Unieke tochten met de lokale bevolking door
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Algemeen
CENTRE LAMBAHOANY organiseert graag voor u een tocht door het
tropisch regenwoud van Oost Madagaskar, in de zogenaamde Corridor
Ankeniheny-Zahamena (de CAZ). Dit is het leefgebied van de Indri-indri –
Babakoto in het Malagassisch - een zwart-witte lemurensoort, die alleen
in het wild voorkomt omdat hij door zijn ingewikkelde dieet niet overleeft
in gevangenschap. In deze eeuwig groene omgeving met woudreuzen
en overweldigende plantengroei is de kans groot om ook andere
lemurensoorten tegen te komen, of anders wel mangoesten, kameleons,
slangen of heel misschien een fosa.
CENTRE LAMBAHOANY werkt samen met twee organisaties van
dorpsbewoners, de Associatie RIANALA en Federatie TSARAFANIRY. Zij
hebben met hun eerste toeristische tocht gelijk de eerste prijs gewonnen
in een internationale competitie. RIANALA is actief in de gemeente
Fetraomby, TSARAFANIRY in Fetraomby en vier andere gemeenten (een
gemeente is hier een groot landelijk gebied dat meerdere dorpen omvat).
Uitgebreide informatie over onze zes standaardtochten vindt u in deze
brochure. Daarnaast kan er een op maat gemaakte tocht worden
georganiseerd als u uw wensen kenbaar maakt.
Door een tocht door dit gebied te maken draagt u bij aan een betere
toekomst voor zowel de Indri-indri en andere bedreigde soorten, als
voor de inwoners van de dorpen in en rond het oerwoud. Door de
bevolkingsdruk en illegale kap neemt de hoeveelheid oerwoud zienderogen
af. Ecotoerisme is een bescheiden extra bron van inkomsten voor de arme
bevolking, en het betekent exploitatie van hun heilige bossen juist door
ze met rust te laten. 86 % van de prijs die u betaalt voor een trekking
komt direct aan de dorpsbewoners ten goede, 4 % gaat naar lokale
ondernemers en 5 % naar de lokale gidsenorganisatie, slechts 5 % is voor
administratie en organisatie.
Verder is CENTRE LAMBAHOANY betrokken bij de introductie van
verbeterde landbouwtechnieken in de CAZ. Daardoor neemt de opbrengst
per hectare toe, raakt de grond minder snel uitgeput en is er minder reden
om oerwoud af te branden voor nieuwe landbouwgronden.
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Maar voor u als toerist is vooral van belang dat CENTRE LAMBAHOANY u
de kans biedt om niet alleen het ongerepte oerwoud te beleven maar ook
om tussen de plaatselijke bevolking te verblijven en kennis te maken met
hun huidige leefwijze en hun eeuwenoude gebruiken.
Behalve de tochten door het oerwoud rond Fetraomby kan CENTRE
LAMBAHOANY ook een verantwoorde tocht in Andasibe, langs het
Pangalaneskanaal of naar Ile Ste. Marie organiseren. En zelfs een
zeer bijzondere tocht rond Antsirabe, ten zuiden van de hoofdstad
Antananarivo, is mogelijk. Voor deze tochten is binnenkort een aparte
brochure beschikbaar.
CENTRE LAMBAHOANY, het startpunt van uw trekking, is gevestigd in
Toamasina (Tamatave), de belangrijkste havenstad van Madagaskar.
Centre Lambahoany is rustig en gunstig gelegen, aan de rand van het
stadscentrum op 500 meter van de Indische Oceaan. Op het terrein van
Centre Lambahoany staan zeven prachtige bungalows, elk met plaats voor
vier personen. Er groeien verschillende bomen en struiken zoals: mango,
lychee, avocado, kokos- en oliepalm, koffie, sinaasappel, banaan en
papaja. Als de vruchten rijp zijn mag u deze natuurlijk proeven! Ook is er
een NAIADE, een waterzuiveraar op zonne-energie waar u schoon en veilig
drinkwater kunt tappen.
In het activiteitengebouw worden verschillende cursussen aangeboden
waar u als gast ook aan kunt deelnemen en waar u ongedwongen met
lokale bewoners kunt kennismaken. De cursussen zijn onder andere:
Poekoelan (uit Indonesië), zelfverdediging, Capoeira (uit Brazilië),
meditatie, dans, Engelse conversatie.
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De Tochten
De zes hieronder beschreven trekkings zijn ontwikkeld samen met de
lokale bevolking en lopen door gebieden waar u geen andere toeristen zult
tegenkomen. In deze afgelegen regio zijn geen hotels. U bent te gast bij
de lokale bevolking. U zult er het authentieke leven van Madagaskar meemaken. Door de geweldig mooie uitzichten, het afwisselende landschap
en het prachtige regenwoud in combinatie met de gemakkelijke en relaxte
bevolking weet u zeker dat u een ervaring heeft die niemand u ooit meer
kan afnemen!
Voor de trekkings kunt u kiezen tussen een Franstalige of een Engelstalige
gids. De lokale bevolking spreekt Malagassisch en slechts een enkeling
spreekt redelijk Frans. U kunt kiezen voor een ‘makkelijke’ tocht van drie
dagen of vier dagen met meer natuur of juist meer cultuur, of u gaat voor
het echte werk: vijf dagen lang trekken door de ongerepte natuur van
Madagaskar.
De zwaarte van de tochten is aangegeven met sterretjes.
*
**
***

gemakkelijke en comfortabele trekking, korte wandelingen over
makkelijk begaanbare paden, comfortabele, maar niet luxueuze
gastenverblijven
langere wandelingen over redelijk begaanbare paden, soms over
nachtingen bij mensen thuis
pittige tot zware jungletochten, overnachtingen bij mensen thuis
en/of in een tent.

In ieder geval zijn de tochten zeer afwisselend. U komt zowel langs rivieroevers met brede witte zandstranden als langs plantages en rijstvelden,
door ongerept regenwoud met beekjes en watervallen van verschillende
hoogten en door dorpjes waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan.
Belangrijk is wel dat u minimaal drie weken van tevoren reserveert zodat
er contact kan worden gelegd met de dorpen en men daar voorbereid is op
uw komst (de telefoonnetwerken zijn nog niet overal in het oerwoud doorgedrongen). Er is per dorp voor maximaal zes personen plaats per nacht,
ook om het dorpsleven niet te verstoren.
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Voor iedere tocht verwachten wij van u dat u ons ecotoerismebeleid respecteert.
Dit betekent:
▪
Minimale ecologische schade (geen batterijen en plastic zakken
achterlaten, zeep zonder schadelijke chemische stoffen gebruiken,
etcetera);
▪
Voordeel voor de lokale gemeenschappen (door het boeken van uw
reis bij ons, maar ook door kleine aankopen in de dorpen);
▪
Respect voor de lokale cultuur en voor de natuur (geen schade
aanrichten in het woud, zich als gast gedragen in de dorpen).
Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie:
e-mail: info@lambahoany.org
Tel. :(+) 261 (0) 34 01 149 10
(+) 261 (0) 32 71 938 69
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Trekking 1 - *MILAY
Milay is een Malagassisch woord en betekent ‘geweldig, er zijn geen
problemen te verwachten’. De MILAY trekking is een driedaags verblijf in
Fetraomby met eenvoudige wandeltochten in de omgeving. U slaapt alle
nachten in een van de comfortabele gastenverblijven met eigen sanitair.
Zwaarte
Aantal dagen
Activiteiten en
bezienswaardigheden

*
3
- Wandelingen door het oerwoud
- Fauna en flora
- Bezoeken van verschillende dorpjes
- Muziek en dans
- Uitleg over bomen en struiken die voor medicinale
doeleinden worden gebruikt
---- Bezoek aan een heilige plaats met ceremonie
- Wandeling naar 120 meter hoge waterval en
eventueel zwemmen

Korte Omschrijving
De MILAY tocht is drie dagen en twee nachten de prachtige natuur van
Fetraomby beleven. Gedurende de tocht komt u langs verschillende dorpen
waarbij u kennis maakt met de vriendelijkheid van de bevolking en de cultuur van deze regio. De fauna is erg divers, zo kunt u kameleons, lemuren,
gekko’s en andere bijzondere dieren tegenkomen. Er is de mogelijkheid om
te zwemmen bij de 120 meter hoge waterval en er is genoeg tijd om het
dorp Fetraomby (het belangrijkste dorp van de gemeente Fetraomby) en
zijn bewoners een beetje beter te leren kennen. De tocht wordt begeleid
door een Engels- of Franssprekende gids.
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Prijzen
Aantal personen
prijs per persoon in €

1
300,-

2
240,-

3
200,-

4
175,-

5
165,-

6
150,-

Inclusief:
• vervoer met openbare taxi-brousse en openbare pirogue (boot).
• Franstalige of Engelstalige gids tijdens de hele reis
• lokale gids tijdens de wandel- en jungletochten
• lokale dragers voor uw bagage en het eten voor de picknick
• alle maaltijden
• alle overnachtingen
• optredens door plaatselijke zang- en dansgroepen.
• traditionele ceremonieën
Exclusief:
• eventuele overnachtingen in Centre Lambahoany
• toegang bij eventuele andere evenementen
• door de klant gekozen alternatief vervoer of overnachting, als het
geplande vervoer of de overnachtingsmogelijkheid wel aanwezig
is. (reden: de gidsen en lokale mensen bereiden het vervoer en
overnachting voor, en worden ook als dat niet doorgaat betaald.)
• fooien en drankjes
De trekking van dag tot dag
Dag 1 - Toamasina – Brickaville – Anivorano - Fetraomby

Per pousse-velo vertrekt u ’s ochtends vroeg vanaf Centre Lambahoany
naar het busstation waar u de taxi-brousse naar Brickaville neemt. Een
pousse-velo is een fietstaxi, een taxi-brousse is een busje voor ongeveer
15 personen; uw bagage reist mee op het dak. Onderweg kunt u genieten
van de veranderende natuur, de vergezichten en meer. Zo doemt ongeveer
30 kilometer na Toamasina de oliepalmplantage van de Savonnerie Tropical
op, waar de olie wordt gewonnen voor de zeep waarmee heel Madagaskar
zich wast. Ruim een uur later arriveert u in Brickaville. Tijd voor een ontbijt
en om de laatste inkopen te doen voor de boot vertrekt. Daarmee vaart u
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stroomopwaarts over de rivier de Rianila.
Ongeveer drie uur later komt u aan in Anivorano (spreek uit: Anivraan). De
lunch staat daar klaar. Anivorano heeft uitgestrekte witte zandstranden met
een wijds uitzicht over de twee hier samenvloeiende rivieren. Na de lunch
vaart u verder richting Fetraomby. Geniet van het uitzicht op verschillende
dorpjes, bananen- en suikerrietplantages. Na nog ruim twee uur in de boot
komt u aan in Fetraomby. Onderweg zult u bij Pakambo een stukje moeten lopen vanwege de stroomversnellingen waarbij de boot niet te zwaar
mag zijn omdat het water erg ondiep is. Als er kippen aan boord zijn dan
moeten die ook de boot uit. Het is fady (taboe) ze in de stroomversnelling
aan boord te hebben. Aangekomen in Fetraomby wordt u naar de gastenkamer gebracht waar u zich even kunt opfrissen. Daarna vertrekt u voor
uw eerste bezichtiging. De wandeltocht gaat naar de ‘pierre bizarre’ (rare
steen), ook wel de ‘pierre qui fait honte’ (steen die schaamte oproept).
Deze steen speelt een belangrijke rol in het leven van de vrouwen van het
dorp. Als een vrouw een kind wil maar dat lukt niet dan gaat ze naar deze
(fallus-vormige) steen om te bidden. Pas na een korte ceremonie om de
voorouders te eren en om hen om toestemming te vragen wordt de steen
getoond. Na bezichtiging keert u terug naar het dorp waar een avondmaal
voor u wordt klaar gemaakt. U kunt nog wat rondlopen in het dorp, wat
drinken in de bar, misschien wordt er voor muziek gezorgd. Uw gids zal
met alle plezier gesprekken vertalen of u kunt zelf een gesprekje beginnen.
Dag 2 - Fetraomby – Ambodiriana (waterval) - Fetraomby

Vandaag gaat uw tocht van Fetraomby naar Ambodiriana, de 120 meter
hoge waterval. Het vertrek is vroeg in de ochtend omdat het ongeveer
drie uur lopen is. Als het geregend heeft duurt het wat langer. Gedurende
de tocht zal de gids uitleg geven over hoe bepaalde planten en bomen
worden gebruikt, bijvoorbeeld om kwalen te genezen. Onderweg komt u
mogelijk ook lemuren of andere bijzondere dieren tegen. Met mooi weer
kunt u helemaal omhoog klimmen en van bovenaf de waterval bekijken.
De lunch wordt genuttigd onderaan de waterval en eenmaal terug in Fetraomby kunt u genieten van lokale muziek en dans.
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Dag 3 - Fetraomby – Anivorano – Brickaville

Vandaag wordt de terugtocht aanvaard. ‘s Ochtends na het ontbijt vertrekt
de boot naar Anivorano. Een andere optie is om lopend naar Gisimay te
gaan en daar in de boot naar Anivorano te stappen. Onderweg komt u dan
nog langs voor de bevolking belangrijke plekken zoals een steen die klinkt
als een metalen pan. Als u de smaak te pakken heeft kunt u zelfs helemaal
doorlopen naar Anivorano (ongeveer drie uur – uw bagage wordt gedragen). De lunch wordt genoten in Anivorano en daarna gaat de boot weer
verder naar Brickaville. Vanuit Brickaville heeft u verschillende mogelijkheden: terug naar Toamasina, of juist de andere kant op naar Andasibe, of u
begint hier uw tocht over het Pangalaneskanaal.
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Trekking 2 - **PLAISIR
Plaisit betekent ‘plezier’. De PLAISIR trekking is dan ook een plezierige
drie- of vierdaagse jungle-trekking met overnachtingen in verschillende
dorpen, een beetje zwaarder dan MILAY, maar voor de meeste mensen
goed te doen; niet afzien maar gewoon genieten.
Zwaarte
Aantal dagen
Activiteiten en
bezienswaardigheden

**
3 of 4
- Wandelingen door het oerwoud
- Fauna en flora
- Bezoeken van verschillende dorpjes
- Muziek en dans
- Uitleg over bomen en struiken die voor medicinale
doeleinden worden gebruikt
---- Zwemmen bij een waterval
- Bezoek grafietmijn

Korte Omschrijving
De PLAISIR trekking is een driedaagse tocht die ook geschikt is voor nietervaren wandelaars en die eventueel uitgebreid kan worden met een extra
dag. De tocht leidt door verschillende dorpjes waar u kennis maakt met
de Malagassische cultuur en waar u kunt genieten van de gastvrijheid van
de dorpelingen. Tijdens de wandel- en boottochten is de prachtige vegetatie van Madagaskar te bewonderen en is de kans groot dat u lemuren,
kameleons en andere dieren te zien krijgt. Ook komt u langs een verlaten
grafietmijn en een waterval met een meertje waar gezwommen kan worden. Kiest u voor de vierdaagse tocht, dan gaat u dieper het bos in, waar
de kans op het zien van dieren groter is. De tocht wordt begeleid door een
Engels- of Franssprekende gids.
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Prijzen
3-daagse tocht
Aantal personen
prijs per persoon in €

1
260,-

2
200,-

3
170,-

4
160,-

5
140,-

6
125,-

1
340,-

2
250,-

3
225,-

4
200,-

5
185,-

6
170,-

4-daagse tocht
Aantal personen
prijs per persoon in €

Inclusief:
• vervoer met openbare taxi-brousse en openbare pirogue (boot).
• gids tijdens de hele reis
• lokale gids tijdens de wandel- en jungletochten
• lokale dragers voor uw bagage en het eten voor de picknick
• alle maaltijden
• alle overnachtingen
• optredens door plaatselijke zang- en dansgroepen.
• traditionele ceremonieën
Exclusief:
• eventuele overnachtingen in Centre Lambahoany
• toegang bij eventuele andere evenementen
• door de klant gekozen alternatief vervoer of overnachting, als het
geplande vervoer of de overnachtingsmogelijkheid wel aanwezig
is. (reden: de gidsen en lokale mensen bereiden het vervoer en
overnachting voor, en worden ook als dat niet doorgaat betaald.)
• fooien en drankjes
De trekking van dag tot dag
Dag 1 - Toamasina – Brickaville – Anivorano - Sahamamy

Per pousse-velo vertrekt u ’s ochtends vroeg vanaf Centre Lambahoany
naar het busstation waar u de taxi-brousse naar Brickaville neemt. Een
pousse-velo is een fietstaxi, een taxi-brousse is een busje voor ongeveer
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15 personen; uw bagage reist mee op het dak. Onderweg kunt u genieten
van de veranderende natuur, de vergezichten en meer. Zo doemt ongeveer
30 kilometer na Toamasina de oliepalmplantage van de Savonnerie Tropical op, waar de olie wordt gewonnen waarvan de zeep wordt gefabriceerd
waarmee heel Madagaskar zich wast. Ruim een uur later arriveert u in
Brickaville. Tijd voor een ontbijt en om de laatste inkopen te doen voor de
boot vertrekt. Daarmee vaart u stroomopwaarts over de rivier de Rianila
Ongeveer drie uur later komt u aan in Anivorano (spreek uit Anivraan). De
lunch staat daar klaar. Anivorano heeft uitgestrekte witte zandstranden met
een wijds uitzicht over de twee hier samen vloeiende rivieren. Na de lunch
vaart u verder richting Gisimay (Sjizmaj). Geniet van het uitzicht op verschillende dorpjes, bananen- en suikerrietplantages.
Na ruim een uur arriveert u in Gisimay waar uw lokale gids en dragers u
staan op te wachten. De dragers zullen zich de rest van de reis over uw
bagage ontfermen. U mag de benen strekken, lopend door het groene
landschap om drie uur later aan te komen in Sahamamy. Hier wordt gedineerd en overnacht. Volgens sommige toeristen lijkt Sahamamy op een
spookstad uit een spaghettiwestern. De nabijgelegen grafietmijn is gesloten maar de mensen zijn er nog steeds, echt en heel vriendelijk. Zij zorgen
voor uw onderdak, uw avondmaal en voor muziek en dans.
Dag 2 - Omgeving Sahamamy

Vandaag wordt de omgeving van Sahamamy verkend. Als eerste staat de
verlaten grafietmijn op het programma. U zult zich verbazen over dit merkwaardige spul. Na de mijn gaat de tocht door cultuurlandschap (plantages,
rijstvelden) via verschillende dorpjes richting La Forêt de Belambo. Ergens
onderweg wordt de door de dragers meegebrachte picknick genuttigd. In
de juiste tijd van het jaar kunt u de dorpsbewoners bezig zien om raffia,
zoals wij dat kennen, te maken van de bladeren van de raffia palm. La
Forêt de Belambo is echt primair regenwoud. De gidsen geven uitleg over
het medicinale gebruik van bepaalde planten en bomen en zij gaan voor u
op zoek naar de Indri-indri en andere lemuren, en u kunt in ieder geval genieten van de overweldigende weelderige plantengroei van het regenwoud.
Via een kleine waterval, waar u eventueel een frisse duik neemt in het
meertje gaat het terug naar Sahamamy om te dineren en te overnachten.
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Dag 3 – optioneel – La forêt de Belambo

De echte natuurliefhebber kan er voor kiezen een dag extra in Sahamamy
te blijven en dan de hele dag te besteden aan een wandeling door het
oerwoud. Onderweg wordt er gepicknickt. Natuurlijk is er altijd kans om lemuren, zoals de Indri-indri, de Varecia of de kleine bamboelemuur te spotten. De mogelijkheid dat u ook andere wilde dieren te zien krijgt tijdens
de wandeling is reëel, bijvoorbeeld kameleons, slangen of de wilde varkens
waarnaar het bos is genoemd. Uw gids zal er zeker naar op zoek gaan.
Ook komt u langs een prachtig gelegen waterval waar eventueel gezwommen kan worden.
Dag 3 of Dag 4 - Sahamamy – Gisimay – Anivorano – Brickaville

Na het ontbijt keert u terug naar Gisimay om daar de boot te nemen naar
Anivorano. In Anivorano wordt geluncht en daarna wordt de reis voortgezet naar Brickaville, hetzij per boot, hetzij per taxi-brousse. Vanuit Brickaville heeft u verschillende mogelijkheden: terug naar Toamasina, of juist de
ander kant op naar Andasibe, of u begint hier uw tocht over het Pangalaneskanaal.
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Trekking 3 - **MONTOUR
Monttour is de naam die in 2011 aan een heuvel is gegeven tijdens een
ceremonie om een nieuwe toeristische trekking in te wijden. Monttour is de
afkorting van ‘Montagne Tourist’ - Toeristenberg. De MONTTOUR trekking
is een driedaagse tocht met overnachtingen in twee verschillende dorpen
met als hoogtepunt een wandeling naar de top van Monttour.
Zwaarte
Aantal dagen
Activiteiten en
bezienswaardigheden

**
3
- Wandelingen door het oerwoud
- Fauna en flora
- Bezoeken van verschillende dorpjes
- Muziek en dans
- Uitleg over bomen en struiken die voor medicinale
doeleinden worden gebruikt
---- Bezoek aan een grot
- Een heuvel beklimmen

Korte Omschrijving
De MONTTOUR trekking heeft als letterlijk hoogtepunt de top van de
heuvel Monttour. De kleinzoon van een lokale koning die ongeveer honderd
jaar geleden op de top van deze heuvel woonde heeft in 2011 de naam
voor deze heuvel gekozen. Het is een driedaagse tocht die goed te doen
is, maar houdt er rekening mee dat er veel heuvel op gewandeld wordt.
U komt langs een verlaten grafietmijn, een meertje waar gezwommen
kan worden en op weg naar de top van de Monttour bekijkt u een grot.
U maakt tevens kennis met lokale culturele gebruiken en vooral de lokale
geschiedenis.
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Prijzen
Aantal personen
prijs per persoon in €

1
310,-

2
225,-

3
210,-

4
195,-

5
175,-

6
150,-

Inclusief:
• vervoer met openbare taxi-brousse en openbare pirogue (boot).
• gids tijdens de hele reis
• lokale gids tijdens de wandel- en jungletochten
• lokale dragers voor uw bagage en het eten voor de picknick
• alle maaltijden
• alle overnachtingen
• optredens door plaatselijke zang- en dansgroepen.
• traditionele ceremonieën
• boekje over de geschiedenis van de Beraty grot
Exclusief:
• eventuele overnachtingen in Centre Lambahoany
• toegang bij eventuele andere evenementen
• door de klant gekozen alternatief vervoer of overnachting, als het
geplande vervoer of de overnachtingsmogelijkheid wel aanwezig
is. (reden: de gidsen en lokale mensen bereiden het vervoer en
overnachting voor, en worden ook als dat niet doorgaat betaald.)
• fooien en drankjes
De trekking van dag tot dag
Dag 1 - Toamasina – Brickaville – Anivorano – Gisimay - Sahamamy

Per pousse-velo vertrekt u ’s ochtends vroeg vanaf Centre Lambahoany
naar het busstation waar u de taxi-brousse naar Brickaville neemt. Een
pousse-velo is een fietstaxi, een taxi-brousse is een busje voor ongeveer
15 personen; uw bagage reist mee op het dak. Onderweg kunt u genieten
van de veranderende natuur, de vergezichten en meer. Zo doemt ongeveer
30 kilometer na Toamasina de oliepalmplantage van de Savonnerie TropiCentre Lambahoany
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cal op, waar de olie wordt gewonnen waarvan de zeep wordt gefabriceerd
waarmee heel Madagaskar zich wast. Ruim een uur later arriveert u in
Brickaville. Tijd voor een ontbijt en om de laatste inkopen te doen voor de
boot vertrekt waarmee u stroomopwaarts vaart over de rivier de Rianila.
Ongeveer drie uur later komt u aan in Anivorano (spreek uit Anivraan). De
lunch staat daar klaar. Anivorano heeft uitgestrekte witte zandstranden met
een wijds uitzicht over de twee hier samen vloeiende rivieren. Na de lunch
vaart u verder richting Gisimay (Sjizmaj). Geniet van het uitzicht op verschillende dorpjes, bananen- en suikerrietplantages.
Na ruim een uur arriveert u in Gisimay waar uw lokale gids en dragers u
staan op te wachten. De dragers zullen zich de rest van de reis over uw
bagage ontfermen. U mag de benen strekken, lopend door het groene
landschap om drie uur later aan te komen in Sahamamy. Volgens sommige
toeristen lijkt Sahamamy op een spookstad uit een spaghettiwestern. De
nabijgelegen grafietmijn is gesloten maar de mensen zijn er nog steeds,
echt en heel vriendelijk. Zij zorgen voor uw onderdak, uw avondmaal en
voor muziek en dans.
Dag 2 – Sahamamy - Marovato met de Beraty grot en de heuvel Monttour

Na het ontbijt gaat u eerst wat rondkijken in de omgeving van Sahamamy.
U kunt de verlaten grafietmijn bezichtigen en zich verbazen over dit merkwaardige spul. Daarna kan er eventueel nog gezwommen worden bij een
waterval. Na de picknick in het bos komt het echte werk: de wandeling
naar Marovato, door zowel cultuurlandschap als oerwoud, grotendeels heuvel op. De gidsen geven uitleg over het medicinale gebruik van bepaalde
planten en bomen en zij gaan voor u op zoek naar de Indri-indri en andere
lemuren, en u kunt in ieder geval genieten van de overweldigende weelderige plantengroei van het regenwoud. Eenmaal aangekomen in Marovato
kunt u wat rondkijken in het dorpje om goed uitgerust aan de derde dag te
beginnen.
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Dag 3 - Marovato – Gisimay – Anivorano - Brickaville

Vroeg op, want na het ontbijt begint u aan de klim naar de historisch
interessante Beraty grot die een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de
prekoloniale en koloniale periode toen daar lokale koningen woonden en
de heuvel met de grot een natuurlijke bescherming bood tegen vijanden.
In 1947 tijdens de opstand tegen het Franse koloniale regime is de grot als
schuilplaats gebruikt door de lokale bevolking. Nog niet zo lang geleden is
de grot schoongemaakt en opengesteld voor Malagassische en buitenlandse bezoekers die zo meer te weten kunnen komen van de geschiedenis van
deze streek. Op de top van de heuvel waar ooit een lokale koning woonde,
kunt u genieten van een werkelijk geweldig uitzicht. Op heldere dagen is
het zelfs mogelijk Brickaville te zien liggen. Op de heuvel woont een Indriindri familie die zich misschien laat zien. Als u uitgekeken bent dan gaat
het weer heuvelafwaarts, niet terug naar Marovato maar naar Gisimay.
In Gisimay neemt u de boot terug naar Anivorano. U kunt eventueel ook
gaan lopen (de bagage wordt gedragen of gaat mee in de boot). In Anivorano neemt u de taxi-brousse naar Brickaville. Vanuit Brickaville heeft
u verschillende mogelijkheden: terug naar Toamasina, of juist de andere
kant op naar Andasibe, of u begint hier uw tocht over het Pangalaneskanaal.
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Trekking 4 - ***MONTOUR PLUS
Monttour is de naam die in 2011 aan een heuvel is gegeven tijdens een
ceremonie om een nieuwe toeristische trekking in te wijden. Monttour is de
afkorting van ‘Montagne Tourist’ - Toeristenberg. De naam is gekozen door
de kleinzoon van een lokale koning die ongeveer honderd jaar geleden
op de top van deze heuvel woonde De MONTTOUR PLUS trekking is een
tocht waarin het hele oostelijke deel van de gemeente Fetraomby wordt
doorkruist, inclusief uiteraard de Monttour. Als u beschikt over een goede
conditie en enige ervaring heeft met dit soort tochten dan is deze trekking
een goede optie.
Zwaarte
Aantal dagen
Activiteiten en
bezienswaardigheden

***
5
- Wandelingen door het oerwoud
- Fauna en flora
- Bezoeken van verschillende dorpjes
- Muziek en dans
- Uitleg over bomen en struiken die voor medicinale
doeleinden worden gebruikt
---- Bezoek aan een grot
- Een heuvel beklimmen
- Tocht naar 120 meter hoge waterval

Korte Omschrijving
De MONTTOUR PLUS trekking is in feite een combinatie van de trekkings
MILAY, PLAISIR en MONTTOUR. Maar let op, het is ook de meest veeleisende van de vier. U klimt niet alleen naar de top van de heuvel waaraan
de trekking zijn naam ontleend en bekijkt een grot halverwege de heuvel,
maar u wandelt ook door het oerwoud naar het hooggelegen dorpje Marovato en naar een 120 meter hoge waterval. U maakt tevens kennis met
lokale culturele gebruiken en vooral de lokale geschiedenis. Er moet stevig
worden doorgestapt maar dan krijgt u ook veel te zien. Er wordt overnacht
in drie verschillende dorpen.
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Prijzen
Aantal personen
prijs per persoon in €

1
400,-

2
350,-

3
300,-

4
250,-

5
225,-

6
200,-

Inclusief:
• vervoer met openbare taxi-brousse en openbare pirogue (boot).
• gids tijdens de hele reis
• lokale gids tijdens de wandel- en jungletochten
• lokale dragers voor uw bagage en het eten voor de picknick
• alle maaltijden
• alle overnachtingen
• optredens door plaatselijke zang- en dansgroepen.
• traditionele ceremonieën
• boekje over de geschiedenis van de Beraty grot
Exclusief:
• eventuele overnachtingen in Centre Lambahoany
• toegang bij eventuele andere evenementen
• door de klant gekozen alternatief vervoer of overnachting, als het
geplande vervoer of de overnachtingsmogelijkheid wel aanwezig
is. (reden: de gidsen en lokale mensen bereiden het vervoer en
overnachting voor, en worden ook als dat niet doorgaat betaald.)
• fooien en drankjes
De trekking van dag tot dag
Dag 1 - Toamasina – Brickaville – Anivorano – Gisimay - Sahamamy

Per pousse-velo vertrekt u ’s ochtends vroeg vanaf Centre Lambahoany
naar het busstation waar u de taxi-brousse naar Brickaville neemt. Een
pousse-velo is een fietstaxi, een taxi-brousse is een busje voor ongeveer
15 personen; uw bagage reist mee op het dak. Onderweg kunt u genieten
van de veranderende natuur, de vergezichten en meer. Zo doemt ongeveer
30 kilometer na Toamasina de oliepalmplantage van de Savonnerie Tropical op, waar de olie wordt gewonnen waarvan de zeep wordt gefabriceerd
waarmee heel Madagaskar zich wast. Ruim een uur later arriveert u in
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Brickaville. Tijd voor een ontbijt en om de laatste inkopen te doen voor de
boot vertrekt waarmee u stroomopwaarts vaart over de rivier de Rianila.
Ongeveer drie uur later komt u aan in Anivorano (spreek uit Anivraan). De
lunch staat daar klaar. Anivorano heeft uitgestrekte witte zandstranden met
een wijds uitzicht over de twee hier samen vloeiende rivieren. Na de lunch
vaart u verder richting Gisimay (Sjizmaj). Geniet van het uitzicht op verschillende dorpjes, bananen- en suikerrietplantages.
Na ruim een uur arriveert u in Gisimay waar uw lokale gids en dragers u
staan op te wachten. De dragers zullen zich de rest van de reis over uw
bagage ontfermen. U mag de benen strekken, lopend door het groene
landschap om drie uur later aan te komen in Sahamamy. Volgens sommige
toeristen lijkt Sahamamy op een spookstad uit een spaghettiwestern. De
nabijgelegen grafietmijn is gesloten maar de mensen zijn er nog steeds,
echt en heel vriendelijk. Zij zorgen voor uw onderdak, uw avondmaal en
voor muziek en dans.
Dag 2 – Sahamamy - Marovato met de Beraty grot en de heuvel Monttour

Na het ontbijt gaat u eerst wat rondkijken in de omgeving van Sahamamy,
u kunt de verlaten grafietmijn bezichtigen en eventueel zwemmen bij de
waterval. Dan komt het echte werk: de wandeling naar Marovato, een
tocht van ongeveer twee uur, grotendeels heuvel op. Onderweg wordt er
gepicknickt. In Marovato kunt u uw bagage achterlaten voordat u begint
aan de klim naar de historisch interessante Beraty grot die een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de prekoloniale en koloniale periode toen
daar lokale koningen woonden en de heuvel met de grot een natuurlijke
bescherming bood tegen vijanden. In 1947 tijdens de opstand tegen het
Franse koloniale regime is de grot als schuilplaats gebruikt door de lokale
bevolking. Nog niet zo lang geleden is de grot schoongemaakt en opengesteld voor Malagassische en buitenlandse bezoekers die zo meer te weten
kunnen komen over de geschiedenis van deze streek.
Op de top van de heuvel waar ooit een lokale koning woonde, kunt u
genieten van een werkelijk geweldig uitzicht. Op heldere dagen is het zelfs
mogelijk Brickaville te zien liggen. Als u uitgekeken bent dan gaat het weer
heuvelafwaarts. De rest van de dag kunt u wat rondkijken in Marovato om
goed uitgerust aan de derde dag te beginnen.
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Dag 3 - Marovato – Fetraomby

Na het ontbijt vertrekt u naar Fetraomby. Het gaat heuvel op, heuvel af,
en over of soms door beekjes en riviertjes. U ziet zowel cultuurlandschap
als regenwoud. Uw gids zal u op cultureel interessante plekken wijzen en
hij zal op zoek naar de Indri-indri en andere lemuren. In ieder geval zult u
genieten van de overweldigende weelderige plantengroei van het regenwoud. Vermoeid maar tevreden arriveert u aan het eind van de middag in
Fetraomby, waar een gastenverblijf met douche en latrine voor u in orde
zijn gemaakt. Na het avondeten wacht dus een comfortabel bed.
Dag 4 – Fetraomby - Ambodiriana - Fetraomby

Vandaag gaat uw tocht van Fetraomby naar Ambodiriana, de 120 meter
hoge waterval. Het vertrek is vroeg in de ochtend want het is ongeveer
drie uur lopen. Als het geregend heeft duurt het wat langer. Gedurende
de tocht zal de gids uitleg geven over hoe bepaalde planten en bomen
worden gebruikt, bijvoorbeeld om kwalen te genezen. Onderweg komt u
mogelijk ook lemuren of andere bijzondere dieren tegen. Er is een ceremonie voor de voorouders nodig om in de meertjes van de waterval te mogen
zwemmen. Met mooi weer kunt u helemaal omhoog klimmen en vanaf
bovenaan de waterval bekijken. De lunch wordt genuttigd onderaan de
waterval en terug in Fetraomby zijn er lokale muziek en andere optredens
door de bevolking.
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Dag 5 - Fetraomby – Anivorano – Brickaville

De vijfde en laatste dag is voor de boottocht terug naar Anivorano. Als u
de smaak te pakken heeft kunt u ook naar Gisimay lopen en daar de boot
nemen. U komt dan nog langs enkele plaatsen die belangrijk zijn voor de
lokale bevolking zoals een steen die klinkt als een pot. U kunt zelfs helemaal doorlopen naar Anivorano (ongeveer drie uur, uw bagage wordt dan
gedragen of gaat in de boot). Na de lunch in Anivorano neemt u de taxibrousse naar Brickaville. Vanuit Brickaville heeft u verschillende mogelijkheden: terug naar Toamasina, of juist de andere kant op naar Andasibe, of
u begint hier uw tocht over het Pangalaneskanaal.
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Trekking 5 - ***BABAKOTO
Babakoto is de Malagassische naam voor de Indri-indri, de grootste
lemurensoort, die sprekend lijkt op een zwart-witte knuffelbeer. BABAKOTO
is een toepasselijke naam voor deze trekking want u slaapt één nacht in
een tent in het oerwoud om ‘s morgens gewekt te worden door de zang
van de Indri-indri. Het is een vijfdaagse pittige jungletocht door een gebied
waar zelden toeristen komen, met overnachtingen in verschillende dorpen
en in een tent in het oerwoud.
Zwaarte
Aantal dagen
Activiteiten en
bezienswaardigheden

***
5
- Wandelingen door het oerwoud
- Fauna en flora
- Bezoeken van verschillende dorpjes
- Muziek en dans
- Uitleg over bomen en struiken die voor medicinale
doeleinden worden gebruikt
---- Bezoek aan een heilige plaats met ceremonie
- Picknick bij een waterval en zwemmen in een
natuurlijk meertje
- Terugkeer naar de ‘beschaving’ op een
bamboevlot
- Speciaal: de nacht doorbrengen in een tent in
het tropisch regenwoud van Andriantantely

Korte Omschrijving
De BABAKOTO trekking door het primaire regenwoud van Andriantantely
is een tocht voor liefhebbers met een goede conditie, die voldoende tijd
hebben om de Malagassische cultuur en natuur te beleven. De tocht leidt
door verschillende dorpjes waar u kennis maakt met de bewoners en waar
u kunt genieten van hun gastvrijheid, maar vooral door nog ongerept
tropisch regenwoud. Tijdens de flinke wandeltochten door het oerwoud
wordt u als het ware opgenomen in de prachtige vegetatie van het tropisch
regenwoud van Madagaskar. Tijdens deze tocht is de kans groot dat u
lemuren, kameleons en andere dieren te zien krijgt. Zeker nu u een nacht
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doorbrengt in een tent in het leefgebied van de Indri-indri. Waarschijnlijk
zingen ze u ‘s morgens vroeg wakker. De tocht wordt begeleid door een
Engels- of Franssprekende gids, naast de gidsen uit de lokale bevolking die
het terrein op hun duimpje kennen.
Prijzen
Aantal personen
prijs per persoon in €

1
435,-

2
375,-

3
325,-

4
275-

5
250,-

6
235,-

Inclusief:
• vervoer met openbare taxi-brousse en openbare pirogue (boot).
• gids tijdens de hele reis
• lokale gids tijdens de wandel- en jungletochten
• lokale dragers voor uw bagage en het eten voor de picknick
• alle maaltijden
• alle overnachtingen
• optredens door plaatselijke zang- en dansgroepen.
• traditionele ceremonieën
Exclusief:
• eventuele overnachtingen in Centre Lambahoany
• toegang bij eventuele andere evenementen
• door de klant gekozen alternatief vervoer of overnachting, als het
geplande vervoer of de overnachtingsmogelijkheid wel aanwezig
is. (reden: de gidsen en lokale mensen bereiden het vervoer en
overnachting voor, en worden ook als dat niet doorgaat betaald.)
• fooien en drankjes
De trekking van dag tot dag
Dag 1 - Toamasina – Brickaville – Anivorano - Fetraomby

Per pousse-velo vertrekt u ’s ochtends vroeg vanaf Centre Lambahoany
naar het busstation waar u de taxi-brousse naar Brickaville neemt. Een
pousse-velo is een fietstaxi, een taxi-brousse is een busje voor ongeveer
15 personen, uw bagage reist op het dak mee. Onderweg kunt u genieten
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van de veranderende natuur, de vergezichten en meer. Zo doemt er ongeveer 30 kilometer na Toamasina de oliepalmplantage van de Savonnerie
Tropical op, waar de olie wordt gewonnen waarvan de zeep wordt gefabriceerd waarmee heel Madagaskar zich wast. Ruim een uur later arriveert u
in Brickaville. Tijd voor een ontbijt en om de laatste inkopen te doen voor
de boot vertrekt. Daarmee vaart u stroomopwaarts over de rivier de Rianila
Ongeveer drie uur later komt u aan in Anivorano (spreek uit Anivraan). De
lunch staat daar klaar. Anivorano heeft uitgestrekte witte zandstranden met
een wijds uitzicht over de twee hier samen vloeiende rivieren. Na de lunch
vaart u verder richting Fetraomby. Geniet van het uitzicht op verschillende
dorpjes, bananen- en suikerrietplantages. Na nog ruim twee uur in de boot
komt u aan in Fetraomby. Onderweg zult u bij Pakambo nog een stukje
moeten lopen vanwege de stroomversnellingen waarbij de boot niet te
zwaar mag zijn omdat het water erg ondiep is. Als er kippen aan boord zijn
dan moeten die ook de boot uit. Het is fady (taboe) ze in de stroomversnelling aan boord te hebben.
Aangekomen in Fetraomby wordt u naar de gastenkamer gebracht waar
u zich even kunt opfrissen, daarna vertrekt u voor uw eerste bezichtiging.
Deze wandeltocht gaat naar de ‘pierre bizarre’ (rare steen), ook wel de
‘pierre qui fait honte’ (steen die schaamte oproept). Deze steen speelt een
belangrijke rol in het leven van de vrouwen van het dorp. Als een vrouw
een kind wil maar dat lukt niet dan gaat ze naar deze (fallus-vormige)
steen om te bidden. Pas na een korte ceremonie om de voorouders te eren
en om hen om toestemming te vragen wordt de steen getoond.
Na bezichtiging keert u terug naar het dorp waar een avondmaal voor u
wordt klaar gemaakt. U kunt nog wat rondlopen in het dorp, wat drinken
in de bar, misschien wordt er voor muziek gezorgd. Uw gids zal met alle
plezier gesprekken vertalen of u kunt zelf een gesprekje aanknopen.
Dag 2 - Fetraomby - Ambodikely - Andranonahoatra

U wordt dringend verzocht na het ontbijt voldoende water in te slaan voor
de komende dagen. Dit kan bij de NAIADE, een waterzuiveraar op zonneenergie die dankzij een gift van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie
ATOS door Centre Lambahoany in Fetraomby is geplaatst en door de Associatie Rianala wordt beheerd. Er wacht u een lange wandeling in westelijke
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richting. Na vier uur doorstappen door overwegend cultuurlandschap komt
u in Ambodikely aan, waar de dorpsbewoners klaar staan met de lunch.
Na de lunch loopt u verder om drie uur later het eindpunt van deze dag
te bereiken: Andranonahoatra, een dorp met een boeiende geschiedenis
waarover de gids u meer zal vertellen. De avondmaaltijd wordt opgeluisterd met traditionele Betsimisaraka muziek. Als er nog tijd over is kunt u
eerst nog de waterval vlakbij het dorpje bewonderen.
Dag 3 - Andranonahoatra - Andriantantely

Na een verdiende nachtrust nog een dag stevig wandelen. Maar dat is alleszins de moeite waard want deze dag staat het woud van Andriantantely
op het programma. Na een ceremonie voor de voorouders mag u het woud
betreden en kan er gepicknickt worden onder de bomen. Aldus versterkt
gaat u dieper het woud in en wie weet wat u allemaal te zien krijgt. Niet
minder dan twaalf verschillende soorten lemuren delen dit oerwoud. Tegen
de schemering wordt er een avondmaal voor u gekookt en wordt de tent
opgezet zodat u in slaap gewiegd wordt door de geluiden van de jungle.
Dag 4 – Andriantantely - Lononana - Hanahana

Na gewekt te zijn door de zang van de Indri-indri en na het ontbijt vertrekt u in de richting van het naburige oerwoud van Lononana. In deze
maagdelijke natuur voelt de Indri-indri zich thuis en u zult er waarschijnlijk
meerdere zien! De bevolking noemt hem Babakoto en voor hen is het een
heilig dier. Uw gids zal u zeker vergasten op enkele legenden over Babakoto. Hopelijk zullen ook andere lemurensoorten acte de présence geven.
Ook mangoesten, wilde varkens, en zelfs de civetkatachtige fosa kunnen
hier gespot worden. Of misschien ziet u een exemplaar van de kleinere
familieleden van de fosa: de fanalook of gestreepte civet of de – verwarrend genaamde – falanouc, die iets groter is dan de fanalook. Kameleons
komt u zeker tegen en de kans een slang te zien is reëel. Geen zorgen,
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de slangen van Madagaskar zijn niet gevaarlijk voor mensen. Ook de bijen
waarnaar het woud van Andriantantely is genoemd (tantely betekent zowel
‘bij’ als ‘honing’) zullen voorbij komen zoemen. U loopt onder torenhoge
bomen, omgeven door het ondoordringbare oerwoud van planten bomen
en struiken, met een kabbelend beekje op de achtergrond, naar het dorpje
Lononana waar de lunch alweer klaar staat. Daarna loopt u verder naar
Hanahana, een ander dorpje midden in het oerwoud waar u de laatste
nacht van deze trekking slaapt.
Dag 5 - Hanahana – Antsirakambo – Anivorano - Brickaville

Na de nacht in Hanahana begint de laatste dag van de trekking met een
wandeling van vier uur door imponerend primair regenwoud om voor het
laatst te genieten van de weelderige flora en fauna. De wandeling eindigt
in het dorpje Antsirakambo, aan de oever van de rivier Ivohitra, waar een
welverdiende lunch wordt geserveerd. Op een bamboevlot zakt u de rivier
af tot Anivorano, tenzij u liever nog een paar kilometer te voet gaat. Vanaf
Anivorano gaat het per taxi-brousse naar Brickaville (een half uur). Vanuit
Brickaville heeft u verschillende mogelijkheden: terug naar Toamasina, of
juist de andere kant op naar Andasibe, of u begint hier uw tocht over het
Pangalaneskanaal.
Opmerkingen
- Voor de BABAKOTO trekking moet u bereid zijn om enkele nachten onder
weinig luxe omstandigheden door te brengen. U slaapt soms in gastenverblijven die speciaal zijn gebouwd en toegerust voor toeristen, maar ook
slaapt u bij mensen thuis. Schone bedden met klamboes, een latrine en
een eenvoudige douche staan tot uw beschikking. Er is een tent beschikbaar voor maximaal twee personen. Als u met meer komt, neem dan uw
eigen tent mee, of kies voor de SAUVAGE trekking.
- De maaltijden zijn eenvoudig en waarschijnlijk is er weinig afwisseling.
De dorpelingen weten niet beter.
- Dus geen luxe tijdens deze trekking maar de gastvrijheid maakt veel
goed.
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Trekking 6 - ***SAUVAGE
Sauvage betekent ‘ongerept’ of ‘wild’. De SAUVAGE trekking gaat dan ook
door een gebied waar de invloed van de mens minimaal is en waar toeristen zelden komen. Het is een vijfdaagse pittige jungletocht met overnachtingen in verschillende dorpen. U keert terug naar de bewoonde wereld op
een bamboevlot.
Zwaarte
Aantal dagen
Activiteiten en
bezienswaardigheden

***
5
- Wandelingen door het oerwoud
- Fauna en flora
- Bezoeken van verschillende dorpjes
- Muziek en dans
- Uitleg over bomen en struiken die voor medicinale
doeleinden worden gebruikt
---- Bezoek aan een heilige plaats met ceremonie
- Picknick bij een waterval
- Terugkeer naar de bewoonde wereld op een
bamboevlot

Korte Omschrijving
De tocht SAUVAGE is een vijfdaagse trekking voor ervaren wandelaars met
een goede conditie. De route is niet makkelijk maar brengt u op plekken
waar nog weinig toeristen zijn geweest. U maakt kennis met de bewoners,
hun gebruiken en hun geschiedenis; en u zult genieten van hun gastvrijheid. Daarnaast zult u de ongerepte natuur in al zijn glorie ervaren: hoge
bomen, ondoordringbaar struikgewas, kabbelende beekjes, watervalletjes.
De kans is groot dat u de Indri-indri, andere lemuren en andere wilde
dieren te zien krijgt. De tocht wordt begeleid door een Engels- of Franssprekende gids, naast de gidsen uit de lokale bevolking die het terrein op
hun duimpje kennen.
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Prijzen
Aantal personen
prijs per persoon in €

1
425,-

2
350,-

3
315,-

4
265-

5
235,-

6
225,-

Inclusief:
• vervoer met openbare taxi-brousse en openbare pirogue (boot).
• gids tijdens de hele reis
• lokale gids tijdens de wandel- en jungletochten
• lokale dragers voor uw bagage en het eten voor de picknick
• alle maaltijden
• alle overnachtingen
• optredens door plaatselijke zang- en dansgroepen.
• traditionele ceremonieën
Exclusief:
• eventuele overnachtingen in Centre Lambahoany
• toegang bij eventuele andere evenementen
• door de klant gekozen alternatief vervoer of overnachting, als het
geplande vervoer of de overnachtingsmogelijkheid wel aanwezig
is. (reden: de gidsen en lokale mensen bereiden het vervoer en
overnachting voor, en worden ook als dat niet doorgaat betaald.)
• fooien en drankjes
De trekking van dag tot dag
Dag 1 - Toamasina – Brickaville – Anivorano - Fetraomby

Per pousse-velo vertrekt u ’s ochtends vroeg vanaf Centre Lambahoany
naar het busstation waar u de taxi-brousse naar Brickaville neemt. Een
pousse-velo is een fietstaxi, een taxi-brousse is een busje voor ongeveer
15 personen, uw bagage reist mee op het dak. Onderweg kunt u genieten
van de veranderende natuur, vergezichten en meer. Zo doemt er ongeveer
30 kilometer na Toamasina de oliepalmplantage van de Savonnerie Tropical op, waar de olie wordt gewonnen waarvan de zeep wordt gefabriceerd
waarmee heel Madagaskar zich wast. Ruim een uur later arriveert u in
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Brickaville. Tijd voor een ontbijt en om de laatste inkopen te doen voor de
boot vertrekt. Daarmee vaart u stroomopwaarts over de rivier de Rianila
U komt ongeveer drie later aan in Anivorano (spreek uit Anivraan). De
lunch staat daar klaar. Anivorano heeft uitgestrekte witte zandstranden met
een wijds uitzicht over de twee hier samen vloeiende rivieren. Na de lunch
vaart u verder richting Fetraomby. Geniet van het uitzicht op verschillende
dorpjes, bananen- en suikerrietplantages. Na nog ruim twee uur in de boot
komt u aan in Fetraomby. Onderweg zult u bij Pakambo nog een stukje
moeten lopen vanwege de stroomversnellingen waarbij de boot niet te
zwaar mag zijn omdat het water erg ondiep is. Als er kippen aan boord zijn
dan moeten die ook de boot uit. Het is fady (taboe) ze in de stroomversnelling aan boord te hebben.
Aangekomen in Fetraomby wordt u naar de gastenkamer gebracht waar u
zich even kunt opfrissen, daarna vertrekt u voor uw eerste bezichtiging. De
wandeltocht gaat naar de ‘pierre bizarre’ (rare steen), ook wel de ‘pierre
qui fait honte’ (steen die schaamte oproept). Deze steen speelt een belangrijke rol in het leven van de vrouwen van het dorp. Als een vrouw een
kind wil maar dat lukt niet dan gaat ze naar deze (fallus-vormige) steen
om te bidden. Pas na een korte ceremonie om de voorouders te eren en
om hen om toestemming te vragen wordt de steen getoond.
Na bezichtiging keert u terug naar het dorp waar een avondmaal voor u
wordt klaar gemaakt. U kunt nog wat rondlopen in het dorp, wat drinken
in de bar, misschien wordt er voor muziek gezorgd. Uw gids zal met alle
plezier gesprekken vertalen of u kunt zelf een gesprekje aanknopen.
Dag 2 - Fetraomby – Ambatomahamenatra - Ambodikely

Na het ontbijt wordt u dringend verzocht voldoende water in te slaan
voor de komende dagen. Dit kan bij de NAIADE die dankzij een gift van
de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie ATOS door Centre Lambahoany
in Fetraomby is geplaatst en door de Associatie Rianala wordt beheerd.
Hierna gaat u op weg naar Andranonahoatra. Na een vier uur durende
wandeling door een prachtig, zeer afwisselende landschap arriveert u in
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Ambatomahamenatra waar de bewoners al klaar staan met uw lunch. Als
iedereen voldaan is, is het nog twee uur lopen voor u in Ambodikely bent,
het eindpunt van deze dag. Uw avondmaal wordt opgeluisterd met dans op
Betsimisaraka muziek.
Dag 3 - Ambodikely - Andranonahoatra

Deze dag is iets rustiger om de krachten te sparen. Er wordt gestart met
een wandeling van twee uur naar Andranonahoatra. De interessante
geschiedenis van dit dorp wordt u door de gidsen verteld. U maakt kennis
met de inwoners en u kunt het dorp verkennen. De picknick staat klaar bij
de waterval die net buiten het dorp naar beneden klatert. De rest van de
dag mag u naar eigen inzicht invullen.
Dag 4 - Andranonahoatra - Andriantantely - Hanahana

De vierde dag begint vroeg met een wandeling door het primaire regenwoud van Andriantantely. De gidsen geven uitleg over het medicinale
gebruik van bepaalde planten en bomen en ze gaan voor u op zoek naar
de Indri-indri. In deze ongerepte natuur voelt de Indri-indri zich thuis en
u zult er waarschijnlijk meerdere zien! De bevolking noemt hem Babakoto
en voor hen is het een heilig dier. Uw gids zal u zeker vergasten op enkele
legenden over Babakoto. Ook andere dieren zoals mangoesten, wilde varkens, kameleons en zelfs de civetkat-achtige fosa, Madagaskar’s grootste
roofdier, kunnen gespot worden. Of u ziet misschien een exemplaar van
de kleinere familieleden van de fosa: de fanalook of gestreepte civet of
de – verwarrend genaamde – falanouc, die iets groter is dan de fanalook.
De kans dat u een slang tegen komt is zeer zeker ook aanwezig. De slangen op Madagaskar zijn echter niet gevaarlijk voor mensen, dus er is geen
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reden om ongerust te worden. Na een bezoek aan de bijen naar wie het
bos is vernoemd (tantely betekent zowel ‘bij’ als ‘honing’) zal er geluncht
worden bij een beekje. Genieten! De tocht wordt vervolgd naar Hanahana,
een dorpje midden in de jungle. Hier wordt overnacht.
Dag 5 - Hanahana – Fanasana – Razanaka – Anivorano – Brickaville

De laatste, maar zeker niet de minst bijzondere dag. De weg terug naar
Toamasina begint met een wandeling door het weelderige woud, waar
mogelijk nog een laatste lemuur valt te spotten, dan via Fanasana, waar
de bewoonde wereld weer een beetje begint, naar Razanaka. Hier wordt
geluncht. Razanaka is van groot economisch belang voor de omgeving. Het
ligt aan de spoorlijn en heeft een station. Ook worden vanaf hier agrarische producten per bamboevlot naar Anivorano vervoerd. U gaat ook op
zo’n vlot de rivier afzakken tot Anivorano. Vanaf Anivorano gaat het per
taxi-brousse naar Brickaville (een half uur). Vanuit Brickaville heeft u verschillende mogelijkheden: terug naar Toamasina, of juist de andere kant
op naar Andasibe, of u begint hier uw tocht over het Pangalaneskanaal.
Opmerkingen
- Voor de SAUVAGE trekking moet u bereid zijn om enkele nachten onder
weinig luxe omstandigheden door te brengen. U slaapt soms in gastenverblijven die speciaal zijn gebouwd en toegerust voor toeristen, maar
ook slaapt u gewoon bij mensen thuis. Schone bedden met klamboes, een
latrine en een eenvoudige douche staan tot uw beschikking.
- De maaltijden zijn eenvoudig en waarschijnlijk is er weinig afwisseling.
De dorpelingen weten niet beter.
- Dus geen luxe tijdens deze trekking maar de gastvrijheid maakt veel
goed.

Centre Lambahoany

2012

32

Paklijst
Kleding:
Korte broek
Afrits- of lange broek
Shirt met lange mouwen
Dun vest
Hemden/Shirts
Stevige schoenen
Paar extra sokken
Een hoedje of petje tegen de zon
Slippers
Regenkleding/Poncho
Zwemkleding
Verzorging:
Handdoek
Zonnebrandcrème
Antimuggenmiddel, liefst met DEET
Toiletspullen
Jodium (ook om water te ontsmetten)
Pleisters, paracetamol, norit
Aanbevolen:
Dagrugzak
Camera
Zaklamp
Batterijen voor camera en/of zaklamp
Wasknijpers
Zakmes
Wekker (telefoon)
Verrekijker
Plastic zaken om spullen te beschermen tegen vocht en vuil
Kopie van paspoort, ticket en verzekering
Klein geld (biljetten van 100, 200, 500, 1000, 2000 Ariary voor kleine aankopen)
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Woordenlijst
Nederlands
Ja
Nee
Niet
Hallo

Français
Oui
Non
Ne...pas
Bonjour

Malagasy
Eny
Tsia
Tsy
Manao ahoana

Hoe gaat het?
Het gaat goed, dank u
Tot ziens
Alstublieft

Ça va?
Ca va bien, merci
Au revoir
S’il vous plait

Salama
Tsara fa misaotra
Veloma
Azafady

Dankjewel
Graag gedaan
Neem mij niet kwalijk
Sorry
Wie?
Wat?
Wanneer?
Waar?
Waarom?
Hoe?
Hoeveel?
Hoe heet jij?
Voor
Omdat
Dat snap ik niet
Ja, dat snap ik
Help!
Kun je me asjeblieft
helpen?
Waar zijn de WC’s?

Merci
De rien
Excusez-moi
Pardon
Qui?
Wat?
Quand?
Où?
Pourquoi?
Comment?
Combien?
Comment tu t’appelles?
Pour
Parce que / car
Je ne le comprends pas
Oui, je comprends
Au secours!
Pouvez-vous m’aider s’il
vous plait?
Où sont les toilettes?

Misaotra
Tsy misy fisaorana
Nvalo tsiny
Azafady
Iza?
Inona?
Rahoviana?
Aiza?
Fa maninona?
Ahoana?
Firy? / Otrinona?
Iza no anaranao?
Ho an’ny
Satria
Tsy mazava / tsy azoko
Eny, mazava / azoko
Vonjeo! / Ampio aho
Afaka manampy ahy
veianao azafady?
Aiza ny efitrano
fivoahana?
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Nederlands
Spreek je Engels?
Ik spreek geen
Malagasy
Ik spreek geen Frans
Ik spreek geen Engels
Ik
Ik
Ik
Ik

heb dorst
heb honger
ben moe
moet plassen

Ik zou graag naar
Antsirabe willen
Dat is duur!
Ik heb trek in rijst
Wat kan ik voor je
doen?
Ik vind … leuk
Ik hou van jou

Français
Parlez-vous anglais?

Malagasy
Miteny anglisy ve
ianao?
Je ne parle pas
Tsy mahay miteny
malgache
malagasy aho
Je ne parle pas français Tsy mahay miteny
frantsay aho
Je ne parle pas anglais Tsy mahay miteny
anglisy aho
J’ai soif
Mangetaheta aho
J’ai faim
Noana aho
Je suis fatigué
Vizaka aho
J’ai envie de faire pipi
Poritra aho
Je voudrais aller à
Antsirabe
C’est cher!
Je voudrais manger du
riz
Que puis-je faire pour
vous?
J’aimerais …
Je t’aime
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Antsirabe aho
Lafo be izany!
Te hihinam-bary aho
Inona ny azoko atao
ho anao?
Tiako...
Tiako ianao
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Nederlands
Een
Twee
Drie
Vier
Vijf
Zes
Zeven
Acht
Negen
Tien
Elf
Twaalf
Twintig

Français
Un
Deux
Trois
Quatre
Cinq
Six
Sept
Huit
Neuf
Dix
Onze
Douze
Vingt

Malagasy
Isa/Iray
Roa
Telo
Efatra
Dimy
Enina
Fito
Valo
Sivy
Folo
Iraika ambin’ny folo
Roa ambin’ny folo
Roapolo

Dertig
Veertig
Vijftig
Zestig

Trente
Quarante
Cinquante
Soixante

Telopolo
Efapolo
Dimampolo
Enimpolo

Zeventig
Tachtig
Negentig
Honderd
Tweehonderd
Duizend
Tienduizend
Honderdduizend
Een miljoen
Een miljard

Soixante-dix
Quatre-vingt
Quatre-vingt-dix
Cent
Deux cent
Mille
Dix mille
Cent mille
Un million
Un milliard

Fitopolo
Valopolo
Sivifolo
Zato
Roan-jato
Arivo
Iray alina
Iray hetsy
Iray tapitrisa
Iray lavitrisa
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Unieke tochten met de lokale bevolking door
het regenwoud in het oosten van Madagaskar
Centre Lambahoany 2012

Centre Lambahoany
Tanamakoa
B.P.133
Toamasina 501
Madagascar
website: www.lambahoany.org
e-mail: info@lambahoany.org
Tel. (+) 261 (0) 34 01 149 10
(+) 261 (0) 32 71 938 69
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