eigenlijk dwars door een berg vliegen, 

helaas wel bewolking op de toppen van de bergen, dus geen super spectaculaire foto's kunnen maken!!! Op de 

luchthaven aangekomen moeten we direct een kantoortje in om ons permit (visum) te tonen... we worden 

vriendelijk ontvangen en de regelzaken worden voor elkaar gemaakt. We krijgen toestemming en mogen de 

Baliem Vallei officieel in!!! Onze lokale gids Ones is al op de luchthaven, hier gaan wij de komende dagen mee 

op pad...Op de luchthaven komt er buiten direct een naakte man met een peniskoker naar ons toe, best wat 

overdonderd, want ze zijn er dus in dit gebied, hij schudt ons vriendelijk de hand!!!  

 

In het hotel heeft Nijar het programma nogmaals doorgesproken met de lokale gids Ones en daarna overlegd 

met ons en konden wij vragen stellen...wat op ons programma staat is nog even een verrassing, wij hebben wel 

e.e.a. gelezen en gezien, maar het is altijd afwachten hoe wij het gaan ervaren. Verder heeft hij ons voorzien 

van tips om de stad hier te verkennen... super handig!!! We zijn ons even wat gaan opfrissen en daarna lekker 

gaan lunchen...Vanmiddag op pad gegaan, we nemen hier een busje (soort dolmus) die ons naar de lokale 



markt brengt, onderweg spotten wij opnieuw Traditionele Bevolking, een naakte man met een peniskoker!!! 

Helaas spotten wij het te laat, rijdt het busje te hard, dus nog geen foto. Echter maakt de plaatselijke markt het 

allemaal goed, want we stappen uit en daar loopt alweer een naakte man met peniskoker, we maken stiekem 

wat foto's (ze willen er graag geld aan verdienen) en Gertine maakt ook filmopnames... we spotten al lopend 

over de markt nog een tweede naakte man... toch best wel een gekke gewaarwording zo op een markt, bij ons 

kom je ze niet tegen!!! Dit is wel waar we voor komen, nog bestaande lokale tradities aanschouwen, super om 

dit in zo'n korte tijd al mee te mogen maken!!! De lokale markt is ook echt traditioneel, super veel mensen die 

hun groente, fruit, vlees en kruiden proberen te verkopen... de geuren en de drukte zijn indrukwekkend en 

bijzonder, ook om toch te ervaren dat lokale markten in landen nog weer verschillend zijn!!! Na de lokale markt 

bezocht te hebben zijn we met het busje terug gereden naar het dorp...hier hebben we wat gewandeld door de 

straatjes en zien we de becaks, scooters, vrachtwagens en auto's rustig door de straten rijden... de lokale 

bevolking doet hun boodschappen en het is bijzonder om te zien hoe de vrouwen deze boodschappen 

dragen...zie de foto's die we bij voegen...we drinken onderweg wat hij een plaatselijke warong en gaan met de 

becak terug naar het hotel!!! In het hotel even tijd om nog wat te chillen... we gaan 5 zware dagen tegemoet 

met trekkingen de vallei in...we hebben geluk, we komen nog een traditionele naakte man tegen en de eerste 

foto met deze man samen is een feit!!! Uiteraard hebben we deze man wel een kleine bijdrage gedaan... in het 

hotel ontmoeten we nog een Nederlands stel, ze komen net terug van een 3 daagse trekking en zijn erg onder 

de indruk van wat ze gezien hebben!!! We zijn dus erg benieuwd!!! 

Dag 6: 

Vandaag om half 9 aan het ontbijt, we worden om 9.00 uur opgehaald voor een 1 daagse trekking door o.a. de 

jungle. We worden met een auto vervoerd, prima auto voor hier. We rijden door de stad van Wamena, komen 

langs de plaatselijke markt waar de mensen hun goederen aan bieden en de varkens er vrolijk tussen door 

lopen, het kan hier allemaal, Niemand kijkt er raar van op...al snel veranderd het uitzicht en rijden we door de 

prachtige vallei, bergen volledig begroeid, wanden die erg hoog reiken en waar weer bomen bovenop groeien. 

De drukte langs en op de weg blijft... wandelende vrouwen met draagzakken, vol gekocht met goederen, op 

hun hoofd en hangend op hun rug, varkens en honden die langs de weg lopen en op de weg de auto’s en 

transporters vol geladen met goederen en mensen om dingen te vervoeren met daartussen door de scooters, 

motors en becaks. Hoe dieper we de vallei in gaan, hoe rustiger het wordt op de weg, vooral zien we dan de 

mensen die lopend hun goederen vervoeren en de mensen die werken op hun land. We passeren de Baliem 

Rivier, een snel stromende rivier die door de hele vallei stroomt en waar de vallei ook naar vernoemd is. De 

eerste stop die wij maken is bij een traditioneel dorpje, hier leven de mensen in ronde huisjes gemaakt van 

hout met een dak van stro, super cool om te zien. Het dorpje is omringd door een soort van houten schutting, 

valt nog net niet om. We klimmen via een trapje door de opening die als deur wordt gebruikt, dit is de 

toegangspoort van het dorpje, ook wel kampong genoemd. In het dorpje staan een aantal hutjes in een cirkel 

gebouwd met daartussen een binnenplaats wat bestaand uit zand en stenen, nog wat modderig doordat het 

afgelopen nacht geregend heeft. De varkens wroeten vrolijk in de modder en een aantal hutjes wordt gebruikt 

als hok voor de varkens. Binnen het dorp lopen een aantal oudere mannen en kinderen met een peniskoker, 

helaas niet allemaal meer. Zonde dat deze traditie toch al aan het verdwijnen is. De vrouwen lopen met 

ontbloot bovenlijf met daaronder een broekje of een (stro)rokje. Een kind van een jaar of 3-4 hangt nog even 

bij moeders aan de borst om wat melk te drinken (het staat op film), ik kijk verbazingwekkend naar dit 

gebeuren. We lopen door het dorpje, in het laatste huisje wordt een zwarte mummy bewaard, deze komen wij 

bezichtigen. Deze persoon (zwarte mummy) heeft voor zijn overlijden gevraagd aan zijn familie om zijn lichaam 

te bewaren, hij was de belangrijkste leider van het dorp. De familie heeft het lichaam van deze man in verband 

gewikkeld en verbrandt/gerookt ik vuur. De mummy is nu zo'n 372 jaar oud. Elke 4 jaar wordt er nog een 

traditioneel feest gevierd om de zwarte mummy te eren, hij wordt dan voorzien van een ketting en een ijzeren 

tooi op zijn hoofd en er wordt een varken geslacht ter ere van deze leider. De mummy is bijzonder om te zien, 

de benen in elkaar gevouwen en de armen over de knieën en zijn mond is open. We fotograferen de mummy. 

Inmiddels zijn er aardig wat dorpelingen om ons heen komen staan en we zien steeds meer mannen met 

peniskokers en zelfs 1 met nog een bot door zijn neus, hoe bijzonder is dat. We willen hier uiteraard mee op de 

foto, mooi voor aan de wand in huis ;-). We verlaten na vele foto's en vragen het dorp en gaan richting de 

jungle, waar we een tocht gaan lopen om bij een zoutwaterbron uit te komen. Bij het instappen zijn we 

helemaal verbaasd, er gaat een traditionele vrouw uit het dorp met ons mee. Heel bijzonder om opeens in een 



auto te stappen waar een vrouw in een rokje van stro en een ontbloot boven lichaam achter ons zit in de auto. 

De jungletocht begint bij een hek waar we over klimmen, wandelend door een soort van weiland komen we 

aan bij de jungle. Wat een super gave tocht, al klimmend over stenen, smalle modderige paden en een weg die 

op de meeste stukken zeer steil omhoog gaat. Gertine wordt geholpen door twee kinderen en de vrouw, op 

vele stukken is het super glad. Gave ervaring en totaal anders dan alle jungletochten die we hiervoor gelopen 

hebben. Onderweg passeren we een brug die over de rivier gaat. We liepen al een stuk langs deze rivier, we 

klimmen via de zijkant van de brug over de rotsen om wat mooie foto's te maken en te laten maken. Na deze 

stop zetten we onze trekking voort richting de zoutwaterbron. Een flinke klim, maar wel super mooi. 

Uiteindelijk komen we bij de zoutwaterbron, waar ze ons laten zien hoe ze met de bladeren van een 

bananenplant zout winnen uit de rivier. Het bananenblad wordt geheel uit elkaar gehaald en ze laten het ruim 

25 min in de zoutwaterbron liggen. Ze maken er uiteindelijk een pakketje van en dit laten ze drogen in de zon. 

De mensen die leven in de dorpjes hier komen op deze manier aan hun zout. Wij kunnen ons er geen 

voorstelling van maken dat ze een behoorlijke tocht door de jungle moeten lopen om aan hun zout te komen, 

wij halen het gewoon even in de supermarkt. Wel mooi om te zien hoe ze hier de natuur gebruiken voor 

levensmiddelen. Bij de zoutwaterbron gaan we heerlijk lunchen met nasi en vers fruit. De lunch in een jungle 

smaakt toch altijd lekkerder dan wanneer je naar een restaurant gaat, waarschijnlijk door de geweldige 

omgeving. We worden voorzien van heerlijke verse ananas en passievruchten, jammie jammie. Na ruim een 

uur, wandelen we terug door de jungle om vervolgens een bezoek te brengen aan een grot. De wandeling naar 

de grot brengt ons eerst langs een traditioneel dorp, waar we al weer een man met een peniskoker tegen 

komen. Gek je begint er aan te wennen, maar het blijft super bijzonder!!! We klimmen via een soort van trap, 

omringd door prachtige planten en bomen, gevormd uit stenen richting de grot. Opnieuw een aardige klim en 

we moeten goed opletten om niet naar beneden te glijden. Bij de grot weten we niet wat we zien, wauw wat is 

ook dit weer een mooie plek. We dalen rustig af, voorzichtig want het is stijl en het is losliggend zand. We gaan 

diep de grot in, geweldig om al die pegels van kalk te zien en de vleermuizen al te horen. We dalen behoorlijk 

ver af, waar we uitkomen bij water, we schijnen met de zaklamp over het water en kijken diep de grot in waar 

bovenin vele vleermuizen rond vliegen en er ook vele aan het plafond van de grot hangen. We klimmen 

uiteindelijk terug naar boven en pakken nog een ander stuk van de grot, klimmen opnieuw via een weg bezaaid 

met stenen omhoog en zien een prachtig stukje natuur, met daarachter weer een verlenging van de grot. 

Wauw wat is dit mooi, we maken foto's en genieten van deze gave momenten. Na het bezoek van de grot 

rijden we terug richting de stad Wamena. Onderweg passeren ons nog wat traditionele mannen in de 

peniskoker en maken wij daar gebruik van om foto's te maken. We maken nog een tussenstop om even wat te 

drinken te scoren en keren dan voldaan terug met een dag vol gave, nieuwe ervaringen bij ons hotel. We 

denken heerlijk onder een warme douche te stappen, maar helaas de boiler is stuk, dus dat wordt een koude 

douche. De medewerkers van het hotel hebben er nog wel naar gekeken, maar konden het zo snel niet maken 

en alle kamers waren vol geboekt, zo gaat dat in Indonesië. We beginnen ook vast met onze tas in pakken voor 

morgen, we gaan 4 dagen rond trekken door de Baliem Vallei en overnachten bij de traditionele bevolking. Vier 

dagen afgesloten van de buitenwereld, want bereik hebben we daar niet!!!  

 

Dag 7:  

Vanmorgen op tijd de wekker, we worden om half 9 opgehaald. Gelukkig kunnen we ook bij dit hotel wat 

spullen achter laten die we niet nodig hebben op deze trekking. De gids is er al ruim voor half 9 en we ontbijten 

met wat meer tempo. We stappen in de auto, hier ontmoeten we de porters Jacob, Wilhelmus, Hiron & Willem 

die de aankomende 4 dagen met ons de trekkingen gaan doen door de vallei. Onderweg stoppen we nog bij 

een kleine markt om verse groente en fruit te kopen, in de vallei is weinig te koop, de mensen voorzien 

voornamelijk hun zelf van levensmiddelen middels landbouw en ze lopen naar de stad om daar goederen te 

kopen, daar zijn ze ruim een dag of zelfs meerdere dagen voor kwijt. De stop bij de markt is in een winkelstraat, 

voor de winkeltjes hebben mensen hun goederen uitgestald op kleedjes. We stoppen voor een winkel waar een 

man gekleed met alleen een peniskoker zijn ontbijt zit te nuttigen, wederom maken wij er nog maar weer is 

wat foto's van. Deze man heeft ook een stuk bot door zijn oor, jeetje wat een groot gat moet er in die oorlel 

zitten...de bijzondere indrukken houden maar niet op!!! We rijden verder de vallei in. Onderweg krijgen we te 

horen dat er aardverschuivingen zijn geweest en wij dus afgezet worden op de plek van de verschuiving, lopend 

moeten we over steken en daar staat een andere chauffeur op ons te wachten. Wij zijn erg benieuwd wat we 

ons hierbij voor moeten stellen, we laten ons maar weer verrassen. Aangekomen stappen we uit de auto en 



inderdaad de weg is volledig weggeslagen en heeft plek gemaakt voor stenen omringd door drijfzand. We 

zullen dus van steen naar steen moeten springen om aan de overkant te komen. Het is hier een drukte van 

belang, want de plaatselijke bevolking gaan ook met hun goederen over deze weg. We kijken onze ogen uit hoe 

mensen met zware bepakking behendig over de stenen springen om naar de andere kant te komen. Wij wagen 

ons hier ook maar aan en springen van steen naar steen, soms met een beetje hulp van de porter. Aangekomen 

aan de overkant zien we een auto die vast is komen te zitten in het drijfzand. Er wordt hulp geboden door de 

plaatselijke bevolking en mannen staan tot hun knieën in de blubber om de auto uit te graven, dat gaat nog 

een flinke klus worden!!! We maken kennis met onze nieuwe chauffeur en de bagage wordt op het dak van de 

auto gebonden. De auto valt nog net niet uit elkaar, deuren moeten van de buitenkant open gemaakt worden 

door je arm door het raam te steken en ramen worden met stukjes hout er tussen omhoog gehouden, later 

zien wij ook dat de banden van de auto scheef staan, dat we hier veilig in vervoerd zijn is echt een wonder. De 

weg is ook niet al te best, veel stenen gaten en we gaan over bruggetjes waarbij we denken "als dat maar goed 

gaat". Dennis en Nijar stappen na enige tijd uit om wat foto's te maken van de overgang over zo'n bruggetje, 

Gertine gaat voorin zitten om het te filmen. De chauffeur controleert eerst via de buitenkant of haar deur goed 

dicht zit, straks val ik nog uit de auto met al dat geschut!!! We halen de overkant en we zetten onze weg voort 

tot aan de rivier, hier kan de chauffeur niet verder en begint onze wandeling door de vallei. We trekken de 

schoenen uit en maken de oversteek over de snel stromende rivier, op de blote voeten over al die stenen op de 

bodem. Echt respect voor de bevolking hier, de meeste mensen lopen de hele dag op blote voeten, nou dat zou 

ons knap zeer doen. Tijdens de overtocht over de rivier passeert ons een brommer die gewoon door de rivier 

gaat, deze mensen zijn gek denken wij, ach ja hier is het normaal. Aan de overkant maken we onze voeten 

schoon, trekken de schoenen aan en beginnen onze wandeling door de vallei. Super gave wandeling, eerste 

stuk over asfalt en een aardig vlakke weg. We passeren het eerste dorpje, hier moeten we bij het kantoor waar 

het leger gevestigd is ons paspoort laten zien en een kopie van het permit (visum) afgeven. We moeten onze 

namen noteren in een boek, dit doen we dus maar netjes. Na deze controle wandelen we verder en nog geen 

10 minuten laten passeren we het politiebureau en hier willen ze ook een kopie van het permit hebben. We 

houden hier tevens een tussenstop om even wat te drinken en er worden wat banaantjes gekocht bij een 

winkeltje aan huis. We worden goed voorzien van fruit en koekjes. Vanaf dit punt begint de wandeling de 

bergen in, behoorlijke steile weg omhoog, althans klimmen over smalle paden die bestaan uit stenen, dan weer 

stukken modderig zand en stukken smalle paden die droog zijn. Onderweg niks anders dan super gave 

uitzichten en heerlijk rustig met af en toe mensen uit de dorpjes in de bergen die passeren. We klimmen steeds 

verder omhoog en zien de wolken steeds dichterbij komen. Wauw wat een super gave vallei, bergen groen 

begroeid met bomen, planten en bloemen en vlinders die in het rond bladderen. De rivier die door de vallei 

kronkelt, onbeschrijfelijk hoe mooi dit ook weer is. Onderweg passeren zo nu en dan mannen in peniskokers 

ons en steeds meer mensen willen ons de hand schudden, super vriendelijk en ze zijn oprecht blij als ze gebruik 

kunnen maken van deze gelegenheid. De klim omhoog is wel super zwaar, maar echt meer dan de moeite 

waard en wij zijn super blij dat we dit mee mogen maken. We passeren steeds meer traditionele dorpjes, 

bestaande uit de ronde houten huisjes met een dak van stro. Onderweg maken we verschillende stops om even 

wat te drinken en eten, heb je wel nodig bij deze klim. Rond 14.00 uur komen we aan bij het dorpje waar we 

gaan overnachten. Wauw wat ontzettend gaaf, een dorpje waar 7 ronde hutjes staan van hout met een dak van 

stro. Super gaaf dat we overnachten in zo'n hutje. De tassen mogen af en we kunnen heerlijk gaan chillen en 

lunchen. Een tafel van een aantal grote stenen/rotsen met daarom heen stenen die gebruikt worden om op te 

zitten, met een super mooi uitzicht op een lager gelegen dorp en de bergen. We worden voorzien van een 

heerlijke lunch. Na de lunch chillen we nog even en we maken nog een wandeling door de omgeving. We 

maken kennis met de eigenaar, hij is aan het werk in zijn groente tuintje. De eigenaar is ook traditioneel, loopt 

nog met een peniskoker, wel een trui aan want het begint al af te koelen. Hij laat ons zijn ronde huisje zien, 

deze heeft een tweede verdieping, wat bijzonder is voor deze huisjes en vertelt ons over de groente die hij 

verbouwd. We wandelen verder en klimmen hoger de berg op. Hoe bijzonder is het om op een berg tussen de 

laaghangende wolken te staan, wat een gave ervaring. We genieten van de mooie uitzichten en maken foto's. 

Na ruim 2 uur keren we terug naar het dorpje en gaan heerlijk chillen en genieten na van deze prachtige dag. 

We hebben hier geen stroom, het is vroeg donker. In ons hutje krijgen we later op de avond een heerlijke 

maaltijd die we nuttigen bij kaarslicht. Dennis en Nijar gaan op tijd slapen, op een super dun matrasje met 2 

dekens en een slaapzak. Dat gaat een beroerde nacht worden, slapen op een vloer van houten planken. Ik lees 

nog lekker een boek en beschrijf onze ervaringen!!!  



 

Dag 8:  

Na een beroerde nacht al vroeg wakker (5.00 uur), om 6.00 uur opgestaan, we worden wakker met traditionele 

Papua muziek die door een speaker ter gehore wordt gebracht in de verre om streek. We zijn ons gaan 

opfrissen, een badkamer met douche kennen ze hier niet en bij de mandi opfrissen is echt te smerig, gelukkig 

hebben we washandjes van Zwitsal mee. We ontbijten rustig in ons hutje en rond 8.00 uur vertrekken we 

richting het volgende dorp. Vlak voor vertrek krijgen de porters te horen dat de brug, waar we de oversteek 

over de rivier moeten doen, kapot is. We moeten dus eerst een eind terug lopen, om via een andere brug over 

de rivier te komen. We nemen een andere route dan gister, ook weer een super mooie route door de vallei. 

Eerst een afdaling, het pad is op stukken zeer glibberig doordat het geregend heeft afgelopen nacht. De porter 

helpt hier en daar om veilig naar beneden te komen. We wandelen een stuk langs de rivier en passeren veel 

bevolking die aan het werk zijn in hun groente tuintjes. De mensen zijn hier super vriendelijk, ze groeten en 

vele komen naar ons toe om ons de hand te schudden. Na ruim ander half uur lopen komen we aan bij de brug, 

behoorlijke wiebel brug en er zijn behoorlijk wat planken uit de brug. We komen veilig aan de overkant, daar 

begint onze klim de bergen weer in. We klimmen over paden, nou ja wat je een pad kunt noemen. Pffff het is 

maar goed dat sommige mensen in Nederland geen weet van hebben, want een pad waar je voetje voor voetje 

over heen moet, met een zeer steile afgrond naast je is nou niet bepaald veilig, zeker niet als je zou weten hoe 

glibberig het hier was, veel modder en geen recht pad. Gelukkig hebben we sterke porters mee die ons goed 

helpen. Onderweg zeggen we tegen elkaar dat deze route wel in dat programma kan van "de gevaarlijkste 

wegen in het buitenland". Jeetje wat een pad, afwisselend van losse stenen, zand wat zeer glibberig is 

afgewisseld met soms een goed stukje. De uitzichten maken dit alles wel goed, wauw wat is deze vallei mooi. 

We passeren onderweg een stuk rotswand waar kleine watervallen zijn ontstaan, super mooi en een goede 

plek om een stop te houden. We vervolgen onze weg, geen idee hoe lang deze weg nog zo door gaat. We 

hebben flinke klimmen naar boven, vervolgd met afdalingen naar beneden. Onderweg passeren ons nauwelijks 

tot geen mensen, dit pad wordt niet veel gebruikt, soms nog traditionele mannen met een peniskoker. Wat een 

avontuur deze wandeling, maar soms denken we wel als we maar veilig aankomen. We steken na een flinke, 

gladde afdaling naar beneden de rivier over, op deze plek is de rivier erg wild. Na deze oversteek begint een 

klim omhoog, 1 van de porters gaat voor ons uit, hier is het namelijk zo modderig dat hij een pad gaat 

aanleggen van stenen. We springen met hulp van de porters van steen naar steen, met opnieuw een diep ravijn 

pal naast ons. Deze wegen hebben we maar niet gefilmd, Gertine had de filmcamera los in haar hand en 

uiteindelijk dus even opgeborgen. Gelukkig na ongeveer een uur komen we weer op een pad wat in betere 

omstandigheden verkeerd, we wandelen rustig verder en genieten van de geweldige uitzichten. Watervallen en 

de rivier die mooi afsteken tegen de reusachtige bergen en we zitten zo hoog dat we letterlijk in en tussen de 

wolken lopen. Wauw wat is dit een waanzinnig mooie omgeving en wat doen wij een indrukken op. Onderweg 

passeren nog wat plaatselijke mensen uit het dorp, ze zijn een dag of meer dagen onderweg om boodschappen 

te doen in de stad Wamena. Typerend en opvallend is dat de vrouwen met minimaal 50 kg aan goederen op 

hun rug dragen en nog 10 kg op hun hoofd, de mannen dragen nagenoeg niks of zijn niet eens mee. Bijzonder 

en zeer veel respect dat mensen deze slechte wegen af moeten leggen voor hun boodschappen en dan ook nog 

eens terug moeten met zoveel ballast. We komen rond 15.00 uur uiteindelijk aan in het dorp waar we gaan 

overnachten, wederom in een rond huisje met een rieten dak en alleen een matras op de grond. We frissen ons 

op en wandelen nog even richting de rivier, hier maken we onze schoenen en broek even schoon, volledig 

onder de blubber. Het begint echter te regenen en we gaan terug naar ons huisje. We worden voorzien van 

heerlijke soep en daarna besluiten we om even lekker te gaan rusten. We zijn best moe van een beroerde 

nacht slapen en toch wel een tocht die de nodige energie heeft gekost. Het is het allemaal waard als je deze 

waanzinnig, mooie en bijzondere omgeving ervoor terug krijgt. In de avond chillen we heerlijk met de porters, 

we hebben leuke gesprekken over de gewoontes hier in Papua en hoe wij leven in Europa. De porters vertellen 

over de traditie met de peniskoker, dat de oudere generatie nog dagelijks leeft met deze traditie, maar de 

kinderen krijgen vrije keuze of ze dat wel/niet willen. We laten wat foto's zien aan Jacob, je zult het niet 

geloven wij staan met zijn vader op een foto, zijn vader houdt nog vast aan de traditionele traditie om een 

peniskoker te dragen. We worden ons er steeds meer bewust van dat over een aantal jaren deze traditie alleen 

nog uitgedragen wordt bij traditionele feesten en dat het niet meer in stand gehouden wordt in het dagelijks 

leven. We besluiten op tijd te gaan slapen, morgen wederom een wandeling door de vallei.  

 



Dag 9:  

Het heeft de hele nacht geregend, we hebben wel lekker geslapen. We staan op tijd op, om 9.00 uur vertrekken 

we richting het volgende dorp. We ontbijten eerst rustig en we vertrekken iets na 9.00 uur. Het regent nog 

steeds, dus we gaan onze poncho maar gebruiken, heb ze tenslotte niet voor niks verkocht. We hebben de 

porters ook een poncho gegeven, echter wanneer iedereen ze aan heeft, is het droog en gaan de poncho's 

weer uit. Doordat het de hele nacht geregend heeft wordt het weer wandelen door de blubber, over glibberige 

paden. Binnen mum van tijd zien onze schoenen en de onderkant van de broek er al niet meer uit. Vandaag 

gaan we weer klimmen, naar een hoger gelegen dorp. Onderweg begint het opnieuw te regenen en we 

besluiten om de poncho maar weer aan te trekken. We maken weer voldoende stops en worden elke dag goed 

voorzien van drinken, fruit, koekjes en een heerlijke lunch onderweg. Echt ze zorgen super goed voor ons, dit 

hebben wij ook al wel anders mee gemaakt op trekkingen. We klimmen een super mooie route omhoog in de 

bergen, we lopen opnieuw tussen de wolken, super bijzonder. Vandaag is de route naar het volgende dorp niet 

heel ver, ongeveer 3 uurtjes lopen. Prima, want met regen lopen is niet echt ons ding. We arriveren net voor 

12.00 uur in het traditionele dorpje, super klein met 6 huisjes. In dot dorp heeft de eigenaar 2 vrouwen, toch 

raar om te zien dat deze beide vrouwen in dit dorpje leven, beide een eigen huisje met hun kinderen en ze 

hebben nauwelijks contact met elkaar.  Bijzondere hoe er hier toch geleefd wordt, wij zouden dat niet 

accepteren in Nederland. We slapen wederom in een rond hutje, alleen nu in mindere omstandigheden dan de 

vorige twee nachten. In het hutje ligt enkel wat stro en een matje gevlochten van riet. Dit gaat een beroerde 

nacht worden, maar straks wel weer een super gave ervaring rijker. We worden voorzien van koffie en thee en 

later een heerlijke lunch. Na de lunch is het droog en gaan we de omgeving verkennen met Jacob en Nijar, 

super mooie omgeving, hoog in de bergen tussen de wolken met het uitzicht op traditionele dorpjes, een 

waterval en de Baliem Rivier. De zon begint ook heerlijk te schijnen, wat de uitzichten nog mooier maakt. Eind 

van de middag wandelen we terug naar ons dorpje en gaan we heerlijk chillen bij het hutje, heerlijk ff een 

boekje lezen. In de avond wederom een heerlijk diner wat er voor ins gekookt is. Na het eten drinken we koffie 

en komen Jacob, Willem, Hiron en Wilhem gezellig bij ons in het hutje zitten. We kletsen gezellig en ze willen 

graag weten hoe wij deze dagen hebben ervaren en beleefd. Wij hebben niks anders dan positieve reacties en 

bedanken hun dat ze al dit moois aan onze hebben laten zien, wat een indrukken en wat een waanzinnig mooie 

omgeving. De gidsen hebben een cadeautje voor ons. Onderweg hebben ze uit de natuur dingen geplukt en 

daar hebben ze ringen en armbandje van gemaakt voor ons. Super lief en ik heb ze inderdaad wel zien 

freubelen. Super gaaf om dit van ze te krijgen... een mooi aandenken en we krijgen ook mee voor familie. 

Super wat zijn de mensen hier toch vrijgevig en denken nooit alleen aan hun zelf. We gaan allen op tijd het bed 

in, nou ja proberen te slapen op een matje in het stro.  Morgen vertrekken we om 7.00 uur, de laatste trekking 

door de vallei en dan terug naar de stad Wamena.  

 

Dag 10: 

Na een super beroerde nacht, pffff dat valt wel tegen hoor, zijn we om half 6 maar opgestaan. We frissen ons 

op, pakken onze tas weer in en ontbijten. We vertrekken vandaag om 7.00 uur, mooi op tijd. De zon schijnt al 

lekker, heerlijk om dan al door de prachtige vallei te wandelen. Vandaag gaan we vooral dalen, hier en daar nog 

een stuk klimmen omhoog. De paden zijn op deze route aardig goed, hier en daar een glibberig stuk. We lopen 

vandaag een groot gedeelte met de rivier mee en zien de dorpen waar we overnacht hebben aan de overkant 

van de rivier. De uitzichten blijven waanzinnig, zeker met deze strakke blauwe lucht. Onderweg passeren we 

veel lokale bevolking, we blijven ons verbazen dat de vrouwen en ook kinderen het zware werk moeten doen, 

sjouwen van alle levensmiddelen en we de man alleen met een baby zien lopen in een draagdoek. We lunchen 

op een super mooie plek, langs de rivier. We genieten en maken gebruik van de gelegenheid om wat te rusten, 

we beginnen nu toch best moe te worden van 5 intensieve dagen trekken door de jungle en de vallei/bergen. 

Het laatste uur wandelen, we passeren de brug die in goede staat is en beginnen aan onze laatste klim naar 

boven. We dalen iets af en daar staat onze auto te wachten. We worden opgewacht door de chauffeur en de 

plaatselijke gids Ones die deze programma's voor ons heeft geregeld met heerlijk een blikje frisdrank, precies 

waar we zin in hadden. We maken nog een leuke groepsfoto en stappen dan moe, maar voldaan in de auto. We 

rijden terug naar de stad Wamena naar het hotel, heerlijk een warme douche en weer slapen in een bed, dat 

waardeer je dan des te meer. Onderweg passeren we de plek waar we van de week van steen naar steen 

moesten springen door een aardverschuiving. Inmiddels is er een weg ontstaan waar 1 auto per x over kan, 

geloof ons dan moet je een goede beheersing hebben over je koppeling, want 1 foutje en we zitten vast. We 



hebben echter een goede chauffeur en hij rijdt ons behendig over dit stuk weg. In Wamena komen we aan en 

we ontdekken dat er vandaag een lokaal feest is, feest voor de vrijheid. Heel bijzonder dat ze de vrijheid vieren, 

maar wij ons hotel niet uit kunnen omdat het niet veilig schijnt te zijn. We komen ook aan bij ons hotel en het 

lijkt gesloten te zijn, de schuifdeur staat heel iets open. We gaan heerlijk douchen en hangen alle vuile en 

vochtige was uit, morgen maar laten wassen in Sentani. Verder relaxten we wat en legt Nijar contact met Ones 

om te informeren wat dit feest precies in houdt. We spreken af dat we vanavond samen met Ones, Wilhelmus 

en Jacob een hapje gaan eten als afscheid. Rond 18.00 uur arriveerde Ones, hij bracht voor ons ook nog super 

leuke cadeautjes mee, als bedankje dat we via hem de trekkingen hadden geboekt. Super lief en we bedanken 

hem nogmaals voor deze super mooie, bijzondere dagen in een waanzinnige omgeving met zeer zorgzame 

mensen. Jacob en Wilhelmus arriveren iets later ook en brengen ook nog wat cadeautjes mee, dit wordt toch 

wel wat te gek. We bedanken ze wederom en gaan als afscheid een hapje eten. Morgen om 5.00 uur worden 

we opgehaald door Ones, we vliegen dan terug naar Sentani/Jayapura om vervolgens maandag door te vliegen 

naar Sorong en maandagavond de boot te pakken naar Raja Ampat.  

 

Dag 11: 

Vanmorgen zeer vroeg eruit, om 6.15 uur vertrekken we met het vliegtuig richting Senatani/Jayapura. We 

worden om 4.30 uur opgehaald en naar de luchthaven gebracht, super fijn dat je hier niet heel vroeg aanwezig 

hoeft te zijn. We arriveren op de luchthaven, en zwijn verbaasd dat alles nog dicht is en er twee mensen buiten 

zitten te wachten totdat het open gaat. Echter is de deur al open, dus wij gaan naar binnen om ons in te 

checken, achter de balie zit al wel een medewerker. We moeten echter even terug, want onze bagage is nog 

niet gecheckt bij de poortjes, daar zat nog geen medewerker. Het systeem is opgestart en onze bagage kan 

door de check. We kunnen door richting de incheckbalie en checken als tweede in op de vlucht. We kunnen 

direct door om te boarden, daarna wachten we een tijd, zoals op elke binnenlandse vlucht vertrekt deze ook 

wederom te laat. De vlucht is verder prima, binnen het uur landen we op Sentani / Jayapura. We wachten een 

tijdje pp onze bagage, maar er komt geen enkele beweging in de bagageband, dat is wel vreemd want de 

luchthaven is hier zeer klein. Bij navraag blijkt dat alle bagage niet is meegekomen met de vlucht, lekker dan, 

de eerste vlucht die gaat van die dag, begint lekker daar. We melden het op de luchthaven en laten een 

formulier invullen om onze bagage later op te kunnen halen, het vliegtuig waar wij mee gekomen zijn vliegt nu 

terug naar Wamena, daarna vliegt het nog weer terug naar Sentani / Hayapura en wordt onze bagage 

meegenomen, we moeten dus maar even afwachten of de berichten kloppen dat we rond 10.00 uur gebeld 

gaan worden. Om half 11 nog geen telefoon gehad, we besluiten om richting de luchthaven te wandelen en 

maar is gaan informeren. De vlucht is net geland en gelukkig onze bagage zit hierbij. We zijn snel terug gegaan 

naar het hotel, want we willen al onze was laten doen, beste zak vol inmiddels. We nemen het openbaar 

vervoer in de stad richting een laundry, helaas gesloten omdat het zondag is. We beslissen om de was dan te 

laten doen in het hotel, helaas werken ze maar tot 12.00 uur. Er zit dus niks anders op dan te wachten totdat 

we op Misool zijn, shit dat is wel ff balen, we hebben nog wel spul, maar was te lang in een zak laten zitten is 

niet bepaald fris. We besluiten om lekker te gaan lunchen en Nijar belt even voor de invulling van de middag. 

We besluiten een taxi te nemen, de chauffeur weet nog wel super mooi plek waar we kunnen wandelen en 

super mooie uitzichten hebben. De chauffeur heeft niks teveel gezegd en brengt ons naar een super mooie 

berg, aardige klim omhoog, maar het uitzicht maakt het meer dan goed. Super gaaf en we wandelen een stuk 

van de route die van berg naar berg gaat, heerlijk in de warme zon en met prachtige vergezichten. Wanneer we 

terug komen bij de auto brengt de chauffeur ons nog naar verschillende uitzichtpunten, wauw wat is het hier 

ook weer mooi. Eind van de middag zijn we terug bij het hotel, mooi rustig dagje met toch weer veel van de 

omgeving gezien. We beginnen vast met onze tas in te pakken, want morgen staat er weer een lange reisdag 

op het programma. We gaan in de avond nog heerlijk een stuk wandelen langs de winkeltjes en eten in een 

plaatselijk restaurant. 

 

Dag 12:  

Vandaag vliegen we van Sentani / Jayapura richting Sorong. We vliegen aardig op tijd, dus half 8 aan het ontbijt 

en om 8.00 uur richting de luchthaven. Dit ticket hebben we hier geboekt, dus geen bewijs uitgeprint. 

Tegenwoordig kun je overal het bewijs op je telefoon laten zien, maar hier niet. Ze willen een geprint bewijs 

dat je deze vlucht geboekt hebt, anders kom je de luchthaven niet in. We zijn dus maar een print gaan maken 



van de bevestiging en mochten toen doorlopen, wat een bureaucratie denken wij. We checken in en we 

kunnen direct boarden, dat is toch wel ideaal. Een paar minuten voor vertrek van het vliegtuig wordt er even 

medegedeeld dat we naar een andere gate moeten, het kan hier ook allemaal. We haasten ons van gate 1 naar 

gate 6, moeten met een roltrap omhoog en uiteindelijk moeten we bij gate 5 het vliegtuig in, om het even 

gemakkelijk te houden. De vlucht is zeer netjes, nog geen twee uur, maar we worden wel voorzien van een 

simpel, maar lekker ontbijt. We komen eind van de ochtend aan in Sorong en lopen vanaf de luchthaven naar 

het hotel, zit er namelijk pal naast. In het hotel overleggen we of onze bagage daar voor een dag kan staan, dit 

is geen probleem, we slapen in dit hotel als we terug komen van Misool. Vandaag moeten we in ieder geval een 

permit (visum) regelen om hee gebied Raja Ampat in te kunnen. Nijar belt met de lokale mensen die dit permit 

af moeten geven en ze geven aan dat ze ons bellen als ze bij hun kantoor zijn. We beslissen om even wat te 

drinken in de lounge bar van het hotel, want we zouden direct naar hee kantoor komen. We wachten ruim 

ander half uur, maar er wordt niet gebeld. We beslissen om dan een restaurant te gaan zoeken om te gaan 

lunchen. We lopen een stukje langs de weg en Nijar wordt gebeld dat ze bij het kantoor zijn. We besluiten dan 

eerst het permit te gaan regelen, daarna te gaan lunchen en we willen de stad in om een tempel te bezoeken. 

Bij het kantoor aangekomen is er echter niemand, nou ja we wachten wel even, zou zo wel komen. We 

ontmoeten bij het kantoor een jongen afkomstig uit Flores, hij heeft ook een permit nodig, hij is 

duikinstructeur. We kletsen gezellig en we wachten en wachten. Ruim 2 uur verder en daar komt een 

medewerker, je zult het niet geloven, hij heeft niet de sleutel van het kantoor, die ligt bij een vriend. Hij gaaf 

hem direct halen en zou zo weer terug zijn, wij denken bij ons zelf: "nou dat moeten wij nog maar is zien". Het 

zo terug zijn is dus nog eens ander half uur wachten, pfff dat is toch niet normaal. En het ergste is dat ze nu de 

eigenaar er ook is, maar ze het kantoor niet in kan, ze heeft niet de juiste sleutels... pffff lekker dan. We 

spreken af dat ze vanavond voor 21.00 uur het permit in het hotel komen brengen. We beslissen om ergens 

wat te gaan eten en daarna de bus te nemen naar de have , helaas de tempel wordt niet meer wat. We hebben 

het plaatselijk openbaar vervoer, de bus, genomen naar de haven. We wandelen door de haven en genieten 

van de mooie zonsondergang. We willen niet te laag terug zijn in het hotel, want dat permit hebben we nodig, 

vanavond gaan we met de boot naar Raja Ampat, deze gaat maar 2x per week, dus we moeten deze wel nemen 

om ons reisschema niet helemaal om te moeten gooien. In het hotel wachten we, maar om 21.00 uur nog 

niemand. Nijar nog maar weer is gaan bellen, ze zijn onderweg naar het kantoor en moeten het permit nog 

maken. We konden ook wel zonder permit, maar dan moeten we op Raja Ampat betalen en als we terug zijn in 

Sorong het permit op komen halen. Wat een gelul, hele dag kwijt en nu blijkt het opeens toch nog anders te 

kunnen. Dennis en Nijar besluiten om maar even naar het kantoor te lopen om te kijken of er iemand is. Tien 

minuten later zijn ze terug met de papieren en een pin (soort broche). Hele dag zitten wachten, maar we 

hebben de juiste spullen. We stappen in de taxi van het hotel en die brengt ons naar de haven, gelukkig gaat de 

boot wel. We stappen op de boot en nemen een cabine, zodat we wel wat privacy hebben en rustig kunnen 

slapen, je kunt in een slaapzaal gratis overnachten, maar dit zien wij echt niet zitten. De cabine stelt niks voor, 

super klein, een stapelbed en nauwelijks ruimte om je kont te keren. Een nieuwe ervaring en dat is ook de 

reden waarom wij graag reizen, dit alles maakt reizen uniek en speciaal. We hebben redelijk goed geslapen, wel 

vroeg wakker, de zon komt al op. We frissen ons op en gaan genieten van de mooie uitzichten, we varen het 

gebied van Raja Ampat in, wauw wat is dit mooi, al die karst bergen, onbewoonde bounty eilanden en de 

mooie witte stranden, het gebied is nu al bijzonder!! We meren bin het eerste eiland aan, hier hoeven wij niet 

van boord. We kijken onze ogen wel uit, een heleboel vissersboten verzamelen zich om de boot en worden vol 

geladen met levensmiddelen, mooi om te zien hoe deze goederen nog met de handen gelost/geladen worden. 

We varen na ruim ee half uur door en meren aan bij Misool. We stappen hier op een vissersboot en worden 

naar onze eiland gevaren. Super gaaf gebied en we meren aan bij de steiger waar we vanaf het water al super 

mooie huisjes zien met een geweldig mooi uitzicht over het water. We worden vriendelijk ontvangen en we 

hebben geluk, we krijgen de kamer met het beste uitzocht, wauw wauw wauw. Het uitzicht over de zee met de 

aan de overkant een eiland met een super mooi bounty strand. We genieten en pakken onze spullen enigszins 

uit, gelukkig kunnen we hier de was laten doen. We beslissen om even over de zelf gemaakte houten steiger te 

wandelen , bestaande uit planken die hier en daar al beginnen te verrotten. We lunchen en maken kennis met 

de eerste heftige regen en onweersbui hier, er valt hier het hele jaar door behoorlijk veel regen. Gelukkig is het 

snel weer droog, geeft ons mooi de tijd om de ervaringen va afgelopen dagen te beschrijven. Na de regen zijn 

we het dorpje gaan verkennen op dit eiland, super klein met ik denk amper 50 huisjes. We wandelen door het 

dorpje en lijken in de tijd terug te gaan, mensen die hun was doen op ouderwetse wasborden, water wat uit 



een waterput wordt gehaald en kinderen die in een emmer baden. We snorkelen bij de homestay met 

schildpadden en kleine haaien, super gaaf en we maken gebruik van een kayak en gaan een stuk rondom het 

eiland, super gaaf om vanaf het water het eiland te bekijken, wat bestaat uit rotsen en veel groen met af en toe 

een klein watervalletje. Wauw wat is reizen toch gaaf en wat heeft de wereld veel moois te bieden. We worden 

goed verzorgd en in de avond is er weer heerlijk voor ons gekookt. 

 

Dag 13:  

Vandaag gaan we op trip om her gebied te verkennen. We moeten op tijd opstaan, heerlijk de zon is al aan het 

schijnen. We ontbijten rustig en vertrekken dan met het bootje het water op. We varen een eind en onderweg 

zien we een dolfijn boven het water uit springen. We hebben onze eerste stop bij een prachtig strandje, een 

echt bounty strandje. We lopen een stukje en komen dan uit bij een waanzinnig mooie plek...een bounty 

strand met al super mooie karst bergen, deze zijn nog niet super hoog, maar wel super gaaf om te zien. We 

maken de nodige foto's en genieten van de geweldige omgeving. Na ruim 45 minuten besluiten we terug te 

gaan naar de boot, er komt een onwijs donkere lucht aan en dat beloofd niet veel goeds. We zitten net in het 

bootje als het letterlijk met bakken uit de hemel komt vallen, pfff wat een regen en golven opeens op de zee. 

We varen richting de volgende stop waar we gaan snorkelen. Gelukkig stopt de regen als we aankomen op de 

plek om te gaan snorkelen. Gertine en Nijar springen het water in en gaan een stuk snorkelen langs een 

waanzinnig mooi koraal, wauw wat is het hier mooi, het overtreft Egypte. Wat een diversiteit aan koralen en 

we zien super mooie kleine en ook grote vissen. Na het snorkelen varen we door richting de Balbullol Lagune... 

het is inmiddels weer begonnen met regen en de licht is grauw, super jammer want het is hier zo waanzinnig 

mooi. De Balbullol Lagune is ook weer onbeschrijfelijk, wauw wat is dit ook een super gave plek. Gelukkig 

houdt het snel op met regen...we genieten volop van deze waanzinnige plek, nuttigen hier onze lunch en gaan 

vervolgens met de kayak het water op om tussen de karst bergen Dior te kayakken. Het is heel lastig om te 

beschrijven hoe waanzinnig mooi deze omgeving is, wij hebben nog nooit zoiets bijzonders gezien in de natuur. 

Na ruim een uur varen we door naar de volgende plek, het kwallenmeer. Om bij het kwallenmeer te komen 

moeten we klimmen in de karst bergen, een stuk omhoog en daarna een stuk naar beneden. Behendig, maar 

wel voorzichtig, want aan de stenen zitten scherpe randen en punten. We komen bij een meer wat tussen de 

karst bergen verscholen ligt, dit meer bestaat uit zoet en zout water. We springen het meer in en er zwemmen 

inderdaad heel veel kwallen in, ze zwemmen langs je heen en tegen je aan, maar ze prikken/bijten niet. De 

kwallen kun je gewoon aanraken, super bijzonder en gave ervaring. We maken de nodige foto's en 

filmopnames en laten ook foto's maken door de gids Ten van ons samen. Na ruim een uur zwemmen tussen de 

kwallen varen we door naar het mooiste punt van Misool, althans dat zeggen ze. Helaas regent het opnieuw en 

het is knap koud op de boot. Onderweg vertelt de lokale gids dat ze in december nog nooit zo'n dag als 

vandaag hebben gehad met alleen maar regen, ook hier veranderd het klimaat dus. We komen aan bij een 

gebied wat bestaat uit verschillende karst bergen, super gaaf om te zien, alleen jammer dat het regent, ziet het 

er toch wat minder mooi uit. Ondanks dag blijft het gaaf om die bergen te zien, vooral de verschillende vormen 

en het feit dat veel van zulke bergen maar op een klein voetje steunen verbaasd ons. We genieten wel van de 

mooie omgeving en we varen door het gebied heen. Na deze stop is het tijd om terug te gaan, dikke storm 

opnieuw op open zee. We varen over hoge golven en krijgen het toch echt steeds kouder, na ruim een uur 

varen arriveren we weer bij de homestay. Je hoopt dan een warme douche te kunnen nemen, maar helaas het 

wordt baden bij de mandi met koud water. In de avond is het gelukkig droog en dan voelt het oom gelijk weer 

een stuk warmer. We genieten na van een super gave dag, al vinden we het erg jammer dat we bij aantal stops 

regen hadden.  

 

Dag 14:  

Vandaag gaan we opnieuw een dag erop uit. We besluiten om op tijd te vertrekken 7.00 uur, in de ochtend 

hebben we de grootste kans op mooi weer. We varen met onze boot richting een grot in een waar een 

begraafplaats verscholen ligt. Op de zee spotten we onderweg opnieuw dolfijnen, we minderen vaart en 

genieten van de dolfijnen die aan de oppervlakte verschijnen. We varen door en hebben onze eerste stop, het 

water staat laag (eb) en het wordt dus nog een hele onderneming om deze grot in te komen. We beslissen dat 

Nijar als eerste gaat, Dennis die helpt Nijar omhoog door de opstap via de bovenkant van zijn been te laten zijn. 

Nijar is boven, Gertine gaat op dezelfde manier naar boven, via het bovenbeen van Dennis klimt ze op een tak 

en vanaf daar wordt ze geholpen de grot in. In de grot liggen inderdaad een aantal botten  en schedels. Verder 



is het een super mooie grot van binnen, niet heel groot. Eenmaal in de grot, betekent ook weer uit de grot 

moeten. Gertine gaat nu als eerste, zittend op de tak en steunend op de benen van Dennis laat ze zich naar 

beneden vallen, pfff je moet er wat voor over hebben. We varen door naar de volgende grot, een heilige grot. 

Gertine moet hier een omslagdoek om, dit was van tevoren niet vertelt, dus ze gebruikt maar een handdoek. 

Een super mooie, diepe grot, bestaande uit kalk en mergel. We besluiten om met de kayak een stuk de grot in 

te gaan, super gaaf, het wordt wel steeds donkerder in de grot. Wauw wat is het hier waanzinnig mooi en ook 

de afwisseling van de activiteiten is super gaaf. We kayakken een tijdje rond en gaan dan stappen dan weer in 

het bootje, we varen richting de Harfat Jaya karst berg om een klim naar boven te gaan maken voor een 

waanzinnig mooi uitzicht. Onderweg spot Gertine opnieuw een dolfijn die in zijn geheel boven het water uit 

springt. We minderen snelheid en liggen opnieuw tussen een groep dolfijnen. We maken foto's en 

filmopnames, super gaaf om ze in het wild tegen te komen, wauw wauw wauw. Helaas zijn we wel te laat met 

foto's maken als ze in zijn geheel uit het water springen, dit gebeurd namelijk zeer zelden. De dolfijnen 

zwemmen voor onze boot langs, we zouden ze gewoon aan kunnen raken en super leuk om te zien hoe speels 

ze met elkaar zijn, we wachten even af wat we precies gefilmd hebben. Na een half uur varen we door, het is 

wederom eb dus we varen vlak over de koralen, super mooi om te zien, maar tevens zonde dat de boot af en 

toe de koralen raakt. Hele stukken moeten ze de boot ook voort duwen met behulp van een stok. Het laatste 

stukje stappen we uit de boot en besluiten te gaan lopen door het water. In het water vinden we grote zee 

sterren, deze kun je oppakken en we maken er wat foto's van, super gaaf en weer andere zee sterren dan die 

we vast gehouden hebben bij de Dominicaanse Republiek. We lopen richting de berg en beginnen onze klim 

omhoog, een flinke klim, maar het is de moeite waard, hoe hoger we komen, hoe mooier de uitzichten worden. 

Wauw wat is het waanzinnig mooi, na een aardige klim arriveren we bovenop de berg. Het is wederom 

onbeschrijfelijk hoe onwijs mooi het uitzicht is, we kijken uit over de karst bergen die uit boven het water 

uitkomen, mooi groen begroeid in het turquoise water. Wauw wat super gaaf, waanzinnig, dit is waarvoor wij 

willen reizen. Het is wel erg hoog, met een steile afgrond. We klimmen toch tussen de stenen door om gave 

foto's te maken en te genieten van de waanzinnige uitzichten. We klimmen naar verschillende punten voor de 

uitzichten en daarna gaan we terug richting de boot. We varen richting de volgende stop, onderweg begint het 

te regenen en we besluiten om onder de rots van een karst berg onze lunch te nuttigen, het bootje past er 

precies tussen en we zitten droog. Na de lunch varen we door opnieuw naar het mooiste punt van Misool, 

poging twee. Helaas weer pech want het begint te regenen, ze varen er speciaal voor ons opnieuw langs. We 

blijven een tijd liggen achter een karst berg in de hoop dat het droog wordt. De regen wordt wel een stuk 

minder dus we gooien de kayak nog maar is uit de boot en kayakken door het prachtige gebied. Wauw we 

blijven het zeggen, wat is het hier waanzinnig mooi en bijzonder om dit te mogen zien en mee te mogen 

maken. Na ruim ander half uur varen we terug richting de homestay, wat een waanzinnig mooie dag wederom, 

helaas ook wel weer wat regen, dat is wel jammer. Bij de homestay nemen we de tijd om op te frissen en foto's 

te bekijken. We wandelen nog even het dorpje in om wat boodschapjes te halen en een cadeautje voor Tari, ze 

is morgen jarig. Tari verzorgd ons super goed bij de homestay, ze is super lief en behulpzaam, zoals wij het 

kennen van mensen uit Indonesië. In de avond genieten we van het heerlijke eten wat Tari weer voor ons 

gekookt heeft en we chillen rustig bij de homestay. 

 

Dag 15:  

Vandaag een rustig chill dagje op het programma. De zon is al vroeg op, het beloofd een super mooie dag te 

worden, al weten we uit ervaring dat het binnen een paar minuten anders kan zijn. Na het ontbijt besluiten we 

om een stuk over en rond het eiland te gaan wandelen. Het is eb, het water staat laag, we wandelen een stuk 

rond het eiland, waanzinnig mooie strandjes komen we dan tegen onderweg. De zon schijnt heerlijk. Na de 

wandeling lekker even thee drinken en relaxten, ook fijn in je vakantie. Na de lunch besluiten we om met de 

kayak naar de overkant naar een ander bounty eiland te kayakken. Echter komen we in sterke stroming terecht 

en besluiten we terug te gaan, jammer want het eilandje aan de overkant heeft een waanzinnig mooi strand. In 

de middag vermaken we ons verder met snorkelen, mooi rif met veel koralen, wel minder soorten vissen dan in 

Egypte. We spotten nog wel super grote nemo visjes tussen het anemoon. Eind van de middag wandelen we 

nog even naar het dorpje om wat boodschappen te halen en we chillen heerlijk.  

 

Dag 16: 

Vandaag staat er weer een reisdag op ons programma. We gaan het geweldige gebied in Misool verlaten en 



terug naar Sorong. Het is vandaag super mooi weer en we zitten heerlijk in de ochtend op ons balkon/ veranda, 

met het waanzinnige bounty eiland als uitzicht voor onze neus. We genieten van de kinderen die in het water 

veel plezier maken en de vrouwen die op zoek zijn naar voedsel uit de zee. Om 14.00 uur vertrekken we 

richting een ander eiland waar we op de Ferry stappen om terug te varen naar Sorong. Een overtocht van ruim 

10 uur, eindje varen dus, maar het is de moeite meer dan waard. Wauw wat een waanzinnig mooie, bijzondere 

omgeving. Op de boot kletsen we gezellig met de gidsen die mee gingen op de tours waren de afgelopen 

dagen. In de avond rond 18.00 uur varen we toevallig langs een eiland met junglegebied, we zien vele 

vliegende honden de jungle uitkomen, wederom spotten we ook nog een groepje dolfijnen. We arriveren rond 

22.00 uur in de haven van Sorong. We moeten over 3 boten heen, voordat we voet aan wal zetten. We nemen 

een taxi richting het hotel. We besluiten om eerst even een lekker drankje te nemen en daarna nog even te 

gaan douchen en te gaan slapen, hoe heerlijk even weer in een hotel met een warme douche. Morgen 

wederom een reisdag op het programma, we varen van Sorong richting Wasai. In Wasai worden we opgewacht 

en varen we met een vissersboot richting het eiland Manyaifun. We hebben dan naar verwachting de 

aankomende 12 dagen geen bereik met onze mobiele telefoon.  

Dag 17: 

Vanmorgen heerlijk even wat uit kunnen slapen en een warme douche. In de ochtend bekijken we nog wat 

plaatselijke winkeltjes en om 12.00 uur bestellen we nog snel een cocktail en een Bintang, de aankomende 

week is alcohol weer nier te verkrijgen. Om half 1 nemen we een taxi die ons naar de haven brengt om 

opnieuw op de boot te stappen, nu richting Wasai in Raja Ampat. We kopen een vip ticket, nou ja wat je vip 

mag noemen, geen ‘’all-in’’ bar, wel een heerlijke stoel, een airco en een muziekje aan boord. Het is een 

vaartocht van 2 uurtjes, dat is goed te doen. Na 2 uur varen komen we aan in Wasai, we worden begroet door 

kinderen in traditionele kleding en met trommels. We vinden al snel de lokale gids die ons naar Manyaifun zou 

gaan varen, echter slecht nieuws, we kunnen die kant niet op, ze verwachten slecht weer. We zullen dus op 

zoek moeten naar een homestay om te overnachten. We rijden langs de eerste homestay, hier is geen plek 

meer, we lopen naar de homestay er naast, maar deze vinden wij niks. We besluiten om nog even verder te 

gaan zoeken. We rijden een stuk en komen dan bij de volgende homestay. We wandelen over een soort van 

brug, langs de jungle en komen bij een waanzinnig mooie homestay uit, huisje gebouwd boven de zee en met 

een super mooi bounty strandje. We hebben geluk er is plek en besluiten hier te overnachten. We gaan heerlijk 

op onze veranda zitten en genieten van het mooie uitzicht, het slechte weer blijft gelukkig uit. Bij deze 

homestay ontmoeten we ook wat andere toeristen en al snel raken we gezellig aan de kletst. De maaltijd wordt 

geserveerd en hier eet je met elkaar, super gezellig en het eten smaakt heerlijk. Achter de huisjes loopt de 

veranda door, hier kun je vanaf je veranda licht gevende vissen (lampjesvis) spotten, super gaaf om de vissen 

op te zien lichten in de donkere zee. We genieten een tijd van dit alles en daarna tijd voor koffie, gezellig 

kletsen en een spelletje.  

 

Dag 18:  

We worden vandaag om 8.00 uur opgehaald, dus vroeg het bed uit. We frissen ons op, ontbijten en precies om 

8.00 uur arriveert het bootje. Het is een open bootje, we denken shit als het nu gaat regenen onderweg wordt 

alle bagage nat. Ze hebben hier al rekening mee gehouden en de bagage wordt zorgvuldig ingepakt. We 

stappen op de boot en varen richting onze volgende bestemming, een bounty eiland. De zoon staat stralend 

aan de hemel, we genieten heerlijk op de boot. Onderweg spotten we een zwaardvis, deze laat zich duidelijk 

zien boven het water, wauw wat bijzonder om te zien. Verder spotten we dolfijnen die vrolijk aan het spelen 

zijn in het water. We passeren onderweg de eerste karst bergen en we genieten, we varen een stuk door de 

karst bergen/eilanden heen, de karst bergen/eilanden zijn voorzien van jungle. Er vliegt laag een toekan over 

ons heen, super gaaf, helaas geen foto. We varen de open zee weer op, onderweg spotten we meerdere 

walvissen, wauw wat is dat gaaf en wat zijn die beesten groot. Ze laten zich helaas niet heel veel zien en 

hebben dus ook geen foto's. Onderweg maken we tussenstop bij witten zandbanken die midden in de zee 

liggen, wauw wat gaaf en bijzonder, we maken de nodige foto's en we snorkelen daar een tijd over een mooi 

stuk rif. Na een uur varen we door richting het eiland, wauw ook weer een bijzondere plek met super leuke 

huisjes bij het strand gebouwd. We blijven hier 3 nachten, mooi bounty strand en huisrif voor de deur. We 

worden voorzien van een prima lunch en we vermaken ons die middag met chillen, een wandeling naar het 

dorp. Het doel bestaat uit een kleine 50 huisjes en een kerk, in dit dorp zijn wel 2 winkeltjes waar je spullen 



kunt kopen. We besluiten om alle 12 blikjes sprite maar te kopen en we nemen wat koekjes en wasmiddel mee 

(kleding ruikt soms niet fris, vooral zwemspullen niet). De rest van de middag snorkelen we in het huisrif, wauw 

wat een gave koralen en veel vissen, mooie grote nemo vissen in het anemoon koraal en vele andere soorten. 

We ontmoeten hier vriendelijke mensen en we besluiten om een aantal tours die wij op ons programma 

hebben staan gezamenlijk te gaan doen, zo kunnen de kosten gedeeld worden. We genieten vanavond op het 

strand, onder de heldere sterrenhemel en zien luminicerende (lichtgevende) plankton en hier zijn de 

vuurvliegjes ook nog te vinden, wauw wat is de natuur toch bijzonder en wat kun je daarvan genieten.  

 

Dag 19: 

Vanmorgen op tijd eruit, we willen om 8.00 uur met de boot vertrekken om met manta roggen te gaan 

zwemmen. We maken ons klaar, we ontbijten en stappen op het bootje. We hebben al gehoord dat het super 

gaaf is om met manta's te zwemmen, maar hef is natuurlijk afwachten of we zo ook gaan vinden. We varen 

ruim een uur richting hee gebied waar de Manta's te vinden zijn, onderweg passeren we de nodige mooie 

bounty eilanden en dat geeft een geweldig uitzicht vanaf de boot. We varen rustig door het gebied waar de 

manta's leven, maar we spotten niks. We besluiten om eerst een stop te maken bij een bounty eiland om te 

gaan snorkelen. Het snorkelen is hier echt super mooi, super veel koraal wat nog volledig in tact is en waar de 

vissen heerlijk tussen door zwemmen. We spotten zelfs een haai, maar deze zwemt snel weg en we zijn dus te 

laat voor het nemen van een foto. We snorkelen ruim een uur en besluiten dan om terug te gaan om de 

manta's te gaan zoeken, daar komen we uiteindelijk voor. Na enige tijd varen vinden we de eerste manta's. We 

springen uit de boot en echt wauw wat ontzettend gaaf om met deze beesten te snorkelen. Ze zijn ontzettend 

groot en komen regelmatig recht op je afgezwommen met hun bek open, wauw wauw wauw wat een 

bijzondere ervaring. We stappen een aantal keren weer in de boot om ons te verplaatsen naar de plekken waar 

ze weer opduiken. We springen verschillende keren het water in en zwemmen met kleine en super grote 

manta's .  Dennis ziet er zelfs nog twee ver boven het water uitspringen, helaas was hij te laat voor het nemen 

van foto's. Je moet er wel wat voor over hebben, want in dit gebied zitten veel kwallen die heerlijk op je huid 

steken, met als gevolg dus onder de kwallenbeten, maar wat een gave, bijzondere ervaring. We snorkelen ruim 

3 uur met de manta's en besluiten dan om terug te gaan. We varen terug richting de homestay, we springen 

onder de douche, nou ja frissen ons op bij de mandi en we gaan heerlijk lunchen. In de middag chillen we 

heerlijk in de hangmat, lezen een boekje, zien groepjes dolfijnen langs zwemmen en genieten van de heerlijke 

zon, beetje chillen moet ook kunnen  in de vakantie. In de avond eten we gezamenlijk met zijn allen en kletsen 

gezellig, we wisselen wat film materiaal uit van het zwemmen met de manta's en genieten na van deze 

bijzondere ervaring.  

 

Dag 20: 

Vandaag gaan we een tour maken op het eiland, we gaan klimmen naar een berg voor geweldige uitzichten. 

We ontbijten en vertrekken rond 8.00 uur. Een gave wandeling door een gebied waar de mensen nauwelijks 

komen, er gaan twee kinderen mee om de weg begaanbaar te maken, het is hier op bepaalde stukken 

behoorlijk begroeid. We wandelen door jungle en moeten behoorlijke stukken klimmen. De uitzichten zijn wel 

geweldig, super mooi om diverse eilanden te zien. We klimmen een stuk door een gebied wat bestaat uit lava 

achtige stenen, hier moeten we dus voorzichtig doen, aangezien het niet echt vast ligt. Na ruim ander half uur 

klimmen komen we op de top van het eiland. Super mooi uitzicht, helaas spotten we op het strand geen 

krokodillen, die schijnen hier wel te leven. We gaan via een andere weg terug, nou ja weg, er is geen weg. We 

moeten via de steile wand van de berg voorzichtig naar beneden klimmen, we moeten onze voeten steeds 

stevig vast zetten in het losliggende zand en de stenen. Het gaat bijna mis bij een vrouw die met ons mee is op 

de trip, we zijn dus gewaarschuwd, extra voorzichtig. We dalen stapje voor stapje de mega steile berg af, pffff 

dit valt echt nog niet mee. Na ruim 45 minuten komen we op een stuk waar het weer wat vlakker is en gaan we 

weer meer de jungle in, hier is het dalen gelukkiger makkelijker. De gidsen moeten hier ook goed kijken welke 

kant we op moeten, er is hier geen weg, deze creëeren ze ter plekke voor ons met grote kap messen. Wel een 

onwijs leuke ervaring als je er nu op terug kijkt, maar het moment van was best spannend. We spotten 

onderweg de nodige beesten en mooie bloemen. We eindigen de wandeling op het strand. De gidsen plukken 

kokosnoten uit de bomen en hakken ze behendig open. We drinken het water uit de kokosnoot en eten van de 

kokos. We chillen een tijdje heerlijk op het strand en worden opgehaald met een soort van bootje. We stappen 

met zijn allen in en we varen richting de homestay. We komen er al snel achter dat het gewicht niet goed 



verdeeld is, er loopt water in de boot waardoor de kans bestaat dat we zinken. De twee kinderen springen uit 

de boot en klimmen er op een andere plek weer in, nu gaat het beter en varen we rustig richting de homestay. 

We frissen ons op, lunchen met zijn allen en deze middag gebruiken we ook om te chillen en nog heerlijk te 

snorkelen bij het huisrif. Voor het eten komt een Amerikaan die we hier ontmoet hebben, hij heeft een fles 

whisky bij zich en wil dit graag met ons delen. Alle gasten zitten bij ons op de veranda en we drinken en kletsen 

gezellig met elkaar, whiskey cola smaakt best goed. We eten gezamenlijk en ze bouwen voor ons een groot 

kampvuur en maken muziek op hun traditionele trommels. We genieten bij het kampvuur onder de heldere 

sterrenhemel, wauw wat is het hier heerlijk relaxten met super lieve locals.  

 

Dag 21: 

Vandaag op tijd eruit, we varen om 8.00 uur richting het volgende eiland Piaynemo, Raja Ampat. We 

vertrekken uiteindelijk een half uurtje later, we nemen uitgebreid afscheid van de locals (1 fam) op die deze 

homestay runt. We varen richting de open zee, hoe verder we richting Piaynemo varen, hoe beroerder de lucht 

wordt, we spotten onderweg nog dolfijnen. We varen, vlak voordat we bij het eiland zijn, de regenbui in, shit 

zooi, weer zeiknat, gelukkig komen we snel aan en komt de bagage droog over. We overnachten de 

aankomende dagen op een waanzinnig mooie plek, we kwamen aanvaren tussen de karst bergen door en daar 

kijken wij ook op uit, maar als je de lange pier overloopt naar achter passeer je een stuk mangrove en kom je 

uit aan de zee. Deze huisjes zijn ook weer op het water gebouwd, diverse vissen waaronder de blacktip haai 

zwemmen hier gewoon onder onze huisjes door, super gaaf en bijzonder. In de ochtend informeren wij wat er 

aan mogelijkheden is voor tours en we besluiten om twee tours te gaan doen, 1 naar verschillende uitzicht 

punten en snorkelstops en een kayak tour. De hele ochtend blijft het regenen, shit dit beloofd niet veel goeds. 

Echter trekt het na de lunch geheel open en besluiten we om met de kayaks van de homestay te gaan kayakken 

tussen de karst bergen door en langs de mangrove. Wauw wat is het hier ook weer waanzinnig mooi en we 

genieten volop. Eind van de middag gaan we naar het strand om van de zonsondergang te genieten. We 

worden voorzien van heerlijk avondeten en we vermaken ons met skip bo.  

 

Dag 22:  

Vanmorgen op tijd er uit, we willen rond 8.00 uur vertrekken om een tour te maken door de karst bergen, 

diverse uitzichtpunten snorkelen bij een rif. We ontbijten rustig, uitzondering we krijgen brood, normaal is het 

gebakken rijst, nasi of mie met een gebakken ei. We vertrekken op tijd, de lucht ziet er niet veel belovend uit. 

We varen het gebied van de karst bergen uit, de open zee op. Er zijn behoorlijk wat golven, een onrustig 

tochtje dus. We varen naar een gebied waar verschillende vogels broeden in de karst bergen. Vervolgens 

maken we een stop om te snorkelen, dit is van korte duur want het begint enorm te regen. We overleggen met 

de gids of het mogelijk is dat we terug gaan en de tour op een later moment doen, als het weer beter is. 

Gelukkig is dit geen enkel probleem en we varen met dikke regen terug naar de homestay. We komen drijfnat 

aan, eerst maar weer opfrissen en droge kleding aan. Nu het regent geeft dit mooi de tijd om even wat kleding 

uit te wassen, helaas geen laundry, dus we doen het zelf maar even. De kleding ruikt met al dat vocht niet al te 

fris, dus wassen en lekker uithangen. Gelukkig gaat de zon snel weer schijnen en kan de was de zon in. We 

besluiten om te overleggen of het mogelijk is dat we vandaag de kayak tour gaan doen, aangezien het niet 

super mooi blauw is in de lucht en we stil hopen dat het morgen beter is. Gelukkig is dit geen probleem, ze 

maken de kayaks voor ons in orde en we gaan het water op. Super mooie tocht langs de mangrove en over de 

open zee. We kayakken langs de karst bergen en door lagunes. We maken een tussenstop op het strand en we 

wandelen hier even rond. Het weer is perfect om te kayakken, niet in de brandende zon. We kayakken de hele 

middag en komen voldaan terug bij de homestay. Ze hebben heerlijk pisang goreng voor ons gebakken en we 

hebben ook best trek in wat lekkers. We nemen opnieuw een douche, nou ja bij de mandi dan maar weer, 

gelukkig maakt dit gebied het allemaal goed. Echt waar "paradise on earth". Vanavond is er weer heerlijk voor 

ons gekookt en we genieten van de rust en gezelligheid met elkaar.  

 

Dag 23: 

We worden vanmorgen op tijd wakker en wauw we hebben mega geluk, een super strakke blauwe lucht, dit 

hebben we nodig voor gave foto's. We nemen een douche, gaan ontbijten en vertrekken met de boot. We 

varen naar het eerste uitzichtpunt, hier moeten we ruim 360 treden naar boven klimmen. Gelukkig hebben ze 

hier een trap gemaakt rondom de karst berg. We beginnen rustig te klimmen en genieten onderweg van de 



uitzichtpunten die we tegen komen. Binnen mum van tijd zijn we boven, er zijn hier twee plateaus gemaakt en 

echt de uitzichten zijn waanzinnig. Wauw wat mooi, het is moeilijk te omschrijven of uit te drukken hoe 

bijzonder dit gebied is. We zullen het toch proberen, karst bergen mooi groen die in super helder blauw en 

turquoise water staan, de foto's geven een indruk. We genieten een lange tijd van deze geweldige uitzichten en 

maken de nodige foto's. We besluiten om de trap terug te nemen naar beneden, daar stappen we op de boot 

om door te varen naar de volgende plek, een lagune. We moeten de open zee op en gelukkig is de zee vandaag 

een stuk rustiger.   We varen de lagune binnen, waanzinnig mooi al om met de boot door dat turquoise water 

te varen. Er is hier al een lange tijd niemand geweest en we worden afgezet bij een houten vlonder in het 

water, voorzichtig klimmen we erop en zetten de klim door een karst berg in naar boven. Eenmaal boven 

komen we aan bij een uitzichtpunt, een soort van huisje, maar deze is nog nier afgebouwd, we klimmen via een 

trap naar boven en echt ook dit uitzicht is weer waanzinnig bijzonder. Een lagune, geheel turquoise van kleur 

met een wit strandje, echt bounty gevoel. We besluiten om terug te gaan naar beneden, ze zeggen dat je op dit 

water blijft drijven en dat willen wij natuurlijk ervaren. Nijar blijft boven om foto's te maken hoe wij drijven op 

het water in de lagune. Vervolgens nemen we de tijd om te gaan snorkelen, super mooi koraal weer en vele 

diverse soorten vis. We snorkelen ruim een uur en besluiten dan om verder te varen, er staat nog een 

uitzichtpunt op het programma. We varen terug het gebied van de karst bergen in en we maken een stop. We 

klimmen tussen de karst bergen door, niet echt een makkelijke klim, maar het adembenemende uitzicht maakt 

alles meer dan goed. We kijken uit over een lagune die een ster vormt, echt super gaaf. Het is bovenop een 

karst berg, dus klimmen door de stenen en voorzichtig doen, je kunt nergens tegelijk langs elkaar klimmen. We 

genieten een tijd van het uitzicht en besluiten om de tocht naar beneden in te zetten. We varen terug naar 

onze homestay en genieten na van al dit moois. We worden al snel voorzien van een heerlijke lunch. In de 

middag vermaken we ons nog even met de kayak op het water. Eind van de middag arriveert de familie van de 

eigenaar om samen kerst te vieren. De meeste mensen zijn hier christelijk, dus er wordt in Papua ook kerst 

gevierd. Het is hier wel erg veel kitsch, veel gekleurde lampjes die alle standen op flikkeren, glitters en 

knipperende kruizen op de kerken, toch net even anders dan bij ons in Nederland. Eind van de middag arriveert 

er een boot met familie en mensen uit het dorp. De homestay wordt voorzien van de nodige voorraad en de 

koks van de homestay gaan richting hun familie om kerst te vieren, we bedanken ze voor hun goede zorgen en 

geven ze nog een aardigheidje mee voor de kerst. Een van de vrouwen op de boot reikt ons een doos koekjes, 

Merry Christmas wenst ze ons. Wauw wat super dat mensen toch zo vrijgevig kunnen zijn, geweldig wat 

kunnen wij dat waarderen. De boot vertrekt en de familie begint met de voorbereidingen voor de kerst. De 

eigenaar komt ons al koekjes brengen en een heel lekkere taart speciaal voor kerstmis. Heerlijk een taart van 

een soort pudding, smaakt echt super lekker. Na de taart tuigen we samen met de familie de kerstboom op en 

hangen we lampjes op de veranda. Mooi om zo betrokken te worden door de familie om kerst te vieren, je 

wordt gewoon beschouwd als familie. Later op de avond wordt er een heerlijk kerstdiner geserveerd voor ons 

allen en we genieten er van. Bijzonder om zo de kerstavond door te brengen, super mooie ervaring ook weer.  

 

Dag 24: 

Vandaag weer een reisdag op het programma, we worden opgehaald door de eigenaar van de homestay waar 

we de aankomende nachten zouden verblijven. We hadden afgesproken dat ze ons op de ochtend zouden 

ophalen. We zorgen er dus voor dat we op tijd de spullen ingepakt hebben en klaar zijn voor vertrek. We 

wachten de hele ochtend, maar er komt geen bootje. Gelukkig wordt er goed voor ins gezorgd en worden we 

voorzien van dozen met koekjes, blikjes sprite en een flinke zak met koffie sticks. Speciaal voor de kerst, 

waanzinnig wat een super lieve mensen zijn het hier. Tegen lunchtijd is er nog geen boot, we worden voorzien 

van een heerlijke lunch en de eigenaar heeft aangegeven ons weg te gaan brengen naar het volgende eiland, 

super ook weer. Om 13.00 uur stappen we op een super mooie boot, we reizen dit x wat beter dan anders met 

de houten bootjes. We genieten van de bootreis. Onderweg varen we langs het eiland Arborek. Waanzinnig 

wat is dit een mooi en gezellig eiland, dit eilandje leeft echt en er is enigszins toerisme. Het eiland straalt de 

sfeer van het Caribisch gebied uit. We worden ontvangen met muziek, leuke tentjes langs het waanzinnig 

mooie witte strand met mooie palmbomen, wauw wat mooi en jammer dat we hier niet overnachten, echt wel 

een aanrader. Bij een van de tentjes is bier te koop, Dennis helemaal blij en de mannen van de homestay 

voorzien wij ook van een lekker biertje, Merry Christmas!!! Na een wandeling over het eiland stappen we weer 

op de boot en varen we door richting Batanta. Onderweg hebben we nog een stop bij Pasur Timbul (zandbank 

midden in de zee). We maken hier een korte stop, het is er best druk (de locals hebben vakantie) en de mensen 



van de homestay moeten ook nog terug. We varen door richting Batanta, waar we eind van de middag 

aankomen. We komen daar al snel tot de ontdekking dat de eigenaar toch richting ons is gevaren, alleen veel 

later waardoor hij in de middag pas aankwam op Piaynemo. We hebben extra mensen uit Frankrijk mee 

gebracht, hier reizen we al een aantal dagen samen mee van eiland naar eiland. Ze hebben plek, al moeten wij 

dan 1 huisje met zijn 3en delen, geen probleem om hun zo ook aan een slaapplek te kunnen helpen. Ze moeten 

wel wat extra matrassen regelen uit het dorp, want ze hadden niet op extra gasten gerekend. Al met al wordt 

alles in orde gemaakt en kunnen wij in ons strandhutje. We worden in de avond voorzien van een heerlijke 

maaltijd en we spreken met de eigenaar van de homestay. We hebben echter zelf besloten om hier een dag 

eerder weg te gaan, ons plan aan activiteiten past in 1 dag en we zijn liever een dag eerder in wasai.  

 

Dag 25: 

Vandaag worden we wakker met regen, dat is niet zo mooi, want we zouden een trekking doen naar de 

waterval in de jungle. Echter houdt het snel op met regen na het ontbijt, maar helaas kan de trekking niet door 

gaan omdat de wegen in de jungle te glad/glibberig zijn. Jammer, want wij zijn toch wel wat gewend, maar 

veiligheid boven alles. We vermaken onze deze ochtend met een wandeling langs het mooie strand en chillen 

in de hangmat, die boven de zee in een boom hangt. In de middag doen we een snorkeltrip om op zoek te gaan 

naar de Dugong. Ruim 3 uur gesnorkeld, maar helaas  geen dugongs gezien. Nijar was al eerder terug gekeerd 

van het snorkelen en raakte toch wat in paniek toen de andere twee mensen terug werden gebracht met de 

boot en Gertine niet mee kwam. Nijar heeft de kinderen op pad gestuurd met de boot om mij te halen, hij was 

er uiteindelijk zelf ook maar bij ingesprongen. Gertine wilde echter gewoon terug snorkelen, afgesproken dat 

het bootje in de buurt zou blijven, er waren namelijk behoorlijke golven. Het snorkelen is hier waanzinnig mooi, 

alleen weinig zicht omdat het water zeer troebel was, jammer maar helaas. Eind van de middag rond terug bij 

de homestay, ze hebben heerlijke chips van gebakken banaan, jammie jammie. In de avond worden we 

voorzien van een heerlijke maaltijd. Er komen een aantal jongens uit het dorp speciaal om voor ons traditionele 

muziek te maken, super gaaf. We zitten eerst in het huisje waar we gegeten hebben en later verplaatsen we 

naar buiten waar ze ook traditionele dans aan ons laten zien. Waanzinnig mooi om dit te mogen ervaren, echte 

locals die super gelukkig zijn om muziek te mogen maken. Er komen later op de avond ook nog twee jongens 

met een zelf gemaakte bas gitaar en een gewone gitaar, ze komen speciaal uit het dorp met de boot om muziek 

voor ons te maken. Wauw wat is dit toch een bijzondere plek op aarde, dit vindt je niet heel veel meer. We 

genieten onder de sterrenhemel tussen de locals van de muziek en dans.  

Dag 26:  
Vandaag een reisdag, we hebben besloten om Batanta een dag in te korten en terug te gaan naar Wasai. In 

Wasai hebben wij goede ervaringen met een super mooie homestay en daar willen we nog de jungle in om de 

Paradijs Vogel te spotten. We zijn na het ontbijt onze laatste spullen gaan inpakken en we worden door de 

eigenaar van de homestay met de boot terug gebracht naar Wasai. Wederom reizen we met andere toeristen, 

dit scheelt nog wel aardig wat in de kosten. Na ruim 2 uur varen komen we aan bij de homestay, gelukkig is er 

plek, want ook dit hadden we niet gereserveerd. Vandaag doen we een dagje rustig aan, onze super gave reis 

zit er bijna op. Helaas, we vermaken ons bij de homestay met lezen, snorkelen en we wandelen nog naar het 

lokale dorpje. De mensen groeten je vriendelijk en blijven ons echt aanstaren, in gesprek gaan durven ze 

nauwelijks. In de avond worden we voorzien van een heerlijke maaltijd, wat kunnen de mensen hier toch lekker 

koken, dat ga ik echt wel weer missen. In het dorp is deze avond, laat een traditioneel feest. We besluiten om 

hier niet naar toe te gaan, we moeten er morgen vroeg uit om de paradijsvogels te spotten. We vermaken ons 

met skip bo en delen ervaringen uit over deze geweldige, bijzondere reis.  

Dag 27: 
Vanmorgen vroeg ons bed uit, 5.00 uur. We vertrekken uiteindelijk om half 6 de jungle in. Het is dan nog een 

donker, een zaklamp mee en we krijgen een stok om te gebruiken bij de trekking. Een mooie trekking, in het 

donker, dan ervaar je de jungle toch echt op een andere manier, bijzonder mooi. Na ruim een uur lopen, 

klimmen en klauteren komen we bij een plek, midden in de jungle. Hier ontwaken de paradijsvogels, helaas zijn 

we hier met een behoorlijke groep mensen, dus echt ruimte om goede scherpe foto’s te maken is er niet, 

daarbij is het niet super helder, wat ook niet bijdraagt aan de kwaliteit van de vogels. Het is wel mooi om te 

zien hoe de paradijsvogels ontwaken en van tak naar tak vliegen en daarbij vrolijk hun liederen laten horen. 

Dennis is nog met de eigenaar van de homestay op pad gegaan, verder de jungle in, hij heeft gelukt en spot een 



aantal zeer grote vogels, hij heeft er ook mooie foto’s van weten te maken. Onze andere gids wil verder de 

jungle in en ik besluit met twee andere toeristen (reizen we al tijdje samen mee) om Dennis te gaan zoeken, we 

komen de jungle echt wel weer uit. Onze gids vindt dat echter geen goed idee, hahaha en gelukkig komen 

Dennis en de eigenaar van de homestay al weer aanlopen. We maken een tocht door de jungle en komen bij 

een uitzichtpunt, wat gebouwd is tussen de bomen. We klimmen via de trap naar boven en hebben een super 

mooi uitzicht op de zee, met de jungle voor ons. Hier hebben we nogmaals geluk, want een grote toekan vliegt 

voor ons langs, Dennis maakt wederom weer mooie foto’s. Na dit uitzichtpunt wandelen we terug naar de 

homestay en daar frissen wij ons op en staat een heerlijk ontbijt voor ons klaar. Na het ontbijt besluiten wij om 

onze tassen verder in te gaan pakken. Vandaag moeten we toch echt afscheid nemen van Raja Ampat en reizen 

we vanmiddag terug met de boot van Wasai naar Sorong. Eind van de ochtend worden we nog voorzien van 

een heerlijke lunch, de eigenaar van de homestay biedt ons dit aan. De mensen hier zijn zo super gastvrij, lief 

en vriendelijk. Na de lunch nemen wij afscheid van de mensen waar wij een tijd samen mee hebben gereisd en 

van de eigenaar van de homestay. We lopen met onze rugtas op de rug richting de plek waar we opgehaald 

worden door een taxi, na enige tijd wachten en nog wat op de foto’s gaan met de lokale mensen stappen wij de 

in taxi en worden we naar de haven van Wasai gebracht. In Wasai kopen we een (vip)ticket en we stappen op 

de boot. Ruim 2 uur terug varen richting Sorong. In Sorong nemen we een taxi en worden we naar het hotel 

gebracht. In het hotel gaan we heerlijk onder een warme douche en we gaan naar een lokaal restaurant om 

een hapje te eten. In de avond nemen we een heerlijk biertje en cocktail. Morgen vliegen we terug naar Jakarta 

om daar onze laatste avond door te brengen.  

Dag 28: 
Vanmorgen, na een heerlijk ontbijt (gado gado) zijn we door de taxi van het hotel naar de luchthaven gebracht. 

We checken in en we wachten netjes bij gate 2. Op de luchthaven halen we nog maar wat koffie en wat lekkere 

dingen voor in het vliegtuig. We zitten al een ruime tijd bij gate 2 te wachten, als we opeens horen dat onze 

namen worden opgeroepen. We worden bij een andere gate verwacht, iedereen zit al in het vliegtuig. Nijar 

rent voorop, Dennis en ik komen er wat rustiger achter aan. We laten snel onze boardingpas zien en kunnen 

nog aan boord, hahahaha bijna de vlucht gemist. Ja in Azië veranderd het nog wel eens, maar dat staat nergens 

duidelijk aangegeven, dit is niet de eerste x op deze reis dat we naar een andere gate moeten. Iedereen zit al 

aan boord en ze kijken ons behoorlijk aan, ja wat kunnen wij er aan doen, we zijn op de tijd op de luchthaven 

om in te checken en wachten netjes bij de gate die op de boardingpas staat. Na een goede vlucht komen we 

aan in Jakarta, we worden hier opgehaald door een taxi van het hotel. We checken in bij het hotel en besluiten 

om eerst maar even een drankje te gaan drinken. Na het drankje zijn we ons gaan opfrissen, heerlijk een 

warme douche en hebben we onze tassen voor de laatste x ingepakt. We zijn met een taxi naar een grote 

shoppingmall gegaan, hier hebben we nog een leuk cadeautje voor ons kleine nichtje gekocht en we hebben 

hier gegeten, bij de KFC. Dennis heeft de hele vakantie Indisch moeten eten, dus nu maar even een keer 

fastfood. We winkelen op een super mooie shoppingmall, zeer chique. Na het shoppen chillen we nog een tijd 

in de bar van het hotel, de nodige biertjes worden genuttigd door Dennis. We gaan niet al te laat naar bed, 

vannacht om 3.00 uur kunnen we ontbijten en daarna vertrekken we richting de luchthhaven om terug te 

vliegen naar Amsterdam.  

Dag 29: 
Om 3.00 uur vannacht al in het restaurant van het hotel voor het ontbijt. Na het ontbijt worden we door de taxi 

van het hotel naar de luchthaven gebracht. Op de luchthaven nemen we afscheid van Nijar, dit is een moeilijk 

moment. Wat zijn wij super blij met Nijar, we hebben weer zoveel mooie, bijzondere plekken mogen zien en hij 

regelt alles in goed overleg met ons. Het afscheid valt ons dan ook zwaar. Helaas zit onze super gave reis erop. 

We zijn weer een ervaring rijker en we kijken terug op de meest indrukwekkende reis die wij tot nog toe 

gemaakt hebben. Alle reizen zijn bijzonder, maar op deze reis nog echt in aanraking komen met de echte locals 

en hun tradities, het paradijsje Raja Ampat. Het is onbeschrijfelijk hoe bijzonder mooi deze reis is geweest. We 

zijn Eelco en Nijar super dankbaar dat wij dit mee hebben mogen maken. Op de luchthaven checken wij in, we 

drinken nog een lekker bak koffie bij de starbucks en beginnen dan aan onze vlucht richting Amsterdam, met 

een tussenstop op Dubai.  


