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Mohammed Haluda
en sy gesin het my
baie welkom laat

voel in Kartoem. Dit was
swaar om ná nege dae van
die vriendelike Soedan-
nese afskeid te neem.

Met my besoek het een
van die Haluda-seuns ge-
trou en ek is genooi om
saam fees te vier. Uit blyd-
skap is daar met gewere
in die lug geskiet, mense
het gesing, en toe begin
dit só hard reën dat almal
in die huise moes gaan
skuil.

Van Kartoem het ek met
’n bus gereis tot in die
kleurryke Ethiopië en toe
verder na die wonderlike
Ethiopiese hooglande.

Die Simien-bergreeks is
deel van Unesco se Wê-
reld-erfenisgebied. Met
bergpieke van tot 4 550 m
bo seevlak en diep valleie
wat oor miljoene jare ge-
vorm is, is die berge werk-
lik iets wat jy nie kan
misloop nie.

Dit is die enigste berge
in Afrika wat op dieselfde
wyse as die Drakensberge
gestalte gekry het. Maar
vir my was dit nie nou tyd
om huis toe te verlang
nie.

Ek en my medereisiger,
Patrick Perkes van Au-
stralië, het van Gondar
noord gereis na Debark,
waar ons ’n driedaagse
staproete deur die Simien-
berge sou doen. Georgani-
seerde staptogte word hier
aangebied.

Ethiopië is ’n goedkoop
land, maar pryse word
drasties aangepas vir toe-
riste en soms is dit só
hoog dat ’n rugsakreisiger
soos ek nie alles kan be-
kostig nie.

Ek en Patrick het toe
vinnig ’n plan gemaak om
die berge te gaan verken
en betaal toe ons parkgel-
de, gids en veiligheidswag
met sy groot geweer om
ons die berge in te vat.

Eerder as om die 4x4 en
gerief te kies, stap ons
twee toe met ál ons kos
vir die volgende drie dae.

Op pad het ons by die
plaaslike mense in hul
hutte gekuier en dié keer
is tee vir koffie geruil.
Eindelose koppies koffie
en plaaslike injera (soort-
gelyk aan ’n groot panne-
koek met ’n klomp groen-
te) was ons stapelvoedsel
in Ethiopië.

Dit was ook gedurende

’n tyd van 16 dae vas deur
die Ethiopiërs en dit was
nie maklik om vleis in die
hande te kry nie. In dié
land eet hulle nie vleis
wanneer hulle vas nie.

In Addis Abeba het ek
elke dag 1 kg avokadopere
vir R7,50 gekoop, wat ek
dan met die ander reisi-
gers gedeel het. Vars

groente en vrugte was vol-
op en ek kon lekker eet.

Die bergpasse daar is
pragtig, maar baie gevaar-
lik. Busse ry baie naby
aan die kranse en ek het
gereeld my oë toegeknyp.
Dan sê hulle ook heeltyd
hoe goed dit is om stadig
te ry. Bo-op die berg word
plastieksakke vir karsiek-

passasiers in die bus uit-
gedeel en teen die tyd dat
jy onder kom, is die aan-
vraag na sakke groter as
die aanbod.

Vensters word oopge-
maak om van die sakke
ontslae te raak. Dit gee
jou ook kans om na vars
lug te snak in ’n bus vol
benoude en naar passa-
siers.

Die bergpas na Lalibela
was veral indrukwekkend.
Lalibela is ook ’n Unesco-
erfenisgebied en die plek
waar mense die kerke kan
besoek wat uit rots gekerf
is. Die indrukwekkendste
kerk is die St. Georgekerk,
maar besoekers moet ’n
stewige R500 aan toegang
opdok.

In Addis Abeba het ek
met die manne van Ethio-
pia Skate, ’n plaaslike
skaatsplankgroep, uitge-
hang. Skaatsplankry is ’n
sport wat internasionaal
en in Afrika vinnig groei
en dit is ook een van my
groot passies. Addisio het
my die stad gewys.

Daarvandaan was dit
weer ’n lang reis na die
Keniaanse grens op paaie
wat die Chinese tans bou.

Die baie bedelaars in
Ethiopië was hinderlik.
Ek kon egter saam met
die Ethiopiërs op hul bus-
se reis, in hul hutte gaan
sit en koffie geniet, en my
aan hul leefwyse blootstel.

As gewone toeris gaan
jy meer gerief hê, maar
dan is dit ’n heel ander er-
varing.
. Voorblad: ’n Landelike to
neel in die omgewing van
die Simienberge.

Daar was geen einde
aan die gasvryheid
in Kartoem nie,
maar toe word dit
tyd vir ’n staptog
deur die Simien
berge in Ethiopië,
skryf Albert Retief.

Help ’n bietjie daar. As jou voertuig in Ethiopië in die modder vasval, is daar gou baie gewillige hande wat jou help. Foto’s: ALBERT RETIEF

Die gids wat op ’n driedaagse staptog in die Simienberge
in Ethiopië saamgestap het.

Geniet ’n koppie koffie saam met ’n plaaslike inwoner. Kof
fie kom oorspronklik uit die hooglande van Ethiopië.

Met ’n bus op die agterpaaie. Die reis met openbare vervoer het in Japan begin.
Albert Retief saam met ’n
vriendelike Soedannees.
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Voetslaan deur die Simienberge

‘‘Die bergpasse daar is pragtig, maar
baie gevaarlik. Busse ry baie naby aan
die kranse en ek het gereeld my oë
toegeknyp.


