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Datum en tijd: donderdag 19 januari 2017 om 19.30 uur (LET OP: vervroegd tijdstip)
LET OP: Nieuwe locatie: Meisjeshuis, Oude Delft 112, 2611 CG Delft (ingang via de tuin!)
Entree: Toegang voor leden van de vereniging is gratis. Overige belangstellenden betalen € 5,00.

De bergvolkeren van Myanmar door Margriet van der Goes
Met foto’s van Myanmar en van de verschillende bergvolkeren in hun leefomgeving.
De bergvolkeren van Myanmar leven in de meer afgelegen gebieden en zijn daarom alleen per
vliegtuig te bereiken. Bezocht worden :
 De volken in het gebied van de Gouden Driehoek. Dit is het grensgebied met Laos en
Thailand , zoals de Akha, de Shan en de Wa stammen.
 De staat Shan, dat tegen de Grens met China ligt. Hier bezoeken we de streek waar de
Palnaung en de Pau wonen.
 De Shin staat, dit is het meest afgelegen gebied. Dit ligt bij Bangladesh. Hier leven de Dai en
de Makan. De vrouwen hier hebben tatoeages op hun gezichten. Inmiddels heeft de regering
van Myanmar het tatoeëren verboden en zijn het dus vooral de oudere vrouwen.
Margriet van der Goes werkt inmiddels al 12 jaar voor de reisorganisatie Djoser, waarvoor zij
verschillende reizen maakte door Egypte, Rusland, Transsiberië, Marokko, de Baltische staten,
Turkije, Kenya en Tanzania.
Om bij een reisorganisatie als reisbegeleider te kunnen werken moet je al ervaring hebben met
zelfstandig reizen. Dat was bij haar ook het geval. Al liftend was zij van Rome naar India gereisd, had
2 jaar in Guinea Bissau gewoond, per truck door zuidelijk Afrika en de Zijderoute gereisd, en verder
o.a. Ethiopië, Pakistan en China bezocht.
Haar belangstelling ligt vooral bij de mensen. Hoe leven, en vaak ook: hoe overleven zij? Dan is een
reis naar de bergvolkeren van Myanmar voor haar ook een logische keus.

