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Scoopshot wereldwijd

Metro plaatst elke
week foto’s uit wereldsteden, gemaakt
door Scoopshooters
ter plaatse.

Deze foto van het bekende
Christusbeeld in Rio de
Janeiro werd geschoten
door een toerist.

Shella Ella maakte deze foto
in Berlijn, van de plaats waar
ooit de Muur stond.

Een Duitse Scoopshooter
schoot deze foto van de
Eiffeltoren in Parijs.

Doe mee! Download de Scoopshot-app op je
telefoon en
verdien geld
met je foto’s.

Gambia: Afrika voor beginners
Afrika. Wil je het
‘echte’ Afrika
ontdekken, zonder
meteen in de bush
bush te moeten
buffelen? Dan is
Gambia de beste
manier om kennis te
maken met het
continent.
Gegarandeerd zon en
je bent er in zes uur.
Roestrode aarde steekt af tegen een diepgroene vegetatie.
Mangrovebossen, palm- en de
iconische apenbroodbomen.
Vrouwen in prachtige Afrikaanse gewaden met hun halve huisraad op hun hoofd. Kinderen die enthousiast achter
je aan rennen omdat ze met
zijn tienen tegelijk je hand
even vast willen houden. Als je
ook maar een half uurtje van
het toeristische kustgebied
wegrijdt, bevind je je al in het
‘echte’ Gambia.

„Ik ben voor de eerste keer
in Afrika, en vind het tot nu
toe echt heel bijzonder”, vertelt de IlseSophie van de Graaff
(24), die hier een op vakantie is
met haar moeder. „We wilden
een weekje goedkoop naar de
zon, maar hadden geen zin om
zo standaard naar Turkije of de
Canarische Eilanden te gaan.
Ook mijn moeder was nog
nooit in Afrika was geweest,
dus het leek ons wel leuk om
daar iets van te ontdekken.
Ons hoogtepunt is tot nu toe
de Serrekunda Market; dat is
een heel grote markt waar ze
van alles verkopen - fruit,
groenten, kleding, kruiden.
Daar komen bijna alleen maar
locals, je ziet wat mensen
eten, krijgt er echt een stukje
Afrikaanse cultuur mee. Plus
dat het er mooi kleurrijk is en
het ruikt er heel bijzonder
naar alle specerijen. Verder
hebben we een trucksafari gedaan naar het binnenland en
wat scholen bezocht. Dat is
toch veel leuker dan alleen
maar op het strand liggen te
koekeloeren?”
Voor toeristen die op zoek
zijn naar de ‘real Gambian experience’ - en nee, daarmee bedoelen we niet het sekstoeris-

me - mag een bezoek aan Kunta Kinteh (ook wel James eiland
genoemd)
niet
ontbreken. Een belangrijk onderdeel van de Gambiaanse
cultuur is namelijk het slavernijverleden van het land. Als je
een tour boekt naar deze Unesco Werelderfgoedlocatie, kom
je alles te weten over de geschiedenis van de slavernij die
zich voor een klein gedeelte
op dit eiland heeft afgespeeld.
Op deze plek, waar nu enkel
nog de ruïnes van een groot
fort staan, werden de slaven
bij elkaar gebracht en ver-

kocht. Je vaart hier met een
boot naartoe, meert onderweg
nog aan bij een museum over
de slavernij, en pikt zo terwijl
je educatief verantwoord bezig bent ook nog even een leuke riviercruise mee. Hoppa!
Voor veel wildlife of de Big
Five kun je helaas niet terecht
in Gambia, maar je hebt er wel
meer dan 550 vogelsoorten.
Niet spannend genoeg? Dan
kun je ook nog krokodillen
aaien - wel op eigen risico.
Gambia heeft meerdere krokodillenvijvers, die als heilig
worden beschouwd. Als we de

befaamde Katchically Crocodile Pool bezoeken, schrikken
we van de hoeveelheid groene
gevaartes die zich hier ophouden; maar liefst 125 stuks. Die
vrij rondkruipen over het gebied rondom de vijver, en waar
je dus gewoon zomaar tussendoor kunt lopen. Blijkbaar.
Alsof dat nog niet genoeg is,
mogen we de reptielen ook
nog even aaien als we willen.
Als we wat voorzichtig de
schubben aanraken, verzekert
oppasser Chaba ons nog even
dat we ons geen zorgen hoeven te maken over grijpgrage

krokodillenkaken. „Omdat deze krokodillen veel spirituele
waarde hebben voor ons, verzorgen we ze heel goed. We
voeren ze veel vis, en daarom
hebben ze geen honger en vallen ze dus ook geen mensen
aan.” Ach, denken we, waarom ook niet: krokodillen hebben tenslotte ook liefde nodig.
Al ligt er één wel heel gevaarlijk dichtbij onze kuiten met
zijn bek open...
De krokodillenvijver wordt
druk bezocht, vooral door
mensen met gezondheidsproblemen. „Elke vrijdag komen

vrouwen die zwanger willen
worden zich hier wassen met
het water uit de vijver. En de
meesten zijn daarna binnen
drie maanden in verwachting.
Het water wordt daarom ook
wel vruchtbaarheidswater genoemd. Maar ook mensen die
een betere gezondheid of voorspoed willen, komen zich hier
wassen”, vertelt Chaba. „Ikzelf
douche me hier als ik een belangrijke
voetbalwedstrijd
moet spelen. Dan win ik altijd!” Dus ook voor het Nederlands elftal is Gambia een echte aanrader. Y V E TTE B AX

Gambia weetjes!
Gambia is het kleinste land op
het Afrikaanse continent. Alleen
de eilandengroep de Seychellen
is kleiner.!
●

De voertaal is Engels, daarnaast worden er inheemse talen als Wolof en Madinka gesproken.! Gambia is overwegend islamitisch, maar heeft
zeker geen strenge regelgeving - je merkt hier als toerist
weinig tot niets van. ! De
Gambianen zijn open minded,
vriendelijk, en de katholieken
en moslims leven vreedzaam
samen !

Reisinfo!
Gambia is zes uur vliegen vanaf
Schiphol, voor goede aanbiedingen kun je kijken op www.arkefly.nl.!
●

●

●

Gambia is malariagebied, en
de vaccinaties voor DTP, gele
koorts en hepatitis A zijn aanbevolen.! www.ggdreisvaccinaties.nl!
De beste tijd om Gambia te
bezoeken is van oktober tot
en met juni. ! Van juli tot en
met september is het regenseizoen. !
Kijk voor meer informatie
over Gambia op www.visitthegambia.gm en www.facebook.com/gambiaNL!
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