
Onze onvergetelijke reis door Sumatra met Aries als gids.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mei 2015 gingen we na 1 week Java, voor 2 weken naar Sumatra. Op zoektocht naar een reisagent 

kwam ik via google op www.gidsinsumatra.nl. Een reis op maat en niet het standaard pakket; dat is 

wat we wilden. Dat beloven meer reisorganisaties maar uiteindelijk konden ze onze wensen niet 

waarmaken. We wilden te veel, te ver en te snel. Een verademing toen ik in contact kwam met Eelco. 

Eelco dacht mee en zei gelijk natuurlijk daar kan ik wel een mooie reis voor maken. Zowel het zoeken 

naar roots als veel zien en doen. En niets was minder waar.  

Wat hebben we genoten!! Een prachtig programma maar, niet onbelangrijk een fantastische gids. 

Aries Luhur een bescheiden gids/chauffeur voor wie niets teveel was. Hij regelde alles tot in de 

puntjes voor ons, zorgde dat we niets te kort kwamen. Wist alle mooie plekjes voor een extra foto of 

iets leuks om te zien. Geen bussen vol toeristen. gewoon relaxte prachtige plekken gezien. Eelco had 

een grof programma gemaakt. Elke dag keken we samen wat we wilden, Aries had veel ideeën en 

boekte dan onze keuze. Overal stonden de prima gidsen die ook met ons de gekozen activiteiten 

deden keurig op tijd klaar. Om wat plekken uit het verleden te vinden zocht hij veel op internet, 

vroeg iedereen onderweg en uiteindelijk lukte het om een oud huis terug te vinden. Een bijzonder 

gevoel.  

Olifanten, apen, prachtige bloemen, adembenemende landschappen, watervallen, indrukwekkende 

gebouwen en een leven wat zich langs de weg afspeelt. Wat een prachtig eiland en wat een aardige 

lieve mensen! En na de prachtige Harau Vallei , als afsluiter twee dagen op een onbewoond bounty 

eiland…. wat wil je nog meer!                                                                                                                          

Aries wist ontzettend veel, we hebben uren met hem gepraat en veel geleerd over het leven van 

alledag, de politiek, de religie, de gebruiken en de prachtige natuur. Hij wist overal wat vanaf. Hij 

kent de weg, rijdt relaxed en goed. Verzorgde ons super goed. De papaja en de ananas die  hij steeds 

regelde heerlijk!!   En ook niet onbelangrijk, je bent toch twee weken samen, het was gezellig samen. 

We hebben gelachen en genoten. Hij was niet alleen gids en chauffeur ook als ‘dokter’ was ik hem 

zeer dankbaar. De pillen die ik van hem kreeg werkten direct!  

Eelco en Aries, beide zeker aan te bevelen, heel erg bedankt voor onze onvergetelijke vakantie! We 

hebben een prachtig fotoboek gemaakt waardoor we nog vaak zullen “nagenieten”. En wie weet tot 

ziens!! 

Monique Haveman en  

Marcel van der Kuyp  

  

 

 

http://www.gidsinsumatra.nl/

