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Fietsen op Sumatra door Henny van der Wilt
14 december 2015
Tijdstip: 20.15 uur
Delftstede, Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft
Toegang voor leden van de vereniging is gratis.
Donateurs van de Stichting Nusantara,
houders van Delftpas, CJP en 65+ kaarten
betalen € 2,50.
Overige belangstellenden betalen € 5,00.

Sumatra “eiland van goud” , is het grootste eiland van Indonesie en is zo groot
als Zweden. Wij fietsen door noord- en west Sumatra, drie weken lang door
prachtige natuur. Vanuit Berastagi gaan we langs vulkaangebieden en komen we
langs de Sipisopiso watervallen. We fietsen richting het Tobameer en komen aan
in Prapat. We steken met een veerboot het meer over en verblijven op
Samosireiland. We fietsen hier een paar dagen met constant zicht op het blauwe
meer. De oude Batakhuizen en paleizen , gebouwd door de Toba-Batak
stammen, die hier woonden. We genieten van de mensen die werken op de
rijstvelden, papaya’s oogsten, suikerriet stoken, pinda’s branden en koffie
drogen. Vanuit het Tobameer gaan we richting westkust en maken een stevige
klim om uit de krater van het meer te raken. Vanuit Taratung fietsen we door
prachtige landschappen naar de havenstad Sibolga. Daar blijven we een paar
dagen op een klein eilandje met mangroven, bijzondere rotskusten en witte
strandjes. De ondergaande zon is hier adembenemend.
We gaan een wandeling maken door een soort oerwoud, waar de Rafflesia bloeit!
De grootste solitaire bloem ter wereld met een diameter van 1 meter en kan wel
10 kilo wegen. We vinden de reusachtige bloem en ruiken deze al van verre ---een lucht van rottend vlees!

Tot slot bezoeken we de paleizen van de Minangkabau-koningen en vervolgen
onze weg naar het meer van Maninjau. Hier eten we heerlijke vis uit het meer
met een kopje” Luwak” koffie toe!
Henny van der Wilt werkt al bijna haar halve leven als hovenier. In haar beroep
als tuinbaas, sinds achttien jaar op buitenplaats Sypesteyn in Loosdrecht en
sinds één jaar op Slot Zuylen.
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