
bestemming abene in senegal

         ONLINE REIS
    OFFLINE BELEVING



OP REIS NAAR ABENE

Deze reis gaat over anders reizen. Wat als je thuis of achter je eigen hoek of korterbij

hetzelfde gevoel kan hebben als in Abene in Senegal?

Welk gevoel heb jij als je op je favoriete bestemming bent? 

En kan jij je bestemming loslaten en onderweg jouw mooiste leven ontdekken?

Gewoon door zonder plan te genieten van jouw vrije tijd die écht vrij is?

Hier neem ik jou alvast even mee naar Senegal. Geniet je mee?

Gaan we ons amuseren? Ja toch.

Als tweede opdracht kan je ook je eigen bestemming kiezen en dit als voorbeeld 

nemen. En naar goesting dingen toevoegen. Be creative.

Dit kan je zelf maken in canva.com en dan kies je foto's van je reizen.
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De taal Het Wolof

Enkele woordjes:

Goedendag: Salam Maleikoum antwoord: maleikoum assalam
Hoe gaat het met je? Nanga dèf antwoord: mangui fi rekk ( goed)
Tot ziens: mangui dem
Danku: dieureudieuf
Ja waw of wao ( wauw uitgesproken)
neen: dédèt
ok: baxna (Bachne uitgesproken)
ik heet ...Maa ngi tudd ...

Er bestaan ook (online) cursussen en boeken om je verder te verdiepen in de taal van je
droombestemming.
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Senegalese schotel Poulet Yassa

Ingrediënten

Kipfilet in blokjes
mosterd 2 eetlepels
2 eetlepels azijn
peper en zout
3 uien in kringen gesneden
Jumbo ( of kippebouillon blokje)
1 of 2 citroenen of limoenen naar eigen smaak

Bak de uien.
Voeg de kipblokjes toe.
Voeg de bouillon, de mosterd en azijn (en water) , citroensap toe. 
Verder afkruiden met peper en zout.
Eventueel wat extra toevoegen van citroen of azijn. ( gewoon proeven )

Serveren met witte rijst. Smakelijk . 
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Bissap drank

25g gedroogde rode hibiscusbloemen
120 g kristal suiker
1 limoen
3 takjes verse munt ( als extra)

Breng 1 liter water aan de kook.Voeg de suiker toe.
Zachtjes roeren.Als de suiker is opgelost de hibiscusbloemen toevoegen.
Laat 15 minuten intrekken (niet koken) op laag vuur.Laat even afkoelen.
Zeef de drank en giet in een kan.Voeg de munt toe en een een kwart limoen.
Laat het een nacht afkoelen in de koelkast.

De gedroogde bloemen kan je in elke grotere stad wel vinden in de Afrikaanse winkeltjes.
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Dans en muziek

Youssou N'dour
Touré Kunda
Ismaël Lo
Baaba Maal
Doudou N'dyaye Rose
Positive black Soul
Sara Tavares ( Kaapverdië )

Je kan deze muziek via o.a. youtube beluisteren, een cd kopen of lenen in de bibliotheek.

En dansen kan je in je living of je tuin. Of het park, het bos ...het strand...

Er bestaan ook meer traditionele dansen, die je kan opzoeken op youtube 
'afrikaanse dans', 'Sabar', 'Mbalax'. Er worden ook danslessen en workshops georganiseerd
in de grotere steden.
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Film 

Yao

YAO is een hartverwarmende roadmovie met Omar Sy (Intouchables) die met de film ook
zijn eigen Senegalese roots verkend. Echt een feelgood film.

De Malinese zangeres en actrice Fatoumata Diawara was eerder te zien in Timbuktu en is
een grote ster uit de Wereldmuziek. 

Een dorp in het noorden van Senegal. De 13-jarige Yao hoopt zijn held te ontmoeten:
Seydou Tall, een beroemde Franse acteur.Tall bezoekt Dakar om zijn nieuwe boek te
promoten. Yao trotseert moedig de 387 kilometer naar de hoofdstad om zijn droom te
verwezenlijken. Seydou is onder de indruk van Yao en besluit de jongen te vergezellen.

https://film.nl/film/yao
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Je huis

Wat kan je doen in je huis en thuis  om meer dat Senegal gevoel te hebben?

Decoratie

Djembé ( Afrikaanse trommel)
Foto's op een zichtbare plaats i.p.v. in je lade of fotoboek
Groot canvadoek met typische foto 
(mijn man ging naar Senegal en ik wou het doek omdat we niet meekonden...
we genieten er nog van...)
Een Senegalese strandmat of kussens.
Geen uurwerken of klokken aan de wand ( we willen tijd ...niet?)
Bloemen in kleurrijke kleuren
Maskers of geschilderde doeken aan de wand

Een eigen hoekje maken - Het kan zelfs een vensterbank zijn die je als eigen 
plekje inricht. Het hoeft niet het hele huis te zijn.

Om te slapen kan je een muskietennet hangen. En je bed decoreren 
zoals in een hotelkamer. met batik doeken creëer je direct een Afrikaanse look en feel.
En voor de romantiek mogen kaarsen zeker ook niet ontbreken.

De kaarsen kan je ook elders gebruiken, als het donker wordt. 
Zo zou je ook leven als je geen elektriciteit zou hebben voor verlichting.

Een buitenkeuken zoals ze daar vaak hebben, kan je ook in je tuin installeren.
Maar je kan ook gewoon een primitieve camping setting opstellen. 
Met plastic kommetjes voor de afwas. En met 2  simpele elektrische kookplaten.
Aardappelen schillen gewoon aan de tuintafel. Met een reggae muziekje op de 
achtergrond.

Douchen in de tuin met een emmer (koud of warm) water en een bekertje als douchekop.
Als je veel inkijk hebt, kan je natuurlijk dit in bikini doen.
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Je huis

Wat kan je nog meer doen?

Muziek en dans dagelijks op het programma zetten. 

Er bestaan ook rituelen om je huis te beschermen of te reinigen.
Je kan salie branden in aardewerk en door het huis gaan en de rook 
goed tot in de hoeken laten komen. 

Pauze momenten inlassen om ook echt te kunnen genieten.

Senegalezen zijn ook heel sociaal en houden van gezellig samen zijn. 
Samen eten. Samen iets drinken. En kletsen.

Trouwen met een Senegalese man ( grapje)
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Je auto

Je hoeft niet direct een chique camper te hebben om mee rond te toeren.
Je kan ook je auto inrichten als semi - camper.

Slapen in de auto lijkt me net een brug te ver, maar als je wil dan doe je dat natuurlijk
gewoon. 

Zelf heb ik leuke kussens en een dekentje op de achterbank liggen. 
Koffie gaat zeker en vast ook mee op reis in de auto voor onderweg.

Verder heb ik zelfs al bloemen meegenomen als decoratie. 

Op het dashbord is plaats voorzien voor een foto of foto's.
Uit mijn beeldbox ( een box met leuke knipsels uit tijdschriften)  trek ik  blindelings 
een foto en die komt dan zichtbaar op mijn dashbord. 

Een lekker geurtje en een propere wagen doen uiteraard ook wonderen.
Al is het ook fijn om toch te eten in de wagen. 
Een take away op een triestige parking is geen optie. Die neem je mee naar de
dichtstbijzijnde plek met een prachtig uitzicht of je neemt je eigen take away mee.
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Microavontuur De Afrika Code

Ga op micro avontuur. Even eerst wat uitleg over micro avontuur:

De Britse avonturier Alastair Humphreys lanceerde de term micro-avontuur.
Zelf beleefde hij grootse avonturen. Zo stak hij de Atlantische Oceaan over in
een roeiboot, wandelde hij een jaar door Indië en fietste hij vier jaar de wereld rond.

Hij besefte evenwel dat zulke avonturen niet voor iedereen haalbaar zijn.
Daarom bedacht hij het concept micro-avontuur: een avontuur dat kort,
simpel, dichtbij en goedkoop is. Het haalt je uit je routine en creëert een instant
vakantiegevoel midden in de week.

Voordelen:

Een micro-avontuur eist weinig tot geen voorbereiding.
Je hoeft slechts enkele uren vrij te maken om een micro-avontuur te beleven.
Zo’n korte maar krachtige ervaringen geven je veel energie.
Je voelt je ook gelukkiger en meer ontspannen.
Nieuwe, onbekende omstandigheden vereisen nieuwe denkprocessen en spreken
(verborgen) kwaliteiten aan zoals initiatief nemen, snel handelen en positief denken.
Door je comfortzone te verlaten, zie je je ervaringen bovendien in een nieuw, fris
perspectief.
Micro-avonturen bezorgen je geweldige herinneringen die je nooit zal vergeten
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Doe alsof je echt onderweg bent naar Senegal. 

Microavontuur De Afrika Code

Je bestemming is Abene in het zuiden van Senegal. Regio Casamance. 

Bepaal voor je op microavontuur vertrekt , hoe je je zou willen voelen.

In 1 woord. Intuïtief en op dat moment het meeste van toepassing. 

Tips voor onderweg:

1.
Speel het spel echt mee. Doe eens gek. 
Draag desnoods een Afrikaanse doek als rok.

2. Ga echt op pad als een toerist. Als toerist wil je graag alles in je opnemen.
Kijken doe je met je ogen. Zien met je hele lichaam. 
Voel de natuur om je heen. Go slow. 

3. Loop een stuk ( of de hele weg) op blote voeten. ( is het handigste als je slippers 
draagt om te wisselen)
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Microavontuur De Afrika Code

4. Vind een unieke rustplek, waar je wat kan chillen onder of tegen een boom.

5. Neem een foto onderweg als herinnering. Met je telefoon is dat super luchtig.
Wees je wel bewust dat je niet heel de tijd fotografeert, want dan mis je de echte momenten

6. Ervaar en beleef. Voluit.

7. Goeiedag zeggen tegen iedereen die je tegenkomt en lachen met je ogen.
als je durft, kan je ook vragen hoe het gaat en of alles goed gaat met de familie

Dit zijn  de tips. Geen moetjes. Dus schrap gerust of vervang gerust of doe helemaal niets
onderweg.

Geniet ervan.
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Nog wat tips en opties voor andere bestemmingen: 

❤ Kies op basis van goed geluk ( gewoon vertrekken en zien waar je uitkomt)

❤ Een toeristische wegenkaart 

❤ Reisgidsen ( in kleinschalige bibliotheken zijn er vaak betere boeken te vinden)

❤ Boeken van diverse fotografen met leuke dichtbij bestemmingen

❤ De bruine wegwijzers met natuurdomeinen of andere onderweg volgen

❤ De gele wegwijzers met bed en breakfast of tavernes volgen. Vaak liggen zij ook in een 
prachtige omgeving.

❤ Op internet googlen

❤ Durven verloren lopen en pareltjes ontdekken of zelfs helemaal niets ontdekken. 

❤ Sla blindling een boek open  en ga daar naartoe.

❤ Sla zijwegen in en volg je neus op intuïtie.

❤ Kies een bestemming zonder daar aan te komen. Gewoon als richting en onderweg 
ga je kijken en zien waar het prachtig is om te stoppen.

❤ I.p.v te wachten in een wachtkamer, kan je ergens in de buurt een leuke koffiebar
tegenkomen....zoek niet altijd vooraf iets op en ga gewoon op avontuur. Parkeer gewoon
iets verder en vertrouw erop dat je het juiste tegenkomt.

❤ Neem een afslag vroeger dan je bestemming om binnendoor te rijden.

❤ Neem een afslag eerder voor je thuis aankomt. Waanzinnig veel te ontdekken vlakbij.

❤ Te voet zie je gewoon het meeste.

❤ Installeer de app Waze op je telefoon als gps  
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Alles is goed.

Ga dus op zoek naar leuke en inspirerende plekken om je hoek.
Buiten in de natuur en/of binnen voor een lekker kop koffie of thee.
Of op de top van een berg in de Ardennen of je auto als café aan de kust.

Welke schatten liggen er verborgen achter je eigen hoek.

Je kan micro avonturen doen vanaf 5 minuten tot een halve of een ganse dag.
Eventueel zelfs een weekendje weg.

Maak foto's onderweg als herinnering, inzichten en helderheid.

En als je graag schrijft, kan je er tevens een dagboek over bijhouden.
Alleen als het herlezen geeft je nieuwe energie. Het herbekijken van je foto's ook.

Je kan ook gewoon het gevoel dat je krijgt van deze avonturen, opschrijven en ergens
op een zichtbare plek hangen. Het is uitnodigend om nog meer op pad te gaan.
Op avontuur en de natuurlijke flow van bewegen en pauzes inlassen volgen.

Aanvaard ook wat er onderweg gebeurd. Iets wat massaal fout loopt, is vaak super plezant
als je ervoor open staat.

Ga ook echt genieten en weet dat als je niet alles gezien hebt, je ook gewoon op een andere
dag kan terugkomen.



Emmers water klaarzetten voor als er geen water is.

Een dagje zonder elektriciteit en water

CAN YOU IMAGINE?

Hoe zou jij het aanpakken?

Alvast wat tips. 

1.

Wij hadden regelmatig geen water en je wist nooit vooraf wanneer.
Dus als er dan toch water was, dan zette ik altijd 3 emmertjes klaar.
Voor het geval ik niet kon slapen van de hitte, dan kon ik toch even wat verfrissend 
water gebruiken van de emmertjes. En om te drinken altijd flessen water in de brousse.

    2. Kaarsen i.p.v. licht of een zaklantaarn 

Wij gingen meestal eten omdat het zo goedkoop is daar, maar we kookten ook zelf 
met een kaars boven de kookpotten. En een zaklamp naast mijn bed.

   3. Gasvuurtje of picknick van vorige dag klaarzetten. Of koud eten. Of gaan eten.

In Abene aten we bijna altijd op het strand . De vers vis die daar dagelijkse uit de zee gevist
werd. Geen charcuterie want dat werd daar niet verkocht. verse tomaten en groenten als
middagmaal. Heerlijk gezond.

   4. Lekker dicht bij elkaar op de bank en genieten van een boek of elkaar .

Ik zag 7 maanden geen tv in Senegal. Nooit gemist eigenlijk. De boeken van Ada Rosman -
Kleinman nemen je alvast mee naar Afrika.

   5. Als je batterij van je telefoon plat is, geniet van het onbereikbaar zijn.

   6. Laat je haren aan de lucht drogen en wie weet hoe mooi is het resultaat. 

   7. Geniet. Ervaar en beleef. Wie weet ga je nog een dagje langer door.
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Een dag bewust niet oordelen of veroordelen

Mijn schoonmoeder zag in iedereen het allerbeste. Zij heeft mij ook volledig aanvaard 
zoals ik ben. Ik heb haar niet heel veel gezien, maar zij heeft een diepe indruk op 
mij achtergelaten. Een hele bijzondere vrouw was en is zij. Dankjewel mama Afrika!

Daarom ...
Ga een keer bewust een hele dag niet oordelen of veroordelen. 
Het lijkt heel gemakkelijk, maar is het niet altijd.
Zeker als het tegenstrijdig is met wat jij aanneemt als waarheid.
Maar weet dat in strijd tegen elkaar, iedereen verliest. 

Proberen is al een hele mooi stap. Voor een dag. En kijk dan verder dan een dag.
Naar een mooiere wereld. Meer openheid. Meer verbinding tussen alle mensen. 
Tussen alle culturen. Meer vertraging in de wereld. 
Dan is er altijd tijd om te leven en te laten leven. In liefde.

DE AFRIKA CODE



DE AFRIKA CODE

Geniet van het leven.

 

La vie est belle!


