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Wereldfietsers

’Wereldfietsers’ Mark van Essen en zijn partner
Majlits van Essen-Busch uit Winkel zijn na een reis
van een half jaar door Bolivia, Peru en Ecuador even
terug in de Noordkop. Een tussenstop van ruim een
week, dan reizen ze door naar een Spaanse camping
om geld te verdienen voor de derde etappe van hun
fietstocht die ze naar Mexico moet brengen. Op de
fiets de wereld verkennen met een budget van
veertig euro per dag is hun manier van leven.
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Wereldfietsers

Leven vanuit
je fietstas
N

a hun eerste etappe
vanuit het Argentijnse
Ushuaia, de meest zuidelijke stad
op aarde, had het tweetal hun
fietsen achtergelaten in het Boliviaanse Sucre. In een hoekje van een
magazijn van een boekhandel
mochten zij ruim een jaar terug
hun fietsen stallen.
Toen zij in oktober van het vorig
jaar terug naar Bolivia vlogen was
het een raadsel hoe zij hun tweewielers na al die maanden zouden
aantreffen. Stonden hun kostbare
fietsen nog wel in dat magazijn bij
dat Boliviaanse gezin dat zij nauwelijks kenden?
Mark glimlacht als hij terugdenkt
aan die vaag bekende Bolivianen in
Sucre. ,,Dat waren zulke vriendelijke mensen, ik kon mij niet voorstellen dat zij ons zouden belazeren. Natuurlijk, het is allemaal op
goed vertrouwen. Sucre is een stad
met een paar honderdduizend
inwoners. Net toen wij arriveerden
was er een grote staking. Kortom,
chaos. En probeer dan die boekhandel maar eens terug te vinden.’’

Geluk

Een Tarantula bij Huascarán (Peru).

Soms moet je gewoon geluk hebben, want net op het moment dat
zij aan het puzzelen waren hoe ze
hun fietsen konden terugvinden,
zagen de Van Essens plots het
gezin in het drukke verkeer voorbij
rijden. ,,Ze schrokken zich een
hoedje toen ik voor hun auto
sprong’’, lacht Mark. ,,Maar het

Een weg door de jungle naar Guanay in Bolivia.

contact was meteen weer net zo
warm als een half jaar daarvoor
toen wij ze voor het laatst de hand
drukten. En onze fietsen stonden
nog steeds onaangeroerd in hun
magazijn.’’
Konden ze bij de eerste etappe
vanaf Ushuaia nog even rustig
wennen aan het fietsen, vanaf
Sucre was dat wel anders. Want
hier moesten ze meteen de Andes
in met stijgingspercentages waar
geoefende profrenners op hun
ultralichte fietsen van gruwelen.
Met zwaar beladen fietsen zwoegden zij over wegen die nauwelijks
wegen te noemen zijn. In korte tijd
klommen zij van 2600 meter naar
ruim 4000 meter hoogte.

Death Road nabij La Paz in Bolivia.

Volgens de wereldfietsers was de route naar Huaraz in Peru een van de mooiste wegen die zij hebben gereden.

Martelgang
De ijle lucht maakte het fietsen
soms een ware martelgang. ,,Wij
hadden onze fietsen voor deze
etappe aangepast want we wisten
dat het loodzwaar zou worden
door de bergen’’, zegt Majlits.
,,Maar dat het zo’n erg zou worden, had ik niet verwacht. Ik heb
zelden zoveel gelopen als tijdens
die weken van onze fietstocht. Je
kon nauwelijks vooruit komen. Er
waren dagen bij dat we slechts
twintig kilometer aflegden.’’

Hel
Maar de wereldfietsers gingen
door. En bleven zich iedere dag
verbazen over hun ontdekkingen.
Het landschap dat soms in een dag
veranderde van een dor, droog en
koud maanlandschap in een vochtige groene jungle om vervolgens

net zo snel weer over te gaan in een
woestijn met hoge zandduinen.
Maar ook over de mensen die zij op
hun tocht ontmoetten. ,,De Bolivianen zijn de liefste mensen die ik
ooit heb ontmoet’’, benadrukt
Majlits. ,,Midden in de rimboe, op
een weg die zo verschrikkelijk
slecht was dat fietsen echt onmogelijk was, zag ik het helemaal niet
meer zitten. Ik was kapot. Wilde
het liefst meteen naar huis vliegen.
Jankend heb ik een truck aangehouden en ben in de laadbak geklommen. Liet Mark in de jungle
achter. Ik wilde weg uit die hel. In
een dorp een heel stuk verderop
werd ik opgevangen door straatarme Bolivianen. Ze gaven mij hun
schaarse eten en drinken. Dat soort
ontmoetingen zijn onbetaalbaar.
Dat geldt ook voor de reacties die

wij kregen op onze verhalen en
filmpjes op Facebook en onze site.
Dat was voor ons vaak echt een
enorme steun als het tegen zat.’’
Op deze tweede etappe van zuid
naar noord waren wegen vaker zo
slecht dat fietsen onmogelijk was.
Zeker in de jungle was een boot
dan de enige oplossing. ,,Ook niet
altijd even veilig’’, weet Mark.
,,Want die schuiten zijn vaak afgeladen vol. Kippen, geiten, mensen,
goederen. Alles zit op elkaar tot het
water aan de rand van de reling
staat. En dan nog stappen er onderweg mensen in. Maar ook dat zijn
bijzondere ervaringen en dat maak
je alleen mee als je op de manier
reist zoals wij doen. Dan maak je
echt contact met de lokale bevolking, kom je op plekken waar
normale toeristen en reizigers niet

De besneeuwde toppen in de Andes op de weg naar Cuzco in Peru.

komen. En leer je dat je prima
kunt leven met niet meer dan je in
je fietstassen kunt meenemen.’’
Via Brazilië ging de reis verder
naar Peru, waar ze beroemde Incasteden bezochten. Zoals het bekende Machu Picchu. ,,Daar stikt het
wel van de backpackers en over het
algemeen mijden wij die toeristische plekken die ook een aanslag
vormen op ons beperkte financiële
budget van 40 euro per dag’’, zegt
Mark. ,,Maar aan de andere kant
wilden wij dat soort beroemde
locaties ook gezien hebben.’’

Drugskartels
In de binnenlanden van LatijnsAmerika is het niet overal even
veilig. Het gevaar voor kidnapping
door drugskartels ligt hier op de
loer. ,,Dat zijn inderdaad de verha-

FOTO’S MARK EN MAJLITS VAN ESSEN-BUSCH.

len die je hoort, maar wij hebben
ons nergens onveilig gevoeld’’, zegt
Majlits. ,,Maar we zoeken het ook
niet op. ’s Avond ga je alleen niet
de straat op bijvoorbeeld. Zorgen
dat je altijd je spullen in het oog
houdt en je moet belangrijke bezittingen onderling goed verdelen.’’
Daarnaast waren er ook stukken op
de route waar zij met het oog op de
veiligheid besloten de bus of een
boot te pakken. ,,Want je loopt wel
eens tegen dingen aan waarvan je
denkt, dit is niet in de haak. Zoals
in een straatarm dorp waar je plots
wordt uitgenodigd voor een drankje door mensen die in een peperdure Hummer rondrijden. Daarbij
kwam ook vlot de cocaïne op tafel,
of wij ook een lijntje wilden snuiven. Dat hebben we maar beleefd
afgewezen. Maar dat valt allemaal

Mark op de fiets in de Andes ter hoogte van Sigchos in Ecuador.

in het niet bij onze positieve ervaringen van het afgelopen half jaar.’’
Ruim een week terug eindigde hun
reis voorlopig in Ecuador waar zij
hun fiets hebben gestald bij een
klein hotelletje in Machaci. Van
daaruit gaat hun reis over een half
jaar weer verder naar boven, Colombia in om vervolgens rond deze
tijd in 2019 te eindigen in Mexico.
,,We hebben nu al weer zin om
verder te trekken.’’
Michiel Snik
In oktober, vlak voor hun vertrek voor
de derde etappe houden de wereldfietsers nog lezingen over hun reizen.
De avonturen van het echtpaar Van
Essen zijn ook terug te lezen op internet: www.avontuurlijkfietsen.nl

Majlits bij de boot die hen in vier dagen naar Urubamba in Peru brengt.

Mark tussen kinderen in een dorp in Bolivia waar zij bij de lokale bevolking hebben overnacht.

