Foto’s van Ronnie: (1) ‘Jonge monnik in Loikaw aan de Pilu-rivier. Hier wonen de Karen,
een bergvolk.’ (2) ‘Akha-vrouw in de omgeving van Kengtung. Haar tanden zijn donkerrood door het kauwen op stukjes betelpalmnoot, soms gemengd met wat kruidnagel
en pruimtabak. Waarom? Betelkauwen gaat het hongergevoel tegen en heeft een licht
euforische werking. Ze was dan ook bijzonder vrolijk.’ (3) ‘Zonsondergang in de tempelvallei van Bagan.’ (4) ‘De 1200 meter lange U-Bein brug in Amarapura, niet ver van
Mandalay.’ (5) ‘Jongetje in Kanpetlet, een stadje in de Chin-staat.’ (zie ook pagina 33)
(6) ‘Tot de Karen behoren ook de Padaung, en dit is een Padaung longneck-vrouw
in haar keuken in een dorp bij Loikaw.
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WIE? Ronnie Dankelman (45)
uit Den Bosch.
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HOE? ‘Ik heb mijn reis in 2012
gemaakt met DimSum, een
kleine reisorganisatie. Ik wilde
vooral verschillende stammen
bezoeken, zoals de Chin, de
Akha, de Eng en de Padaung.
Daar heb je permits voor nodig
en DimSum is gespecialiseerd
in zowel Azië als in het krijgen
van die permits. De groep
bestond uit 9 personen en de
reis duurde 22 dagen, waarbij
we te voet en per fiets, jeep, bus,
boot en vliegtuig door Myanmar
zijn getrokken.’
WAAR? Naar Yangon, Bagan,
Kanpetlet, Mindat, Bagan,
Mandalay, Kengtung, Nyaung
Schwe, Loikaw, Kalaw
& Yangon.
WAAROM? ‘Het hele land
ademt boeddhisme. Tegelijk is
het steeds anders, omdat er
zoveel verschillende stammen
wonen. En hier valt nog wat te
ontdekken. Er zijn veel plaatsen
waar toeristen nog niet mogen
komen, waar zelfs de Lonely
Planet over zwijgt. Wat ik de
hoogtepunten vond? Fietsen
door Bagan, ons bezoek aan
de Chin en oud & nieuw vieren
met de Akha in Kengtung.’
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