VARIAZIË Bestemmingstip Filippijnen

WAAR DE
NATUUR
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HEERST
bountystranden, jungle, walvishaaien, spookdiertjes en
bijzondere natuurverschijnselen: je vindt het allemaal
in de Filippijnse archipel, zoals op de eilanden Palawan,
Cebu en bohol.

I

n enkele stappen staan we vanuit
ons slaapvertrek zo in het poederwitte zand van El Nido. Een
heerlijk zacht briesje verfrist onze
nog slaperige hoofden, terwijl we om
ons heen kijken. We kunnen nog niet
helemaal geloven waar we zijn beland.
Zijn we wel echt wakker?
Dan wordt er geroepen: ”Hey miss,
do you want a coconut?” Ja natuurlijk, waarom niet? Een jochie klimt
in de boom en pakt enkele kokosnoten. Voor bij het ontbijt, want verse
shakes en fruitsapjes zijn er alleen
's avonds - overdag is hier geen elektriciteit. Pas om 19 uur gaat de generator
aan, die om 7 uur de volgende ochtend
wordt uitgezet. Wat een rust geeft dat:
geen internet, geen televisie - gewoon
genieten van wat er is en verder niets.
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El Nido is het meest noordelijke
puntje van het eiland Palawan met
zicht op de Bacuit Archipel. Het
toerisme staat hier nog in de kinderschoenen. Zo kan het gebeuren dat je
een droomstrand - of soms zelfs een
heel eiland - voor jezelf alleen hebt.
Palawan heeft meer te bieden dan
bountystranden met wuivende palmbomen. Zo is er het St. Paul's National
Park (ook het Puerto Princesa Subterranean River National Park genoemd)
waar zich een ondergrondse rivier
bevindt. Het park staat op de Werelderfgoedlijst en de 8,2 kilometer lange
rivier is eind 2011 uitgeroepen tot een
van de nieuwe wereldwonderen.
Hier kun je een boottocht van zo'n 45
minuten maken waarbij je rotsen en
stalactieten in alle mogelijke vormen
en maten ziet. Belangrijk: houd je 

  El Nido is het
meest noordelijke
puntje van het eiland
Palawan met zicht
op de Bacuit Archipel
met rustige baaien.
Op Palawan komt de
binturong voor, een
Aziatische civetkatachtige.
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 Op Bohol maak
je een riviercruise.
Op het eiland komt
het spookdiertje voor.
Een ander bijzonder
dier is de walvishaai
bij het plaatsje Oslob
op Cebu. De walvishaaien worden
gevoerd en je kunt
met deze vriendelijke
reuzen aan hun zijde
duiken of snorkelen.

...Waar de natuur heerst...

Vrij en toch
gevangen

mond dicht als je omhoog kijkt, want
er wonen zo'n 43.000 vleermuizen in
de grot en die willen nog wel eens hun
behoeftes op je hoofd lanceren.
Ander hoogtepunt van het eiland is
het dorp Iwahig, een gevangenis zonder hekken of muren (zie kader). Op
een half uurtje rijden van deze strafkolonie kun je vuurvliegjes spotten
in de mangrovebossen. Rond 19 uur,
wanneer het donker is, ga je met een
bootje de rivier op. Vrijwel meteen
zie je ze in de bomen: kleine witte
lichtpuntjes die steeds verspringen.
Het lijkt wel levende kerstversiering.

Het dorp Iwahig is een bijzondere plek die je
kunt bezoeken op het eiland Palawan. Iwahig is
een strafkolonie, een gevangenis zonder hekken
of muren. Gevangenen kunnen hier vrij rondlopen; al is er wel 3 keer per dag een headcount.
In Iwahig wonen zo'n 2000 gevangenen en 500 bewakers op een terrein van 37 hectare. De strafkolonie is de
enige in deze vorm op de wereld. Als toerist mag je een
kijkje nemen. Je moet je melden bij de poort en je kunt
rondgeleid worden door een gevangene.
Wij krijgen een tour van Aldrin die een levenslange
gevangenisstraf uitzit. Als we pas na een tijdje voorzichtig
durven te vragen waarvoor hij vastzit, antwoordt hij: ”Ik
zit hier gevangen, omdat ik iemand heb vermoord.” Dat
is even slikken. Dan vervolgt hij: ”Ik was nog erg jong en
kon de gevolgen niet overzien.”
Aldrin heeft 12 jaar in een gesloten inrichting in Manilla
gezeten en door goed gedrag mocht hij 6 jaar geleden
naar Iwahig. ”Het leven is hier veel beter,” zegt hij. ”Iedereen leeft in vrede met elkaar en we hebben hier meer
ruimte dan in de gesloten gevangenissen.”
Hij leidt ons rond over het terrein en laat de school zien waar
de kinderen van de gevangenen samen met de kinderen van
de bewakers naar toe gaan. De gevangenen zijn te herkennen aan hun shirt waar Bureau of Correction op staat. De
meesten zijn aan het werk in de omliggende rijstvelden en
salueren wanneer we langslopen. Aan het eind van de tour
bedankt Aldrin ons dat we zijn langsgekomen. ”Het is heel
bijzonder voor mij dat ik, terwijl ik gevangen zit, toch mensen
van de andere kant van de wereld kan ontmoeten.”

Anders en toeristischer dan Palawan
zijn de eilanden Cebu en Bohol. Op
Cebu is Cebu City een van de grootste steden van de Filippijnen. De
stad is druk en lawaaierig, inclusief
verkeerschaos, fastfoodrestaurants
en grote winkelcentra. Niettemin
heeft Cebu City ettelijke historische bezienswaardigheden, zoals
de ruïne van het fort San Pedro,
diverse musea en de Basilica Minore
del Santo Niño: de kleinste basiliek
ter wereld. Ook de oudste kerk van
de Filippijnen, gebouwd in 1565,
staat in de stad.

Logeren
Palawan. Een fijn logeeradres in de buurt van Puerto
Princesa is het ecoresort Atremaru. De chalets van dit resort
liggen in het regenwoud op een berg met uitzicht over zee.
www.atremaru.com
Net buiten El Nido slaap je heerlijk en heb je een mooi uitzicht in het Dolarog Beach Resort.
www.dolarog.com
Voor een even mooi uitzicht, maar dan wat goedkoper, huur
je een eenvoudige cottage in het Orange Pearl Resort.
www.orangepearlbeachresort.webs.com
Cebu. In Cebu-stad slaap je te midden van de drukte
heerlijk rustig in het Montebello Villa Hotel.
www.montebellovillahotel-cebu.com
Op Malapascua vind je comfortabele cottages op Bounty
Beach in het Cocobana Beach Resort.
www.cocobana.ch
Bohol. Het Alona Kew Beach Resort is een fijn hotel met
zwembad, direct aan het strand gelegen. Aangezien Bohol
niet zo groot is, kun je vanuit 1 logeeradres het hele eiland
verkennen.
www.alonakewbeachresort-panglao.com
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 De gevangenen zijn te herkennen aan hun shirt waar Bureau of
Correction op staat.

Wanneer we aankomen bij de basiliek (een eretitel gegeven door de
paus), blijkt die allesbehalve klein te
zijn: het is een grote, imposante kerk.
Dan zien we nog iets opvallends: de
pastoor preekt op een plateau buiten
de kerk. De kerk is nokvol en veel
gelovige Filippino's hebben zich buiten het gebouw verzameld.
Wanneer we de basiliek inlopen, zien

we een paar vrouwen op hun knieën
van helemaal achterin tot voor naar
het altaar schuiven, terwijl ze ondertussen bidden met een rozenkrans is
hun hand. ”Alleen mensen met een
heel groot probleem doen dit,” legt
gids Pedro uit. ”Ze zullen wel ernstig ziek zijn of flinke geldproblemen hebben. Dan willen ze op deze
manier hun nederigheid tonen aan

God, in de hoop dat hij hen helpt.
De rijkeren hebben het beter bekeken: die betalen gewoon iemand
om voor hen te bidden. Niet één
persoon, nee, soms laten ze tientallen of zelfs honderden mensen voor
hen bidden, want dat is natuurlijk
effectiever.” Buiten de kerk staat in
een kapel het beroemde Magellan's
Cross. Dit kruis wordt gezien als het

symbool van het roomskatholicisme
op de Filippijnen.
Naast bidden en naar de kerk gaan,
is gokken van oudsher een geliefde
bezigheid. Vooral op hanengevechten
wordt fors ingezet. Veel mannen, hoe
arm ook, hebben een vechthaan die
vaak meer liefde en aandacht krijgt
dan de eigen vrouw. 
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 Op Cebu staat
de Basilica Minore
del Santo Niño: de
kleinste basiliek ter
wereld. Op Palawan
is een tochtje over
de onderaardse rivier
van Puerto Princesa
een must. Op Bohol
zijn de Chocolate
Hills de belangrijkste
attractie.

Op het platteland worden de gevechten veelal illegaal en in eigen, kleine
kring gehouden. In Cebu City gaan
mannen op zondag voor een paar
pesos een stadion binnen om een
maandloon te vergokken. Verliezers komen vaak terecht in diepe
financiële schulden. Als je slechts
toeschouwer wil zijn van de gevechten, doe dan wel oordopjes in, want
de Filippino's schreeuwen er enorm
hard bij.
Heb je genoeg van alle stadsdrukte,
ga dan naar het eiland Malapascua aan
de noordkust van Cebu. Malapascua
is een goede duiklocatie. Niet lang
geleden zijn hier vossenhaaien ont-
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dekt. Die leven normaal gesproken
op grote diepte, maar verplaatsen
zich ’s ochtends vroeg naar ondiep
water waar je ze kunt spotten.
Andere bijzondere dieren zijn walvishaaien in het zuidelijk gelegen
plaatsje Oslob. De walvishaaien worden gevoerd waardoor zij op deze
plek blijven en het hele jaar te zien
zijn. Interactie met deze vriendelijke
reuzen kan variëren van een glimp
opvangen tot wel een uur lang aan
hun zijde duiken of snorkelen - als je
ze bij kunt houden. Het is wel even
schrikken wanneer je ze ziet, want
het zijn de grootste vissen ter wereld.
Ze worden maximaal 18 meter lang,

wegen ruim 34 ton en het zijn zeker
geen walvissen!
Vanaf Cebu kun je eenvoudig met de
ferry (2 uur varen) oversteken naar
het eiland Bohol. Bohol bestaat uit 2
delen; Bohol zelf en het veel kleinere
Panglao. De eilanden zijn verbonden
door bruggen. Op Panglao vind je het
bekendste strand van Bohol: Alona
beach. Hier kun je 's avonds zowel
chic als wat simpeler dineren of een
cocktail drinken aan een tafeltje op
het strand.
De grootste toeristische trekpleister
van Bohol zijn de Chocolate Hills. In
een verder vlak gebied van ongeveer
50 vierkante kilometer, vind je hon-

derden kegelvormige heuvels van elk
zo’n 30 tot 50 meter hoog, grotendeels
begroeid met gras. Wanneer je in de
droge tijd komt, kleurt het gras bruin
en doen de heuvels denken aan grote
bergen chocola. Het is een natuurverschijnsel dat is ontstaan door erosie en
de verwering van kalksteen.
Op Bohol kom je de bijzondere
spookdiertjes met grote ogen tegen.
De diertjes zijn halfapen en zijn zo
klein dat ze in je hand passen, al
mag je ze niet aanraken. Elk oog
afzonderlijk weegt meer dan hun
hersenen. Daarbij komt nog dat een
spookdier zijn nek 180 graden kan
draaien. Voor de bedreigde diertjes is

op Bohol een opvangcentrum opgericht: het Tarsier Visitors Centre.
Op de Filippijnen raak je niet snel
uitgekeken. De archipel telt zeker
7100 eilanden. Elk eiland is weer
anders; een bijzondere bestemming
op zich. De verschillende eilanden
hebben elk compleet andere natuurverschijnselen, een eigen sfeer en
eigen mentaliteit. Zo zijn de bewoners van Palawan lekker laidback, de
bewoners van Bohol nogal conservatief en gelovig en op Cebu leven de
mensen een versnelling hoger. Met
wel een gemeenschappelijke factor:
dat het er prachtig en heerlijk vertoeven is. ■

INFO. In de Filippijnen heerst een tropisch klimaat. Veel regen valt
er in de periode juni-oktober. De beste periode om de Filippijnen te
bezoeken is januari-mei.
Als reiziger uit Nederland of België heb je voor een verblijf korter
dan 21 dagen geen visum nodig. Je moet wel een geldig paspoort
hebben -na de geboekte vertrekdatum nog 6 maanden geldig- en
een doorreis- of retourticket. Blijf je langer dan 21 dagen in de archipel dan moet je een visum aanvragen. Meer informatie vind je op
de websites van de Filippijnse ambassades in Brussel en Den Haag:
www.philembassy.nl of be
Qatar Airways (www.qatarairways.com) vliegt vanaf
27 oktober vanaf Brussel via Doha naar Manilla.
De officiële munteenheid is de Filippijnse peso (of piso). Je kunt het
best terecht met Amerikaanse dollars en creditcards (Visa en Mastercard). Pinnen is mogelijk in de grote plaatsen.
Voor de Filippijnen zijn geen inentingen verplicht. De meeste toeristische gebieden zijn vrij van malaria, maar er bestaan ook risicogebieden, zoals het eiland Palawan. Gebruik muggenolie met deet en
slaap onder een muskietennet. Drink geen water uit de kraan en laat
blokjes ijs staan. Meer informatie over gezondheidsrisico's geeft de
GGD in je woonplaats of regio.
Het tijdsverschil tussen Nederland/België en de Filippijnen is 7 uur
(wintertijd).
Een op maat gemaakte reis boek je met de Nederlandse, op de
Filippijnen gevestigde reisorganisatie AquAmazing Philippines:
www.aquamazingphilippines.nl
Voor boekingen kun je terecht bij www.face2facetravel.nl/Ronald
Tussen Cebu en Bohol varen meerdere keren per dag ferry's van verschillende maatschappijen. Een tochtje kost zo'n € 15 en duurt 2 uur.
www.oceanjet.net of www.supercat.com.ph
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