Beach Clown’s Trans-Siberian Clowns Reis 2002
Beach Clown dank ik voor het organiseren van deze reis. Zonder haar was de
Trans-Siberian Clowns Reis 2002 niet geboren.
Ook dank ik reisburo MIR in Amerika en Rusland voor alle organisatie, informatie en
hulp.
Ik wil alle mensen en bedrijven bedanken die mij kado’s hebben gegeven om aan de
kinderen in Siberië uit te delen:
De Kinderfeestwinkel in Amsterdam
Belltree Toys & Games
Helsloot Trading
Elseva B.V.
Amsterdams Ballonnen Bedrijf
Lien de Vries
Han M. Stiekema, M.D.
Meneer Kempers en Hans Vos van Super de Boer Kortenhoef
Mede dank ik de mensen die mij hebben geïnterviewd
en de bladen waarin het artikel is geplaatst:
Pieter van der Sloot en dagblad De Telegraaf
Daniël Peters en dagblad De Volkskrant
Renée Citroen en maandblad Midi
Clairy Rooda en weekblad NIW
Goed nieuws: Ik heb mijn eigen website: http://www.clownbijouxxx.nl
Tevens heb ik een Stichting opgericht:

Stichting Clown Bijouxxx Buitenland Foundation
K.v.K.: 32094302
Post giro no: 9478953
Mijn telefoon/fax nummer is: 035-6563190
email is: e.citroen@planet.nl
Hopelijk is het nu makkelijker om sponsors te vinden voor het werken in weeshuizen en
ziekenhuizen dat ik wil blijven doen in het buitenland.
Er is veel geld voor nodig.

Planning: Mei 2003: Met Patch Adams en ± 35 internationale clowns naar China en
Tibet. Kinderen opzoeken in ziekenhuizen en weeshuizen.
In juli 2003 naar Moskou, werken op een bootreis voor Maria’s Children met
weeskinderen. Voor meer informatie zie de website
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Beach Clown’s Trans-Siberian Clowns Reis 2002
A Healing Through Humor Tour.
“Clownen” in ziekenhuizen, weeshuizen, bejaardenhuizen en gevangenissen, in steden
van Moskou tot Vladivostok.
Samen met 14 Amerikanen en 1 Italiaanse bezoek ik kinderen van 0 tot 120 in:

Ekaterinburg - Tymen - Novosibirsk - Krasnoyarsk - Irkutsk - Ulan Ude Vladivostok.
We reizen twee weken met de Trans Siberian Express. ‘s Nachts slapen we in de trein en
verder reizen we eenmaal drie en eenmaal twee hele dagen en nachten achter elkaar met
de trein. Op de plaatsen waar we uitstappen haakt onze wagon af en wacht op ons op een
of ander zijspoor om ons ‘s avonds weer te ontvangen. Dan worden we aan de volgende
trein gekoppeld en reizen we weer verder. We slapen twee maal twee nachten in een
hotel. Op de terugweg vliegen we van Vladivostok naar Moskou.

2 augustus 2002, vertrek naar Moskou vanaf Schiphol.
Mijn vriend David zwaait me uit en vriendin Emilie brengt ons, twee zware tassen, mijn
clownskoffertje en een rugzak naar de trein in Weesp. Het is pas half acht in de morgen
en erg druk.
Ik ben zenuwachtig en zet mijn clownshoedje met kikker en mijn rode neus nog niet op:
ik heb ineens totaal geen zin om weg te gaan: help, help, wat ga ik nu weer doen ???
Wel heb ik mijn spiksplinternieuwe gekleurde lange jas met pompoentjes en belletje aan.
Ik ga niet alleen op stap: veel dierenafbeeldingen en Hawaï taferelen op de jas reizen met
me mee.
Ik zie de mensen denken: Waarom heeft zij zo’n jas en sokken aan? Zonder clownsneus
ben ik niet te plaatsen en raken voorbijgangers in de war.
Mèt neus toveren mensen een glimlach op hun gezicht: het is alsof ze iets herkennen en
even heel blij worden.
Ik weet dat mijn “missie” nu begonnen is, maar ik heb tijd nodig om te ontspannen en om
te aksepteren dat ik echt weg ga.
Ik heb twee maanden lang heel intensief gewerkt om het nodige sponsorgeld bij elkaar te
krijgen en om een nieuwe clowns - zomergarderobe te maken: Het is gelukt en ik ben
ontzettend dankbaar - èn: héél moe.
Eenmaal op Schiphol aangekomen voel ik wat ruimte om me te verheugen op wat komen
gaat.
Mijn bagage is veel zwaarder dan 20 kg. Met een beetje geluk tref ik de juiste incheck
klmdame- of heer in het blauw. Helaas is de grond stewardess nieuw en heeft nooit
reizende clowns meegemaakt en ik heb mijn neus niet op. De bagage is 36 kg, ik moet
zo’n 100 Euro bijbetalen. Nee dus, dat doe ik niet. Ik vertel wat ik ga doen en dat de
zwaarste tas vol met kadootjes zit. Na beraad met haar “inwerkster” doet ze er 5 kg af en
betaal ik 50 Euro. Nee, ik betaal niets, ik ben vastberaden. Gelukkig moet ik naar een
speciale balie om te betalen en dan pas een instapkaart te krijgen.
Nu zet ik mijn neus op en zeg tegen de baliedame: Voor U staat een heel verdrietige
clown. Ik vertel haar waarom en of ze me kan helpen. Ja dus. Ze smelt een beetje en zegt
me naar de Supervisor te gaan.
Nu begint de reis pas echt en is het contact met andere reizigers begonnen. Ik vind de
juiste deur na een paar keer de verkeerde te openen, wat ook grappig is.
De kamer waar de Supervisor hoort te zijn zit vol met ongeveer acht mensen. Ik wordt
hartelijk en vrolijk ontvangen. Meteen is alle spanning uit me weg en vind ik het op reis
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gaan weer leuk.
Ik vertel waarom ik zo heel verdrietig ben en meteen krijg ik een positief respons.
Ik weet: het komt voor elkaar. Ook zonder de Supervisor durft iemand de beslissing te
nemen dat ik niet hoef te betalen. Hoera!
Terug naar het loket. Ik krijg de instapkaart en een prachtige zitplek: geen raamplaatsje
maar bij een nooduitgang met veel beenruimte.
Er komt een grote schoonmaakkar op me af en ik sta in de weg: helaas kan ik mijn
koffertje niet van de grond optillen, het zit vastgekleefd. Ha ha, dikke pret.
Het moment van afscheid nemen is een beetje bibberig, maar we zijn het gewend. We
wuiven heel lang tot er echt geen rode neus meer te zien is.
Hoe vaak ik ook vlieg, telkens weer verheug ik me op het bekijken van de winkeltjes na
de douane, met het idee iets te kopen. Telkens weer is er niets dat ik wil kopen.
Ik ben nog wat verlegen in mijn clownsoutfit. Ik zet de neus steeds weer af en op.
Wandelend langs de taxfree winkeltjes val ik ineens niet op. Iedereen heeft het erg druk
met inkopen doen.
Ik ben een beetje teleurgesteld èn tegelijkertijd opgelucht: ik kan nog even in mezelf
blijven.
In het vliegtuig begroet ik iedereen uitbundig. De stewardessen zijn blij met me, vertellen
ze me later. Het vliegtuig heeft namelijk twee uur vertraging. De remmen moeten
gerepareerd worden, wie wil kan uitstappen. Iedereen moet dus geduld hebben en met
een clown in de buurt gaat dat iets gemakkelijker.
Intussen heb ik contact gekregen met een Amerikaanse, Sarah, die al lopend in de slurf
intuïtief contact met me maakte. Ze zit een paar rijen voor me en vraagt wat ik ga doen.
Ze is razend enthousiast. Ze weet wie Patch Adams is. Later geeft ze me een eigengehaakt
geel tasje om aan een kind te geven. Dat ontroert me.
Ik geniet enorm van dit contact. Ik nodig haar uit om met ons in de bus een tour in
Moskou te maken want ze heeft er de tijd voor. Ze gaat ook mee dineren en past meteen
in de groep.
Ik stap weer uit het vliegtuig en bel naar MIR in Moskou: het buro dat alles voor onze
groep regelt.
Gelukkig krijg ik kontakt, want iemand moet op mij wachten als ik twee uur te laat
aankom.
Als ik daarna een eindje moet lopen om een nieuwe telefoonkaart te kopen zie ik in de
verte twee dames in het rood met enkelversieringen aankomen. Ik zie mijn eigen Hawaïbloemenkransen die om mijn enkels zitten. Blij en nieuwsgierig lopen we op elkaar af en
begroeten elkaar alsof we dikke bekenden zijn. Wat doen zij hier ?
Ze zijn ingehuurd door Schiphol als animatiemeisjes. Ze zien er prachtig uit: knalrood,
zwarte haren en naaldhakken. Ze delen iets uit, ben vergeten wat.
Ik vertel wat ik ga doen. Een van deze mooie dames is Cliniclown. Ze kent een aantal
mensen die ik ook ken. Wat een mop. Ze wensen me heel veel goeds toe en ik krijg twee
hele dikke knuffels. Een heerlijk Kado!
Warm en blij van binnen keer ik naar het vliegtuig terug en besef weer wat prachtig het
toch is om dit werk te doen.
Aangekomen in Moskou zie ik geen andere clowns in de rij voor de paspoortcontrole
staan, zoals bij mijn vorige reis. Gelukkig zijn al mijn papieren in orde en kan ik
doorlopen. De mensen zien er heel wat vrolijker uit dan in november. Het is erg warm
dus zie ik zonnige zomerkleding in plaats van grauwe winterkleding.
Er staat een mooie ( i.p.v. half kapotte ) bus op ons te wachten waar de meeste
Amerikanen al in zitten.
Ik ben erg blij als ik Olga en twee MIR vrouwen uit Moskou op me toe zie lopen.
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Al onze vrouwelijke gidsen heten Olga of Irina. Op dat moment zijn er twee Olga’s.
Olga was ook onze gids in November 2001 toen ik met een groep van 30 internationale
clowns o.l.v. Patch Adams kinderen in Moskou en Sint-Petersburg bezocht.
Ze hebben het erg druk want van twee mannen is de bagage zoek. Die arriveert twee
dagen later in Ekaterinburg.
Ik heb nog net even tijd om dollars in roebels om te wisselen. Een Russische man wil
voordringen. Dat laat ik niet gebeuren. Meteen denk ik: ja ik ben in Moskou aangekomen.
Het regent en het is warm. Gedurende de hele tocht is het meestal ongeveer 30º C.
Hele dikke knuffels wissel ik uit met Beach Clown, Genevra en Wildman. Zij vormen de
staf op deze reis. Ik ken hen van mijn vorige trip. Leuk om veel nieuwe “clowns” te
ontmoeten en om de gezichten van de foto's die we opgestuurd kregen in het echt te zien.
Sarah uit het vliegtuig mag mee tot na het diner.
Onze groep bestaat uit vier generaties : de jongste is Sarah van 20, de oudste is Bill van 88
jaar. Dit is erg bijzonder. We vormen zo een clownsfamilie met 16 familieleden.
Die dag van aankomst maken we een kleine tour door de stad en stappen uit op het Rode
Plein. Met mijn kleine vegertje veeg ik het plein schoon. De anderen lopen door. Omdat
het regent zijn er amper toeristen. Het is er erg stil. Beach is naar een groepje militairen
gelopen en probeert hen een rode neus te geven met haar lippenstift. Ik ga koorddansen
op een streep op de grond. Een jongetje ziet mij en we maken kontakt. Hij maakt mij
bang door achter mij aan te rennen en te schreeuwen. Ik doe hem na. Het is een geweldig
spel. Als we stoppen krijgt hij een ballon en ik een ijsje van zijn vader. Ik ben hier zo blij
mee dat ik het echt op wil eten. Maar het is mierzoet en erg groot. Hoe gooi je een ijsje in
een prullenbak ?
Als we terug lopen hoor ik een groepje mensen Nederlands praten. We vallen erg op in
onze kleding en natuurlijk reageren ze op ons. Ik sta even te luisteren en zeg dan ineens
iets tegen ze. We moeten allemaal erg lachen.

De trein
Na een overvloedig diner begeven we ons naar het station. Het is er erg druk. Er is heel
veel bagage: o.a. een rolstoel die helemaal is meegevlogen uit Amerika. Er zijn ook dozen
met veel flesjes water en dozen met noedels, koekjes en fruit. We zullen twee dagen en
nachten in de trein zitten en weten niet wat er te eten is.
Terwijl we op al onze spullen letten is het clownen echt begonnen. Er staan veel kinderen
te wachten. Al snel vliegen er dierenballonnen, ballen, bellen en muziek de lucht in.
Het is voor ons allen heel spannend hoe de trein eruit zal zien. Olga en Beach organiseren
wie met wie de coupé deelt. Eindelijk staan we op de goede plek bij het goede treinstel:
nummer 30. We reizen eerste klas. Dat betekent dat we een heel treinstel hebben voor 16
mensen, 8 “kamertjes”. Ik deel de coupé met Amerikaanse Kathy. Er staat een vaasje
bloemen, een dienblad met flesjes water, koekjes en nootjes. Het ziet er allemaal verzorgd
uit. Aan een rekje hangen handdoeken. Op bed liggen plastic zakken met lakens en een
sloop.
We slapen op de onderste bedden en gebruiken de tweede etage voor al onze tassen.
Er zijn nachtlampjes. De ramen kunnen niet open. Alleen ‘s nachts is er airconditioning.
Het vaasje bloemen houdt het een dag vol, alles wordt nat: teveel geschommel !
We delen met zijn allen twee wc’s en een douchecabine. Het is erg spannend om te
douchen met een klein straaltje lauw water in een hevig wiebelende trein, een gladde
natte grond en een douchegordijn dat regelmatig op mijn hoofd valt.
We worden verzorgd door twee trein- “Attendents.” Ze heten beiden Alexander.
Twee zeer toegewijde mannen.
We zijn allemaal opgewonden en blij om in ons nieuwe huis te zijn aangekomen.
5

Beach Clown’s Trans-Siberian Clowns Reis 2002
Het lijkt een beetje op een schoolreisje. We bekijken elkaars “salon” en dan ga ik al snel
mijn zeer wiebelende bed in en laat me in slaap wiegen.
Telkens als ik even wakker word kijk ik uit het raam. Het is best jammer om te slapen en
de omgeving niet te kunnen zien. Siberië klinkt zo ongelofelijk ver weg en nu ben ik hier
zomaar. Ik wil alles zien en heel goed in me opnemen !
We rijden langs 9000 km natuur: bossen, grasland met meertjes erin, dorpjes, huisjes met
een hek eromheen, bloemen, hooibergen, rivieren. Soms lijkt het ineens of ik in Afrika
ben en verwacht ik ieder moment giraffen te zien. Ze zijn er niet.
Ik zie ook geen beren en herten. Ze houden niet van de trein, heel jammer. Pas in de
buurt van Vladivostok zie ik meer vogels.
De meeste huisjes zijn gemaakt van hout en hebben hemelsblauwe luiken: de kleur van
de hemel en de zee. De kleuren buiten en binnen in huis zijn gebaseerd op de natuur.
Ik vind het heerlijk om uren uit het raam te hangen en het landschap voorbij te zien
flitsen. Ik verlang er wel naar om uit te kunnen stappen en te wandelen in de dorpjes en
de natuur. Maar daar is geen tijd voor. Ik kan alleen maar fantaseren hoe de mensen daar
leven.
We reizen in twee verschillende wagons. Tot Ulan Ude reizen we 1e klas, een hele wagon
alleen voor onze groep. Daarna drie dagen tweede klas: met zijn vieren in een coupé en
veel andere mensen buiten onze groep die de wagon en het sanitair delen.
In de tweede trein is helemaal geen airconditioning en geen douche. Wel twee hele
smerige wc’s die regelmatig op slot moeten: een half uur voor en een half uur na een stop.
Soms geeft dat problemen en moet ik erg mijn best doen om de deur toch te laten
openen.
Gelukkig helpt wierook een beetje tegen de luchtverontreiniging.
Met een flesje water en staand op slippers is het zelfs in die wc’s mogelijk om te douchen
en af te koelen. De meeste tijd is de temperatuur hoog: zo’n 30 graden.
Bij aankomst in die tweede trein liggen er etens resten in onze coupé. Geen prettig begin
voor drie dagen en nachten.
Ik pak als Hollandse huisvrouw mijn vegertje en een stuk karton en maak onze kamer zo
“schoon” mogelijk. Ik klop alle dekens uit. Dat wappert lekker in een rijdende trein.
Afstoffen kan met wetties. Dit zijn natte doekjes. Vooral de Amerikanen hebben die in
grote hoeveelheden bij zich. En ik zelf trouwens ook dit keer.
Onze car-attendent veegt iedere dag de gang en kamers met een veger en water.
Wij schuiven telkens de drie ramen die open kunnen zo ver als kan naar beneden.
Na een tijdje worden ze door onze treinbaas weer op een kiertje gezet. Erg warm zonder
airconditioning.
Ik versier de gang met ballonnen en bloemenslingers uit Hawaï.
Het is een feest om in de restauratie wagens te zitten en te eten. De gordijntjes zijn
geborduurd met gouddraad.Er zijn witte tafellakens en zilveren bestek. Het is erg gezellig
om met zijn vieren aan een tafeltje te zitten. Het voelt allemaal heel romantisch. Dit is
meer samen dan wanneer we apart in onze coupe’s zitten. We hebben er zelfs een
meeting.
Ik geniet van alle treinen, rails en perrons. Ik maak er veel foto’s van.
Telkens als we stoppen, vragen we permissie om uit te mogen stappen. Dat mag niet
altijd.
We krijgen de waarschuwing om heel goed op te letten en niet te ver weg te lopen: de
trein kan niet wachten op verdwaalde clowns! Het gebeurt herhaaldelijk dat een van de
Alexanders ons terug roept en dat de trein uiteindelijk toch veel later vertrekt.
Als we een dag in Krasnoyarsk geweest zijn, keren we na het avondeten terug naar de
trein. Die zal die avond, woensdag de 7e augustus, pas om 1 uur ‘s nachts vertrekken.
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Als we in de buurt van het perron komen, heerst er een hele drukkende sfeer.
Dichterbij gekomen zien we veel politiewagens, brandweerauto’s en politiemannen.
Er blijkt een bommelding te zijn. We mogen niet via de kortste weg naar de trein lopen.
Eigenlijk mogen we helemaal niet naar de trein.
Onze gids en Olga praten met de politie en vertellen dat we toch naar onze wagon willen.
Uiteindelijk mag dat.
Beach Clown kan het niet laten om zelfs in deze situatie met de politie aan te pappen en
met haar lippenstift rode neuzen aan de politiemensen te geven. Dat lukt haar niet.
We zijn het er niet mee eens dat ze dit op dit moment doet.
Ik ben blij terug in de trein te zijn. Het was een drukke dag.
Een aantal van ons gaat toch weer terug de stad in om in een café te zitten.
Het is een bloedhete avond, windstil. Er is een schitterende zonsondergang.
Ik vind het heerlijk dat er alle tijd is om gewoon te zitten. We zitten buiten op de
treintraptree en op hout langs de rails. Ik heb tijd om te schrijven en om mijn reisgenoten
beter te leren kennen.
Gelukkig gebeurt er verder niets vervelends op het station.
Er is veel te zien: mensen die een paar uur op de brug over het spoor staan te wachten
totdat het veilig is om met de trein te vertrekken. Mensen die tegen 10 uur ‘s avonds met
allerlei bagage aankomen en mensen die vertrekken.
Ik wacht met slapen gaan tot na 1uur. Ik vind het erg leuk om mee te maken hoe onze
wagon aan een trein gekoppeld wordt. Het duurt een hele tijd tot het allemaal goed vast
zit en andere wagons aangekomen zijn. Het aankoppelen geeft telkens een enorme knal
en schok. Gelukkig mag ik van de Alexanders af en toe naar buiten.
Natuurlijk trekken we overal veel aandacht. Ik vind het heerlijk om kontakt te maken
met andere aardbewoners. We blazen en blazen ballonnen op en laten bellen of bubbles
de Siberische lucht in zweven. Soms deel ik een kadootje uit.
Wanneer we een keer in de lang wachtende trein moeten blijven en er een trein
tegenover ons op het perron staat, begint Ilan allerlei dieren ballonnen uit het raam te
gooien. Een vrouw die buiten loopt brengt de ballonnen naar kinderen die uit het raam
van de andere trein hangen.
Ze heeft er zichtbaar plezier in dit baantje te hebben.
Een andere keer, in een voorstad van Vladivostok loopt een man kranten te verkopen.
Clown Rigoletto die een beetje Russisch praat converseert met hem. Ilan geeft hem meer
en meer ballonnen. Als wij vertrekken loopt hij wankelend weg. Hij is beladen met zijn
kranten die nat geworden zijn van de regen en daar bovenop zo’n 6 ballonnen die hij
probeert om niet te verliezen. Hij straalt aan alle kanten als een kind, die de mooiste
kadoos heeft gekregen.
Op het perron van de plaats Byologorsk komen we om 7 uur s’ochtends aan. Er staan veel
verkopers met al hun groentes en fruit in emmers en op de grond.
Gelukkig word ik wakker en zie hen staan. Alle anderen slapen nog. Over mijn pyjama
doe ik mijn clownsjas aan. Mijn rode neus, geld en fototoestel in mijn zak. Ik voel me
meteen heel gelukkig: eindelijk zie ik de bevolking iets dichter bij. Ik koop wortels en
meloenen. Ik krijg een grote meloen kado omdat ik foto's maak van de twee echtparen
die hun waar aan mij verkopen. Ze schrijven hun adres op een stukje papier. Ik hoop dat
ze de foto ontvangen hebben die ik hun opstuurde. Het is heel vroeg en toch staan er veel
mensen met hun emmers. Ook veel ouderen zoals de mensen van wie ik de foto maak.
Iedereen hoopt een beetje geld te verdienen. Ik word lang nagewuifd. Wat ben ik
dankbaar dat ik ben uitgestapt. Een kort en heel warm kontakt. Trots deel ik aan het
ontbijt van mijn aankoop uit.
Een andere keer, in Amazar, zie ik mensen hun waar in kinderwagens, op krukjes en
tafeltjes verkopen. Het is midden op de dag. Kinderen, jonge en heel oude mensen staan
hier om geld te verdienen. De kinderen zien er hier vies uit. Ze bedelen bij ons. Wat we
ook geven het is niet genoeg.
De sfeer is heel anders. Sommigen willen absoluut niet op de foto. Er moet verkocht
worden, meer niet. Snel stap ik de trein weer in.
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Aangekomen in Vladivostok nemen we afscheid van de trein.
We zijn allemaal vies en moe. We kunnen de hotelkamers nog niet in. Wel krijgen we
eerst een heerlijk ontbijt.
Het hotel is Japans en heeft in mijn idee 10 sterren. Het zijn er 3.
Na het ontbijt is er een citytour.
Met een paar anderen ga ik naar het officiële eindpunt van de Trans Siberian Railway. We
maken er foto’s. Kilometerpaal 9288. Een monument met een adelaar met twee koppen.
Zo kan de adelaar alle kanten op kijken. Er zijn veel monumenten met deze
adelaarskoppen in de grote steden.
Het station in Vladivostok is erg mooi. Van buiten en van binnen.
In de hal zijn de plafonds schitterend beschilderd: het station zelf en natuurlijk het Kremlin
staan er afgebeeld.
In dit station is ook een restaurant. Het is voor ons afgehuurd. Het is er heel chique. De
tafels zijn weer heel deftig gedekt. Ik schaam me om er naar binnen te gaan. Buiten de
deur staan bedelaars. Tussen hen twee jongetjes van ± 10 jaar. Gauw pak ik binnen twee
regenboogrondjes uit mijn rugzakje en ga snel weer naar buiten. Als je erdoorheen kijkt
zie je alles in regenboogkleuren. Ik zie de jongens nog net en geef ze in plaats van geld de
regenboogrondjes. Gelukkig beginnen ze te stralen als ze erdoor heen hebben gekeken.
Gedurende deze reis moet ik af en toe aan de tweede wereldoorlog denken. Ik zie zoveel
treinen in allerlei soorten en maten. De beelden die ik in boeken, film en op tv gezien heb
van mensen die opeen gepakt in wagons naar concentratiekampen werden vervoerd
zitten diep in mijn bewustzijn. Het blijft erg pijn doen. Ilan, die ook een Joodse
achtergrond heeft, herkent dit.
Ik moet mezelf telkens weer zeggen dat het nu heel anders is. Dat treinen ook voor hele
goede doelen gebruikt worden. Dan kom ik weer terug in het hier en nu.

Even tussen door iets over de Kadootjes.
Toen ik een keer in het AMC (Amsterdams Medisch Centrum) werkte met de Stichting De
Regenboogboom en regenboogkleding aanhad, kwam er een man naar me toe die de
ziekenhuis winkeltjes bevoorraadt. Hij vroeg me wat we deden en zei: Als jullie eens iets
nodig hebben, wil ik graag helpen.
Ik vertelde hem toen van mijn reis naar Rusland en dat ik naar Siberië zou gaan en zeker
van zijn aanbod gebruik wou maken. Dit deed ik. In de kop van Noord-Holland is zijn
groothandel. Ik ging samen met David op pad en op zoek naar de kadootjeswinkels- en
groothandels. Smullen en nog eens smullen om alle dozen met spullen te zien. Ik kreeg
heel veel.
O.a.: Houten kettingen, armbandjes, sleutelhangers met veertjes, beestjes en palmbomen,
hoofddoekjes, haarbanden, heel veel haarspeldjes en blokken. Allemaal dingen die
Nederlandse kinderen niet meer willen hebben: het is uit de mode !
Stickers van een Amsterdamse speelgoedwinkel.
Rode neuzen van de kinder feestwinkel in Amsterdam.
Pluche dieren van de Kortenhoefse Super de Boer.
Duizend ballonnen met een mislukt opschrift, van een groothandel uit Amsterdam. (dat
kunnen Russische kinderen toch niet lezen)
Kristallen, o.a.voor de kinderen in de ziekenhuizen, via Stichting De Regenboogboom.
Regenboog rondjes. Daar kun je doorheen kijken en dan zie je dat alles mooie kleuren
krijgt.
Poppen via een tante van David die bij het Leger des Heils in Engeland werkt.
Delfts blauwe klompjes, bierpulletjes en broches van een groothandel in Amsterdam.
Kaarten gemaakt door Lien de Vries en ouderen uit Almelo.
Engels talige natuurgeneeskundige boeken: Flow System Therapy, geschreven door Han
M. Stiekema, M.D.
Het was een hele klus de juiste mensen te vinden die op deze manier iets wilden doneren.
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Het is gelukt en ik heb genoeg over voor twee volgende reizen: ontzettend bedankt
allemaal. Er zijn heel veel mensen blij gemaakt met dit alles.
Iets over de Kristallen.
Een kristal staat symbool voor een heleboel dingen.
Als je door een kristal kijkt, zie je allemaal regenbogen.
Via deze regenbogen kun je je voorstellen dat je in het magische Regenboogbos kunt
komen. In dat bos kun je even vergeten dat je pijn hebt of verdrietig bent. Je kunt er alles
doen wat je wilt. Je kunt er bijvoorbeeld vliegen. Je kunt er al je vrienden en familie
ontmoeten. Je kunt alles eten wat je wilt. Er zijn prachtige bloemen, dieren, elfjes,
kabouters, en alle kleuren van de regenboog. Een regenboog kan je verbinden met
iemand anders. Via de regenboog kun je met een ander communiceren. De een aan de
ene kant, de andere aan het andere eind van de boog. Dan kan je praten met iemand die
niet lichamelijk aan wezig is. Ook kan dat met mensen die zijn overleden. Je kunt over de
regenboog glijden en ergens heenvliegen.
Als je een kristal voor het raam hangt en de zon schijnt erdoor dan dan zie je regenbogen
op de muren.

in een ziekenhuis in Vladivostok

Iedere keer vraag ik: kak

was zawoet?

spelen in een weeshuis

Hoe heet jij?

kinderen en verzorgsters
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Ziekenhuizen, Herstellingsoorden, Weeshuizen en Vakantiehuizen voor
weeskinderen.
De eerste stad waar we uitstappen is Ekaterinburg.
In deze stad is de Romanov familie gevangen genomen en vermoord. Er is een
monument waar we gaan kijken.
In Ekaterindurg bezoeken we drie verschillende instanties waar weeskinderen op dat
moment zijn.
De eerste plek is een Rehabilitation center voor kinderen: “Lyuverna” Rehab Center for
Children.
Het centrum behandelt 33 kinderen die lijden aan een storing in het zenuwstelsel of
problemen hebben met hun nieren.
Het is telkens weer spannend waar we zullen aankomen. Dit centrum ligt buiten de stad.
Met de grote bus rijden we over kleine zandweggetjes tot aan een groot hek.
Dan moeten we nog een stukje lopen. Meteen vormen we een bont gekleurde muzikale
optocht tot aan de voordeur van een groot gebouw.
Het is prachtig weer en iedereen staat buiten: kinderen, familie en verzorgers/sters.
Zoals iedere keer als we ergens aankomen hebben Olga en onze MIR gids voor die dag,
een korte bespreking over de kinderen en de plek waar we met ze zullen spelen.
Het kontakt begint meteen bij de ingang. Er wordt besloten met zijn allen naar de
speelplaats te gaan: een soort tennisveld met een betonnen vloer omgeven door hekken.
Binnen de kortste tijd hebben de kinderen dieren ballonnen en ballonnenhoeden.
Iedereen loopt door elkaar. Ik bekijk het eerst allemaal. De Amerikanen hebben zoveel
spullen bij zich, ik weet even niet hoe kontakt te maken. En de kinderen oriënteren zich
ook eerst.
Op de grond staan lijnen getekend. Ik pak mijn parapluutje en begin er koord op te
dansen. Al gauw komen er kinderen naar me toe. Voor mij is het ijs gebroken of beter
gezegd: gesmolten in de zon.
Ik leer tijdens deze reis om gewoon te kijken en te wachten tot er spel of interaktie
ontstaat.
Omdat het zomer is, zijn op bijna alle plekken - behalve in de ziekenhuizen - de kinderen
buiten. Dat betekent dat er heel veel kinderen tegelijk op ons staan te wachten.
Toen ik in november 2001 in Rusland was, was het winter. De kinderen waren toen
binnen in huis. Dat is overzichtelijker.
Ik kon toen veel meer individueel kontakt maken en me met een paar kinderen bezig
houden. Ik vind dat prettiger. Er kan dan meer interaktie en persoonlijk kontakt ontstaan.
Dit keer, in augustus, lopen alle kinderen buiten door elkaar.
Als ik of iemand anders van onze groep kadootjes uitdeelt aan een kind, willen alle andere
kinderen ook zo’n kadootje. Ik maak dan van al dat geharrewar dat soms ontstaat een
spel: een dansje, een liedje een grap.
Omdat zieke en weeskinderen in Siberië over het algemeen weinig speelgoed en kleding
hebben is het heerlijk om kadootjes uit te delen. Het is een hele kunst om dat in spelvorm
te doen op zo’n manier dat er ook persoonlijk kontakt kan zijn.
Wildman (dat is zijn naam) maakt foto’s met zijn polaroidcamera. Er zijn vier van deze
camera’s in de groep en we kunnen ze van elkaar gebruiken. Een van ons heeft wel 50
filmpjes gesponsord gekregen.
De kinderen vinden het echt fantastisch om met een clown en familie op de foto te gaan
en die meteen zelf te kunnen zien en mee te nemen. Stralend lopen ze met de foto’s rond.
Voor mij is het steeds puzzelen, me bewust zijn wat een goed moment is om echt even te
clownen, te improviseren. Ik wil het spel dat anderen met de kinderen hebben, niet
onderbreken. Omdat er al zoveel aktie is, komt er niet veel van echt clowns spel.
Treg is onze magician: Hij eet ballonnen en doet andere enge trucs. Voor de kinderen,
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vooral de tieners, geweldig.
Bob heeft een grote witte hond aan touwtjes waar hij mee speelt.
Richard is mimespeler van beroep en leert de kinderen een paar bewegingen.
Er zijn wel vier dierenballonnen-vormers, en twee schminkers.
We hebben allemaal belleblaassop.
Wat ik erg mis in deze reis is een maatje om mee te improviseren. Ik bespreek dit na een
paar dagen met de groep: zullen we samen spelen? Maar er komt niets van terecht.
Ieder is totaal met zijn eigen ding bezig. Ik vind dat erg jammer.
Beach Clown heeft een vier uur lange video gemaakt van deze reis. Als ik dit eerste
bezoek bekijk, ziet het er heel vrolijk en feestelijk uit. Iedereen heeft een ballon en speelt
ermee of heeft een nieuwe hoed. Een ballon is magisch speelgoed: licht, vrolijk,
bewegend, sterk. Je kunt ermee meppen, ballen, geluid maken, plakken, dansen,
voetballen, dik worden, beschilderen, wensen in doen en nawuiven.
Na een dik uur vertrekken we allemaal blij naar de volgende plek: een café-restaurant
waar we zullen lunchen en met kinderen spelen. Het is een plek waar weeskinderen
worden opgevangen en feestjes kunnen vieren. Sommigen van hen zijn ziek.
De eigenaar van het gebouw staat klaar met een grote video camera. Hij maakt met ons ieder een praatje en filmt.
Er zijn niet zoveel kinderen. We spelen een tijd op het plein buiten en worden dan naar
binnen geroepen. Er is kei-kei-harde muziek. Het is de bedoeling dat we samen met de
kinderen gaan dansen. We dansen en schminken. Het is heel gezellig. Ik maak een dansje
met een paar tieners. We raken voortdurend in de knoop met onze armen. Ook dansen
we allemaal in een kring en in een grote sliert. We horen later dat deze kinderen meestal
lusteloos en bleek zijn. Op dat moment zijn ze totaal opgepept en energiek.
Dan is het tijd om te eten. Een prachtig gedekte lange tafel. We worden hartelijk
toegesproken. Er is ook live-muziek speciaal voor ons. Een soort banjo, een driehoekig
snaarinstrument.
‘s Middags bezoeken we nog een Rehabilitatie Centrum: The Talisman Rehab Center for
Children. Dit centrum is gespecialiseerd in “treating nervous system disorders and
ortopedic disorders”.
We bezoeken ook een huis waar weeskinderen vakantie hebben.
Er zijn veel tieners en ik kan de meegenomen hoofddoekjes uitdelen. Ze zijn er heel blij
mee en doen ze meteen op hun hoofd.
Van deze bezoeken kan ik me helaas niet veel meer herinneren. Ik werd ziek.
Aangekomen bij het station duurt het een hele tijd voor Olga heeft uitgevonden waar ons
rijdende hotel is gebleven. Gelukkig is er een piepklein bosje in de buurt waar we moeten
wachten. Ik loop naar een boom om wat energie te vragen. Je kunt bomen omhelzen en
met ze praten. Het helpt en ik kan er weer even tegen.
Als de zon ondergaat zijn alle rails prachtig roodgloeiend gekleurd.
Ik ben heel blij weer in mijn schommelbed te liggen.

Tyumen is de tweede stop. De stad is “the oldest settlement in Siberia”
Ik besluit rust te nemen en in de trein te blijven. Genevra is het hier niet mee eens. Ze
haalt me over toch mee te gaan. Ik kan bij de ouders van Svetta verblijven.
Omdat we niet weten waar de trein naar toe wordt gerangeerd en of het er veilig is, is
Genevra bezorgd.
Dus kleed ik me op het laatste nippertje vliegensvlug aan. Ik pak toch ook wat kadootjes
en clownsspullen, je weet maar nooit.
Svetta ontmoette ik vorig jaar in Moskou. Ze ging samen met haar man ook mee als
clown. Nu is ze heel trots ons haar geboorte - en woonplaats te laten zien.
Op het station worden we door haar ouders, zus en vriendin opgehaald.
Het duurt een tijdje voor iedereen gearriveerd is.
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We staan op een groot plein voor het station. Er zijn veel mensen. Als ze ons zien,
vormen ze een halve cirkel om ons heen, wachtend op een voorstelling die er niet is.
Treg schiet te hulp en eet een ballon. Ik ga wat jongleren. Anderen delen ballonnen uit.
Het voelt heel vreemd om daar te staan en verder niets te doen.
We zijn allemaal blij als Svetta aankomt en we kunnen vertrekken.
Het is oké om met haar ouders mee te gaan. Ik stap in hun stationauto en zie wat van de
omgeving.
Ze brengen me naar hun huis. Ik mag meteen een douche nemen en op het ouderlijk bed
liggen. Ook mag ik Svetta’s moeders duster en pantoffels aan. Wat een gastvrijheid.
Een enorme luxe. Ik ben hééél dankbaar. Svetta’s broer heeft later een lunch voor me
gemaakt. Pasta met dikke stukken vlees. Ondanks mijn zieke darmen eet ik er toch van.
Ik voel me een stuk beter. Het harde werken voor ik weg ging en al het nieuwe is
ingrijpend. Rust doet wonderen.
Ik mis een bezoek aan gehandicapte kinderen, genaamd the Rehabilitation Camp for
Disabled Children.
‘s Middags gaan we naar een Nursing Home. Daar ontmoet ik de andere clowns.
Er wonen hier 30 bejaarden.
Als ik aankom zitten er mensen buiten op een bankje. Ik schud handen en voeten.
Er zit een oude vrouw wiens pantoffel kapot is. Ik doe een schoen uit van Ilan die in de
buurt is en wissel de pantoffel voor de schoen. Dan doe ik mijn schoen daar bovenop.
Dikke pret. Gelukkig heeft deze vrouw gevoel voor humor. Ik ben blij weer mee te doen.
Binnen zitten ook veel mensen en er is een zangkoor. Sommige mensen dansen met de
clowns. Mijn balletkikker-leguska muts wordt bewonderd. Ik zeg over haar: zij is de
prima-ballerina van het Russische ballet.
Een vrouw binnen op een bank ziet me en zegt: O, je ziet er uit als een prinses, en ze
glundert er van.
Ik deel klompjes uit. Er is een sfeer van dankbaarheid. Prachtig om al deze verweerde
gezichten te zien: rimpels die vele verhalen vertellen. Als het tijd is om te vertrekken deel
ik met sommige fiere-en enkele heel tere mensen, omhelzingen.
Dan rijden we naar de volgende plek: een ziekenhuis. Daar gaan we naar een afdeling
waar zo’n 15 kinderen met brandwonden behandeld worden. Ik kom in een kamer
terecht waar twee kinderen en ook twee volwassenen liggen.
Ik ga eerst naar een meisje van ± 5 jaar. Ze is bang voor me en kruipt dicht tegen haar
moeder aan. Heel voorzichtig laat ik de poppetjes en dieren die ik bij me heb bij haar in de
buurt komen. Ze is geïnteresseerd maar laat dat niet blijken. Er ligt ook een meisje van
13. Haar moeder is aanwezig. Ik besluit naar haar toe te gaan en het kleine meisje even
met rust te laten. Ze kijkt mee terwijl ik met het kleine meisje speel. Ze is heel enthousiast,
ondanks dat ze heel ziek is. Ik praat half Engels/half namaak Russisch met haar. Samen
beplakken we de muur bij haar bed met allerlei stickers. We hebben er veel plezier in
want het is allemaal erg kaal. Ze is blij met een ketting die ik geef, ze vindt het niet
kinderachtig. Ik deel kristallen uit, ook aan de andere vrouwen en de moeders. Iedereen is
ontroerd. De moeder van de tiener huilt even en laat het toe dat ik haar vasthoud. Haar
dochter zegt: De kristal is een Talisman. Geweldig! Eindelijk het juiste woord, dat ook in
Rusland te begrijpen is.
Dan zie ik dat het kleine meisje gerustgesteld is. Ze lacht naar me en laat mij toe. Ik blaas
een ballon op. Daar is ze heel blij mee, evenals met een ketting en het knuffeldier.
Het zaaltje ziet er erg armoedig uit. Kale muren, ijzeren kastjes, grauw, viezig en
rommelig. Ik zie stralende gezichten als ik vertrek.
Om ongeveer 5 uur vertrekt de trein die middag richting Novosibirsk, de grootste stad
in Siberië.
De volgende ochtend komt de trein veel later aan dan de bedoeling is. Dit brengt het
schema voor die dag in de war.
We bezoeken twee zomerkampweeshuizen.
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Net buiten het station zit een grote zigeunerfamilie op een stoeprand en op het gras.
Ze zijn omringd door veel grote gestreepte plastic tassen. De meisjes dragen gekleurde
gestreepte lange jurken en hebben zwarte vlechten.
Als wij zingend komen aan lopen, schreeuwen de kinderen meteen mee. We zijn laat en
hebben amper tijd om hun aandacht te geven. Het is een heerlijk welkom voor die dag.
De tocht naar het eerste vakantieweeshuis is prachtig. We zien veel kleurige houten
huizen onderweg. Dit eerste huis heet The Reception Center.
Kinderen wonen hier ongeveer 6 maanden. Sommigen hebben ouders die niet voor hen
kunnen zorgen wegens drugs/alcoholgebruik. Anderen worden misbruikt of hebben
geen ouders meer. Er wordt vanuit deze plek een gezin of een ander weeshuis voor hun
gevonden.
Ongeveer 20 kinderen wachten ons op en nemen ons mee naar binnen. Ze hebben hun
mooiste kleren aan. Ik krijg een paar gladiolen als welkomst geschenk.
Het valt me gedurende de reis op dat kleine kinderen vaak een hele grote strik in hun
haar hebben. Een echte feeststrik. Soms boven op het hoofd gespeld.
De kinderen zien er hier goed verzorgd uit.
De meeste verzorgsters hebben witte schortjurken aan.
Binnen is het erg gezellig. De ruimte waar we zijn ziet eruit als een huiskamer.
Er zijn fauteuils en banken langs de kant. Daar kunnen we lekker op hangen, samen met
de kinderen.
We maken muziek en er komen veel kadootjes overal vandaan. Iedereen kan met een
van ons op de foto. Ik kan met een stralend meisje van 12 jaar een beetje Engels praten.
Zij en een paar leeftijdgenootjes zijn erg blij met de kroontjes op hun hoofd.
Richard versiert iedereen met stickertjes en maakt op die manier kontakt.
Ook wij krijgen kado’s: prachtige gevouwen vogels en dieren van vilt. Van een van de
prinsesjes krijg ik iets heel speciaals: een houten plankje met een uil erin gebrand en
ingeschilderd.
Ik geloof dat we het allemaal vervelend vinden om afscheid te moeten nemen van deze
speciale en warme bijeenkomst.
De volgende plek waar we aankomen is gelegen in een stuk bos.
Buiten het hek staan een aantal jongens op ons te wachten. Er zijn hier veel kinderen.
Vooral tieners.
Ik ga eerst op zoek naar het toilet. Evenals bij de vorige reis in Rusland zie ik een deel van
het gebouw, omdat ik naar de wc moet.
Het ziet er hier uit als een vakantiekolonie, zoals ik me dat herinner van toen ik er heen
ging als kind in Nederland: een groot gebouw, hoge plafonds, stenen vloeren, donker en
koud.
Het toilet bestaat hier uit een gat in de grond. Erg vies. De wasruimte is een open plek
met vier wastafels, twee tegenover elkaar. Het ziet er zeer oud en vervallen uit. Ik kan er
mijn handen wassen zonder zeep.
Weer buiten gekomen is iedereen druk bezig.
Op een bankje wat achteraf gelegen zitten twee jongens van een jaar of 10. Ze zien er
verlegen uit. Ze bekijken van een afstand wat er allemaal verderop gebeurt. Ik geef ze
alletwee een dikke clownsneus die ze me laten opzetten. Ze zien er prachtig uit: twee
kleine “koppies” met knalrode neuzen. We giebelen, lachen en spelen een beetje bij het
bankje. Het is mooi om te zien hoe ze langzaam ontdooien. Tijdens en in het spel maak ik
een paar mooie foto’s van hen.
Beach Clown “videoot”- en interviewt enkele kinderen. Het is zeer ontroerend de
kinderen zo close up op de tv in mijn huiskamer te kunnen zien.
Voor we hier weggaan worden er groepsfoto’s gemaakt. We worden hartelijk uitgewuifd
als we in de bus zitten en treinwaarts gaan. We staan even in een stadsfile. Het is erg druk,
ook hier is er de spits. De trein vertrekt die middag om half zes en we dineren in het
restaurant aldaar.
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De volgende ochtend komen we om acht uur in Krasnoyarsk aan.
Krasnoyarsk is een grote stad met veel industrie. Hij is in 1628 gesticht en ligt aan de
Yenisei rivier. Sinds 1896 is er daar een spoorweg. Er wonen zo’n 950.000 mensen.
We bezoeken die dag één ziekenhuis en drie weeshuizen.
Het station ligt midden in het centrum. Het is al druk als we aankomen. Het voelt meteen
goed om in deze stad te zijn.
Onderweg naar het ziekenhuis is er veel te zien: grote beelden, muurschilderingen, kleine
zijstraatjes, vervallen huizen en gaten in muren.
Ineens zijn we bij het ziekenhuis aangekomen. Dat is alleen te zien aan het volkswagenbusje voor de deur: wit met een rode streep over de breedte. De ziekenhuisingang bestaat
uit twee grote houten deuren.
Onze MIR gids voor die dag is een zeer betrokken jonge man. Hij heet Igor. Hij vertelt
ons van alles en speelt mee met de kinderen.
Ze zijn allemaal in een zaaltje bij elkaar, evenals het verplegend personeel.
Een muur is prachtig beschilderd met allerlei dieren.
Er blijken geen kinderen in bed te liggen of we kunnen ze niet bezoeken.
Eerst zitten de verplegers/sters op banken langs de kant. Al snel hebben ook zij een rode
neus, ballonhoeden en dansen er enkele.
Binnen een paar minuten loopt iedereen hier met een snor, ook de meisjes: een mooie
gekrulde zwarte snor. Het ziet er grappig uit. We spelen voornamelijk met ballonnen.
Ook is er muziek en dansen we met wie dat kan.
Laura en Sarah hebben allerlei cd’s meegenomen en een “ghetto blaster”. Vandaag is het
een Beatle - muziekdag.
Hier kan ik een van de boeken geven over Flow System therapy. Ik geef het aan de
adjunct - directrice. Ze is er erg blij mee. Gelukkig werken er Engelssprekende doktoren
in het ziekenhuis.
Ook geef ik hier een Regenboogbos - cassettebandje en een kristal.
De tweede plek waar we die morgen aankomen, is een groot gebouw in een buitenwijk
waar wel meer dan 100 kinderen zijn. Tenminste, dat lijkt zo. Uit alle hoeken komen rijen
kinderen in allerlei leeftijdsgroepen aangelopen, begeleid door een leidster. Ze gaan
keurig op bankjes zitten.
We zijn allemaal op een heel groot plein. Het is warm en chaotisch. Hier delen we geen
kadootjes uit. Ik geef een zak met van alles en nog wat aan een leidster voordat we
vertrekken.
We hebben ieder een groepje kinderen om ons heen. Dit keer pak ik mijn schmink.
Er is hier ruimte genoeg om te clownen en soms ontstaat er iets. Maar het is te groot en
de kinderen willen overal tegelijk zijn. Alweer heel jammer dat we niet samen spelen.
Even ontstaat er iets met Richard en zijn spel. Hij speelt dat hij verliefd wordt op mooie
meisjes. Ook hij heeft muziek meegenomen, romantische dansmuziek.
Bij de hoofdingang van het huis zit een meisje van 18 in een rolstoel. Ze is kunstenares en
maakt schilderijen. Ze is speciaal naar het huis toegekomen om ons te ontmoeten. Haar
rolstoel wordt meteen versierd met ballonnen. Dan moeten we op een gigantische
groepsfoto. Tot grote ergernis van Beach heeft iemand van de leiding een andere plek
voor de foto uitgekozen dan zij. Heen en weer geloop, gemopper en dan staan we
allemaal bij en op het bordes en wordt er veel geklikt en “cheese” geroepen.
Voor het huis staat een vader met dochtertje op de arm naar ons te kijken.
Als we vertrekken zien we hen ineens weer opduiken als wij net in de bus zitten.
Het peutertje heeft dan ineens een prachtig spierwit kanten jurkje, sokjes en hoedje aan.
De trotse vader komt haar showen. Meteen stopt de bus en maken we foto’s.
Na de lunch vertrekken we naar een ander weeshuis, gelegen in een bos.
Het ziet er daar prachtig uit. Er zijn ongeveer 50 kinderen in alle leeftijden.
Ik maak kontakt met meisjes van 12, 13 jaar. Hier kan ik een haarspeldjes akt - dans doen:
via dans, beweging, gekke houdingen, verstoppen achter de bomen de speldjes in hun
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haar doen of geven. Er is een mooie rustige sfeer. Zoveel prachtige mensenwezens.
We krijgen veel dankbaarheid naar ons toe. Daar ontmoet ik het meisje aan wie ik het
geel gehaakte tasje geef dat gemaakt is door Sarah uit het vliegtuig. Ze heeft een paars wit
kanten jurk aan en heeft een dikke bril op. Ze straalt aan alle kanten. Dit is zo’n tevreden
mensenkind. We hebben meteen een band, zomaar uit het niets ontstaan.
Ik plak stickers op wangen en voorhoofden. Het zijn lippen, gekregen van Kathy uit
Amerika. Het is leuk om de sticker te plakken en er dan een echte kus bovenop te geven.
Ik vraag of ze liedjes willen zingen. Die krijg ik te horen.
We worden heel hartelijk bedankt. Het is moeilijk om afscheid te nemen. Maar we
moeten verder om nog een ander, klein weeshuis te bezoeken.
Hier zijn 15 kinderen. De meeste zijn tussen de 3 en 8 jaar.
Het is er knus: achter het huis is een kleine speelplaats met wat speeltoestellen.
Eromheen is een groot hek.
Ook hier zijn de meisjes mooi gemaakt met enorme strikken in hun haar en ze hebben
mooie, voor ons ouderwetse, jurkjes aan.
Iedereen kan op de foto. Lynette schminkt. Hier deel ik de popjes uit die ik mee kreeg.
We zijn allemaal moe van deze lange dag en doen het rustig aan.
Het voelt hier aan als een groot gezin. De oudere kinderen spelen met de kleintjes.
Ik wil weer erg graag een paar kinderen meenemen, stiekem in mijn koffertje stoppen.
We dineren ergens in de stad alvorens terug naar de trein te gaan. Die vertrekt pas na
1 uur die nacht.
De volgende dag, op 8 augustus arriveren we om half 10 ‘s avonds in Irkutsk.
Irkutsk wordt ook wel “The Paris of Siberia” genoemd. Het is de meest kleurige stad van
Siberië
Ook al is het laat, we gaan naar Banja: de Russische sauna, een stoombad.
Dit hadden we al vanaf het begin van de reis gepland en nu verheugden we ons erop.
De volgende morgen is er heel even tijd om te wandelen langs de rivier vlakbij het
station. Er staat een mooie bus op ons te wachten. Met grote letters staat er Irkutsk erop
geschreven.
Twee MIR mensen heten ons welkom. Het ontbijt is in een café.
Dan gaan we op weg naar een heel groot weeshuis waar wel 180 gehandicapte kinderen
wonen. Het ligt afgelegen en de chauffeur moet een tijd zoeken.
Sommige kinderen die hier wonen, zijn ergens gedumpt door de ouders omdat ze
gehandicapt geboren zijn. In deze streek zijn aluminiumfabrieken. Dat is erg slecht voor
de gezondheid.
Bij aankomst maak ik eerst kontakt met een paar jongens die in rolstoelen zitten. Een
jongen van ongeveer 10 jaar moet om van alles lachen. Ik zeg hem op allerlei manieren
gedag. Hij lacht zo hard dat er een verzorgster komt om hem weg te rijden: dat is wel
jammer.
De meeste kinderen komen naar buiten. Er is veel ruimte voor het huis. Gelukkig gaat
Bill-Rigoletto naar binnen om daar met kinderen die alleen kunnen liggen te spelen.
De kinderen zijn heel open. Ik heb nog nooit met zoveel ogen, kontakt gemaakt, in een
heel korte tijd zoals hier.
Ieder kind heeft een handicap. Iedereen hinkt, strompelt, loopt door elkaar. De kinderen
drinken de aandacht die ze krijgen op. Sommigen zien er erg armoedig uit.
Ik deel heel veel stickers met de rode mond uit. Iedereen wil er twee of meer. En iedereen
wil er ook wel een kusje op. Ook hier is het prachtig om te zien hoe anders, levendiger, de
meeste kinderen er na een uur uitzien.
Terwijl ik grapjes maak, realiseer ik me dat kinderen overal ter wereld om dezelfde
dingen kunnen lachen. Want dat gebeurt hier. Even ben ik verbaasd en dan weet ik: maar
natuurlijk! Kinderen zijn kinderen, hoe ze er ook uitzien, wat voor handicap ze ook
hebben, waar ze ook vandaan komen. Dat geeft me een enorm gevoel van verbinding.
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De verzorgsters staan buiten bij de ingang van het huis. Het zijn er veel. Ik ga naar hen
toe, stel me voor, bedank hen voor het ongelofelijk belangrijke werk wat ze doen, geef
ieder een smilesticker en als dat goed voelt een hug.
Het loon dat de mensen hier verdienen is 60 dollar per week. Dat is voor ons niet voor te
stellen.
De tijd vliegt om. Voor ik het weet moet ik de bus weer in. Het doet enorm pijn hier te
vertrekken.
Ik voel me erg verdrietig om de kinderen hier. Ik ben niet de enige die zich zo voelt.
De rest van de dag zijn we toeristen. We gaan naar het Baikal meer!
‘s Avonds eten we in een plaatselijk restaurant.
De trein vertrekt om 20.30 richting Ulan Ude. We moeten al onze spullen inpakken. Een
hele klus, want er is weer van alles uit te zoeken.
Aankomsttijd de volgende morgen is om 6 uur. We worden heel duidelijk gewaarschuwd dat we direct uit moeten stappen. De trein kan niet lang wachten in Ulan Ude. Hij
vertrekt verder richting Mongolië.
Voordat we aankomen is al onze bagage netjes in de gang gezet. Alles staat vrij snel
buiten. Er zijn sterke mannen en vrouwen aan boord.
Dan is het tijd om afscheid te nemen van “onze Alexanders”. Het was erg knus in de trein
met hen.
Met weemoed in ons hart wuiven we hen en wagon 30 na.

Ulan Ude is de hoofdstad van de Republiek van Buryat. De stad is grotendeels
Boeddhistisch.
Als we het station uitlopen is het eerste dat opvalt een ENORM gebeeldhouwd hoofd van
Lenin. Het grootste hoofd ooit in de hele wereld.
We slapen de komende twee nachten in een hotel, hotel Geser. Het hotel ziet er zakelijk
en luxueus uit, na onze treinervaring. Ik heb een eigen kamer. Het ontbijt sla ik over. Ik
ga “even” op bed liggen. Ik kom er pas drie uur later uit.
Met onze nieuwe MIR gids spreek ik bij aankomst af dat ik haar zal bellen waar ik de
groep, zonodig weer kan ontmoeten. Of een taxi of de bus zal me oppikken.
Ik mis het eerste bezoek: een jeugdgevangenis voor jongens. Hier kunnen 200 kinderen
“zitten”. Ze hebben gestolen, ingebroken of in drugs gehandeld.
Ik zie op de video dat ze allemaal bij elkaar zitten in de grote concert hal. Ze hebben
blauwe overalls aan. Er is een kleine voorstelling. Trey doet zijn ballonnen-eet- act,
Genevra zingt Italiaans, de anderen improviseren iets en Beach verft rode neuzen. Het
mooiste is het gitaarspel van een van de jongens.
Na dit bezoek gaat de groep naar een weeshuis genaamd, The Zagorsky Family and
children’s House. Hier wonen 35 kinderen.
Het is de bedoeling dat ik hen weer ontmoet bij de lunch. Maar dat mislukt.
Ik sta anderhalf uur buiten in de hitte te wachten, er is geen bus en geen taxi. Later blijkt
dat de bus net is geweest voordat ik buiten stond. Uiteindelijk bel ik de gids op en zij
stuurt een taxi.
Ik kijk anderhalf uur naar alle auto’s die langs komen; ze zien er niet als taxi uit. Ik sta een
eindje van het hotel vandaan aan de weg. Gelukkig stopt er dan een auto en rijd ik naar
het lunchrestaurant, café “Samovar”
Al wachtend maak ik kontakt met kinderen die langs lopen. Vlakbij zie ik een huis met
een bankje ervoor. Daar zit oma met een kleindochter. Ik breng een ballon. Ze snappen
niet waarom en stappen op. Daarnaast is een schutting waar twee kinderen spelen. Het
jongetje ziet dat ik de ballon geef. Zijn interesse is gewekt en hij gluurt naar me.
Ik gooi ballonnen over de schutting. Ze kijken door een kiertje. Ik blijf kontakt met hen
houden terwijl ik terug loop naar de weg. Ik zie de moeder uit een raam naar mij kijken.
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Na een tijdje komen de kinderen naar buiten. Ik wenk hen. Ik ben blij dat ze naar me toe
komen. Dan geef ik hen ieder een clownsneus. Ik heb twee soorten: spons groot zonder
elastiek en hard plastic met elastiek. Ik geef hen de eerste en het staat ze geweldig. Ik
maak een foto van hen. Zo heb ik toch ook even twee kinderen en mezelf blij kunnen
maken.
Aangekomen in het restaurant is iedereen net vertrokken. De gids heeft op mij gewacht.
Ik krijg een pakje met rijst en groenten mee. Mijn darmen zijn behoorlijk in de war. Het
doet me toch goed iets te eten.
We rijden naar het volgende adres: een ziekenhuis: the Respublican Children’s Hospital.
Hier worden meer dan 100 patiënten, in de leeftijd tussen 10 en 16 jaar behandeld.
In de gang beneden is iedereen al aan het spelen. Ik vraag of ik naar een kamer kan gaan
waar nog niemand geweest is.
Ergens op de tweede verdieping kom ik een kamer binnen waar twee meisjes liggen.
Een meisje heeft een gipsbeen, de ander ligt stil in bed.
Ik doe alsof ik in een paleis binnen kom en buig diep, deel meteen kroontjes uit en versier
de ijzeren bedden met stickers. Er zijn ook moeders en verpleegsters in de kamer. Ik geef
iedereen een muziekinstrumentje en we maken muziek. Als ik de prinsessen ieder een
grote neus geef moeten ze dat even verwerken. We kunnen nu praten in neustaal.
Al met al is dit een feestelijk bezoek en de tijd vliegt om. Ik voel me meteen zelf niet meer
ziek. Voldaan en heel blij dat ik weer iets kan doen verlaat ik het ziekenhuis.
Aan dit ziekenhuis geef ik ook een Flow System Therapy boek.
Wildman en Lynette gaan die middag op bezoek bij een gehandicapt meisje. Wildman
ontmoette haar het jaar daarvoor tijdens de eerste Siberiëreis.
Lynette is verpleegster en heeft een rolstoel gedoneerd gekregen. Deze is meegevlogen
uit Amerika. Ze gaan de rolstoel brengen. Iedereen in het huis is heel blij en ontroerd.
Voor Wildman is dit het mooiste en emotioneelste bezoek dat hij heeft meegemaakt.
Voor het eerst kan dit meisje onafhankelijk zijn en zich voortbewegen.
De bus maakt nog een stadstoertje. We stoppen bij een overdekte etensmarkt. Dat is
feest. Voor ons, voor de verkopers en voor de klanten. Een aantal marktkooplui wil met
ons op de foto. Het adres dat ik krijg blijkt later totaal onvoldoende te zijn: de marktnaam, Ulan Ude en een persoonsnaam. Ik krijg de foto weer teruggestuurd.
Er zijn stapels groenten en fruit, noten en vlees, heel veel vlees. De groenten zien er goed
uit, het vlees is omringd door vliegen en andere vliegende diertjes.
Dan rijden we terug naar het hotel om een dutje te doen, totdat we worden opgehaald
om in een Armeens restaurant te dineren.
We zitten buiten aan mooi gedekte tafels. Er zijn veel vliegen en de salade en een voorafje
zijn niet afgedekt. Dat voorspelt niet veel goeds. Twee dagen later is de helft van de groep
ziek in de maag en buik. Ze liggen voor pampus in de trein.
Er zijn meer gasten en er is harde muziek. Er wordt gedanst en veel gedronken.
Ik eet alleen rijst en heb al snel zin om weer naar het hotel terug te gaan. Het is me veel te
druk hier. Het lijkt of ik de enige ben die niet drinkt die avond en dat voelt alsof ik er niet
bij hoor. Maar het blijkt dat twee anderen helemaal nooit alcohol drinken. Uiteindelijk
waag ik ook een dansje en bel dan de verlossende taxi om naar het hotel terug te keren.
De tweede ochtend slaap ik uit en blijf in het hotel tot lunchtijd.
De anderen vertrekken naar een jeugdgevangenis voor meisjes. Daar wordt buiten
gespeeld, gezongen en gedanst. Een groep tieners geven een kleine zang-dans
voorstelling. De meisjes zien er goed verzorgd en heel normaal uit. Ze zijn hier net als de
jongens wegens kleine vergrijpen.
Er wordt aan ons verteld dat het voor ieder van hen heel moeilijk zal zijn ooit een baan te
vinden in de maatschappij. Altijd zullen er papieren zijn waarop staat dat ze opgesloten
zijn geweest. De meeste van hen zullen alleen geld verdienen via de prostitutie. Dit is heel
triest. Zelfs als ze kunnen studeren dan nog is er altijd dat stigma.
Tegen lunchtijd neem ik een taxi naar het “Ger” restaurant. Daar is nog niemand. Het is er
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heerlijk koel. Hier is de Buryat-cuisine. Het ziet er weer smakelijk uit. Ik heb nog steeds
geen trek en moet nog regelmatig naar het toilet rennen. Ik heb er echt genoeg van. Dit
keer helpen homeopatische pillen niet. Wildman heeft de verlossende pil: Imodium.
Als je die inneemt, dan stopt echt alles. Het werkt meteen en ik heb weer zin in de reis.
Die middag gaan we naar het grootste Boeddhistische klooster van Siberië.
Daarna zijn we op weg naar Tarbagatay Village.
Er is ook een huis voor Homeless Children. Als we er aankomen, blijken er maar twee
kinderen te zijn. De meeste zijn ergens op vakantie. Dat is even een teleurstelling.
We brengen de hele middag en avond door in de Village of Old Believers. (zie Uitstapjes)
De volgende morgen ontbijten we in het hotel: ergens boven in een stoffig restaurant, een
lopend buffet.
Dan is het weer tijd om naar de nieuwe trein te gaan. Deze zal om 10.51 uur vertrekken.
Het is dan maandagochtend 12 augustus.
We reizen twee en een halve dag achter elkaar naar het oosten. We slapen drie nachten in
deze wagon die we delen met andere passagiers. We passeren deYabloanovy-bergen
richting Khabarovsk en Vladivostok.
Dinsdag de 13e passeren we Chita, daarna zijn we dichtbij de Chinese grens die langs de
Amur en Shilka rivier ligt.
Woensdag denderen we door Khabarovsk, een culturele èn industriële stad gelegen aan
de rivier de Amur. Er wonen hier zo’n 700.000 mensen. De tocht is schitterend.
We spelen met de kinderen aan boord en leren een familie kennen met twee zoontjes. Ze
gaan later, onze laatste dag in Vladivostok, mee naar het ziekenhuis en de weeshuizen.
We maken mooie clowntjes van ze. We noemen ze Zig en Zag.
Donderdagmorgen, 15 augustus arriveren we om 5.30 uur in Vladivostok. Het laatste uur
rijden we langs de Pacific Ocean. Het is een schitterende tocht. Langzaamaan wordt
Vladivostok steeds groter. Tot mijn ongenoegen ligt er heel veel troep aan de strandjes
aan de zee. Er is zoveel te doen in Rusland, dat er nog geen aandacht voor het opruimen
en verwerken van vuilnis is.
Weer nemen we afscheid van ons rijdende huis.
Het is niet meer zo heet. Het heeft een paar dagen geregend. We hebben geluk dat de zon
weer schijnt. Het perron is nog nat. We zijn Vies en verlangen naar een douche, een echte.
Maar de hotelkamers zijn nog niet in orde. Al onze bagage verzamelen we in een ruimte.
Die zal later door porters voor de kamers gezet worden. Het hotel ligt op een heuvel niet
ver van de gigantisch grote haven. Het is erg luxueus. Dat vinden de Amerikanen wel
meevallen. Ik geniet er enorm van. Het hotel is Japans. Want Japan ligt heel dichtbij.
Het heet hotel Gavan, wat haven betekent. Er staan grote leeuwen op het bordes.
Voor het ontbijt kan je kiezen wat je wilt eten. Een zacht gekookt eitje lijkt me heerlijk.
Een is genoeg. Dat lukt niet. Ik krijg een enorm bord met een soort omelet.
We maken een toer door de stad tot lunchtijd.
De lunch genieten we in het zeer luxueuze restaurant van het station.
Na nog een kleine toer gaan we terug naar het hotel om te rusten. Het diner is aan huis.
De volgende dag, vrijdag 16 augustus, is de laatste dag dat we kinderen opzoeken.
Op het programma staan drie weeshuizen en een ziekenhuis. Uiteindelijk blijkt dat teveel
te zijn en stoppen we na het tweede weeshuis.
Als eerste rijden we naar het Childrens City Hospital. Daar worden 500 kinderen
behandeld door 350 mensen. Het ziekenhuis bestaat uit vier centra. Wij bezoeken de
afdeling waar kinderen met kanker behandeld worden.
Het is een groot gebouw met heel veel lange donkere stenen gangen.
Ik bezoek twee kamers. De meeste kinderen lopen samen met hun ouders in de gang.
Daar spelen we met zijn allen met de kinderen. Een aantal van hen zijn nog heel klein en
zitten op moeders arm. Ik deel alle kroontjes uit die ik nog heb. Ook kristallen zij hier zeer
welkom.
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Hier kan ik ook het natuurgeneeskundig boek geschreven door Han Marie Stiekema aan
de Directrice geven.
Op het moment dat het tijd is om te vertrekken moeten er ineens nog foto’s gemaakt
worden van de kinderen, ouders en clown. Het is duidelijk te voelen dat er erg veel leed is
op deze afdeling.
Buiten op het bordes maken we een groepsfoto samen met een paar verpleegsters.
Onze gids wordt behangen met al onze fototoestellen. We willen allemaal onze eigen foto.
De familie die we in de trein ontmoet hebben, gaat vandaag mee. Moeder en de zoontjes
“Zig en Zag”. Ze zijn 8 en 12 jaar. In de hal van het hotel toveren we ze om als clowns o.a.
met twee grote gekleurde pruiken. In de bus komen ze al helemaal in hun rol en maken
grappen. Ook in het ziekenhuis gaan ze mee naar de afdeling. Een hele nieuwe ervaring
voor hen. Dat is niet aan hen te merken. Ze zijn heel open en spelen met de kinderen.
Dan rijden we naar het eerste weeshuis, the local summer camp “Ritm”. Er zijn hier
ongeveer 150 kinderen. Veel van hen zijn weeskinderen. Er zijn veel tienermeisjes. Ook
hier zien ze er goed uit. Sommige spreken een beetje Engels. Ze zingen liedjes voor ons
en voor de camera. We spelen buiten.
Omdat we allemaal de laatste kadootjes weggeven graaien sommige kinderen naar alles
wat we hebben. Het is niet leuk meer. Ik maak er een dans, een spel en liedjes van. De
dames hebben van Bob allemaal een parelketting gekregen. Ze zien er deftig uit. Er komt
niet veel van echt clownsspel. Er zijn teveel kinderen. Ze lopen allemaal door elkaar.
Het is een gezellig, rommelig en chaotisch uur.
Er wacht ons daar ook nog een verassing: de directrice heeft thee, heerlijke kruidenthee
gezet, en heel veel donuts, cake en koekjes gebakken, speciaal voor ons.
We zitten met zijn allen in een kamertje gepropt, heel knus en warm. We smikkelen en
smullen. Het is de eerste keer tijdens de twee reizen in Rusland dat iemand ons iets
aanbiedt, in de vorm van een versnapering.
Dan is het tijd voor de lunch. Weer een prachtig gedekte tafel en super-bediening. Ik wil
alleen rijst eten en krijg dat opgediend in de vorm van een hart. Bij de deur staat een
“uitsmijter” in een leren pak. Hij kijkt zo serieus en staat zo doodstil dat ik hem er eng
vind uitzien. Bij het toetje gaat Beach met hem dansen. Dan is hij ineens een gewone man
geworden.
Onze buschauffeur is geweldig. Hij hangt ballonnen aan de voorkant van de bus, zet een
pruik op als we gaan rijden en af en toe zelfs een neus. Hij wuift als mensen kijken. Hij
verzekert ons dat er nog nooit een clownschauffeur door Vladivostok gereden heeft.
Veel mensen reageren lachend.
Na de lunch is er nog net even tijd om naar de zee te wandelen. Het is er druk. We
moeten een onbewaakte spoorweg oversteken. Het strand ziet er heerlijk en vies uit.
Er zijn kuilen met afval erin. Leuk vind ik het om even het gewone leven hier te zien.
Ik maak foto’s met kinderen die grapjes maken erop. Clowns op het strand zie je ook niet
iedere dag.
In het laatste wees-vakantie-huis is het erg druk. Hier spelen we op een grote stenen
speelplaats. Er zijn veel kleine kinderen. Iedereen is erg blij met alle stickers die ze
opgeplakt krijgen. Ik geniet van het laatste kontakt met de kinderen ondanks dat ik niet
veel puf meer heb. Het is een raar idee dat dit ons laatste bezoek hier is. Ik voel me een
beetje weemoedig.
‘s Avonds is het afscheidsdiner met champagne en nog meer wodka. Om de beurt houden
we een speech. Ik voel weer hoe enorm bijzonder het is dat ik dit werk mag doen. Hoe
speciaal het is om met een groep mensen die ik niet ken rond te reizen. Ik vertel dit in de
speech. In de restauratie is ook een dansruimte. Lynnette heeft Afrikaanse muziek
meegenomen. Beach en Genevra dansen op de Beatles. Ze zijn er verslaafd aan. Als
Lynnette ‘s muziek draait, verdwijnen zij en hebben wij de vloer voor onszelf.
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Eindelijk kan ik ontspannen en dans. Het is heerlijk.
Er is besloten om naar de Karakoa-bar te gaan. Daar voel ik niets voor. Jammer, het zou
een leuke afsluiting kunnen zijn. Maar de ruimte is rokerig en muf.
Ik ga met Rigoletto wandelen naar de haven. Er is zoveel te zien. Grote kranen en enorme
ijzeren vierkante blokkendozen. Treintjes, auto’s, boten in alle soorten en maten. Het is
ongeveer tien uur en nog wordt er hard gewerkt. Het is net alsof ik in een film ben
gestapt.
De volgende morgen is ons laatste ontbijt samen.
We vliegen terug naar Moskou. Ik blijf nog een week. De meeste anderen vliegen terug
naar Denemarken op weg naar Amerika.

Uitjes.
In Irkutsk gaan we naar de Banja, het Russische sauna-stoombad.
We komen pas om half 10 ‘s avonds aan, hebben niet gedineerd, maar we gaan er toch
heen.
Onze nieuwe gids heet wederom Olga en ze vertelt ons dat dit de beste Banja van heel
Siberië is. Hij is gelegen op een schitterende plek in een bos, aan een mooi schoon en koud
meer. Je kunt dus zo vanuit het stoombad het meer induiken.
De tocht erheen is mooi en duurt bijna een uur. We worden hartelijk ontvangen met
glaasjes wodka, geserveerd door dames in klederdracht. Na de banja wacht ons een diner.
Ik ben erg moe en verheug me op een rustgevende sauna.
Maar deze wens gaat niet in vervulling.
Er is een bruiloft als we aankomen. Harde muziek, veel mensen, feest en vuurwerk.
We besluiten dat wij vrouwen eerst mogen zweten, en daarna de mannen.
De heren hebben nu alle tijd om zich tegoed te doen aan de drank die in overvloed op
een tafel buiten klaarstaat.
Het leuke van banja is dat er wilgetakken in emmers met heet water klaarstaan.
Daarmee kun je op jezelf of een ander meppen. Dat is goed voor de bloedsomloop en de
ontspanning. We krijgen allemaal 1 laken als handdoek en omslagdoek. De Amerikanen
hebben een badpak of bikini aan. Daar doe ik niet aan mee. Gewoon bloot, als een echte
Hollandse. Vlak voor ze het water in gaan, vallen alle kleren toch af. Er gaat niets boven
skinny dipping.
We moeten wachten tot het vuurwerk boven het water is afgestoken alvorens we in het
meer mogen duiken. Het is een prachtig schouwspel.
Eenmaal in de stoom, in een kleine ruimte, begint Beach heel hard te zingen. Genevra en
Sarah doen mee en het wordt een disko party. Hier had ik niet op gerekend. Al mijn
vreugde over dit vrouwelijke samenzijn verdwijnt als stoom in het niets, ik klap in elkaar
en word heel boos.
Ik heb er moeite mee om te vragen of ze stil kunnen zijn. Ik zeg wat van het lawaai in
plaats van te vragen of er ook even stilte kan zijn. Beach laat me inzien dat ik voor mezelf
op moet komen. Maar ja, zij heeft me gezegd dat het een “secret” gebeuren zal zijn. Voor
mij betekent dat samen zijn in stilte, een heilig samen zijn.
Voor sommige Amerikanen betekent dat iets anders.
Genevra waarschuwt ons om niet dichtbij de kolen te staan als je er nieuw water opgooit.
Als ik na de eerste duik nogmaals het stoombad inga, gooi ik water op de gloeiende
stenen en let in mijn irritatie niet goed op waar ik sta. Ik krijg vele hete druppels over me
heen. Grote schrik, een dikke schreeuw en pijn. Ik ren direkt de sauna uit richting water
en spring erin. Dat is een goede reaktie.
Ik ben helemaal van de kaart. Wat later ga ik bij bij een groot kampvuur zitten dat op een
plek achteraf brandt. Wat een opluchting, eindelijk even alleen.
De anderen gaan door met drinken en dansen op “knalharde” muziek.
Ik heb een paar fikse blaren. Wildman heeft aloé vera in de trein. Dat helpt enorm en
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werkt verkoelend bij brandwonden.
Aan het diner houden sommigen een speech. De warmte en de drank laat iedereen
makkelijker praten. Vooral in het Italiaans klinkt het prachtig.
Ik ben ontzettend blij weer naar mijn treincoupé en bed te kunnen gaan. We slapen op het
station in de trein. We blijven die nacht in Irkutsk. Een vreemd gevoel om niet heen en
weer gewiegd te worden.
De volgende dag, na een bezoek aan een groot weeshuis voor gehandicapte kinderen,
maken we een citytour en hebben de gelegenheid rond te wandelen. Er zijn een paar
mooie kerken en een grote rivier.
Onze gidsen besluiten dat het genoeg is geweest voor die dag. Ze vinden dat we toch niet
in hun land kunnen zijn zonder het Baikal meer te hebben gezien. We zijn allen heel
verheugd.
Onderweg bezoeken we een markt en souveniers winkel. Ze liggen aan het meer. Het is
stralend weer, hemelsblauwe lucht en warm.
In de winkel zijn mooie stenen, sieraden, kaarten en sjamanentrommels voor toeristen.
Ik koop het een en ander.
Op de markt zijn Russische poppen, cederhouten voorwerpen zoals haarspelden en
sieraden o.a. van amber. Enkele stalhouders hebben hun waar op het dak van hun auto
uitgestald. Anderen op houten tafels.
Zoals vaak te zien is buiten in Siberië, is ook hier een bruidje in het spierwit. Veel bruidjes
laten zich in de natuur fotograferen. In de zomer en in de winter. Hier dus aan het meer.
We rijden door tot aan een plek vlak aan het water en stappen uit.
Het meer ziet er zeer aanlokkelijk uit. Het is zo blauw.
Ilan springt er als eerste in. Het is soms zo makkelijk om een man te zijn: gewoon
zwemmen in je boxershort.
Alles in mij wil ook het water in. Het duurt even voor ik de beslissing kan nemen om dat
ook te doen. Ik heb geen zwemkleding bij me. Wel een piep klein handdoekje.
Ik ga in mijn hemdje en gele clowns broek. Het is heerlijk, èn ijskoud, èn verfrissend, èn
nu word ik honderd jaar ouder. Het verhaal gaat dat je 100 jaar langer leeft als je in het
Baikal meer zwemt. Niet alleen ik word 100 jaar ouder, ook mijn paspoort, rijbewijs en
mijn geld! In mijn enthousiasme ben ik vergeten mijn buiktasje af te doen. Dat heeft mee
gezwommen. Ik kom er pas achter als ik uit het water glibber en iets zwaars op mijn buik
voel. O jeeminee. Maar gelukkig valt het mee. Alles droogt snel vanwege de hitte.
Het is een mooie uitstalling. Ook nieuwe natte gekleurde euro’s. Zeer sterk papier!
Alles is een beetje gekreukeld, maar nog geldig.
Mijn vliegticket blijk ik in de trein verstopt te hebben. Dat is een grote opluchting. Ik denk
dat daar wel inkt op zou kunnen doorlopen.
Ik heb nog een truitje met lange mouwen bij me. Dit wordt een heel bijzondere aparte
onderbroek.
Anderen gaan daarna ook het water in. Als de bus later weer rijdt, drogen we onze kleren
al wapperend uit het raam.
Terug in Irkutsk rijden we langs een paar zeer oude houten huizen. Donkerbruine houten
balken, houten luiken en een streepje blauw net onder het dak. Heel eenvoudig en
daardoor prachtig.
We gaan nog een souvenierswinkel in en er is tijd om op het grote plein te flaneren. Het is
mooi, met een groot standbeeld in het midden. Bovenop weer de twee adelaarskoppen.
Aan de oever van het meer is een groep mensen muziek aan het maken. Ze delen folders
uit van de Art of Living. Ik ken mensen in Nederland die ook bij deze groep horen.
Siberië is toch niet zo ver weg.
Er zijn ook een paar stalletjes. Genevra koopt handpoppen. Oranje en knalroze harige
soort eenden die een knagend piepgeluid voortbrengen. Later koop ik ze ook, in Moskou.
Terug bij de bus zien we Richard die net een nieuw t-shirt aan een zwerfjongen heeft
gegeven. We blijven allemaal staan. De jongen is erg blij en krijgt nog meer kadootjes.
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Het is ontroerend om te zien hoe hij reageert: heel stil en aandachtig bekijkt hij de nieuwe
aanwinsten. Beseffend dat er zo ontzettend veel meer straatkinderen zoals deze jongen
zijn, stappen we geraakt de bus weer in.
Ulan Ude.
Zondag 22 augustus gaan we ‘s middags op weg naar een groot Boeddhistisch klooster:
het Ivolginsky Datsan klooster. Het is het grootste klooster in Siberië.
Voordat de revolutie uitbrak, waren er honderden kloosters. Al deze kloosters werden
gesloten. In 1946 werd dit nieuwe klooster gebouwd. Er wonen ongeveer 30 Lama’s.
De Dalai Lama kwam hier vijfmaal op bezoek.
De Hoofd tempel wordt helemaal in een nieuw jasje gestoken als wij er zijn. Vrouwen en
mannen zijn druk in de weer met verfpot en kwast, want in september zal de Dalai Lama
weer komen. Maar dat gaat helaas niet door, blijkt later.
Als ik op de terugweg in de trein naar huis zit, lees ik in het blad Spits dat de Chinese
autoriteiten hem geen visum willen geven.
Gezeten in de bus zie ik van uit de verte het klooster liggen. Ik ben blij en opgewonden.
Ik verheug me er enorm op om daar rond te lopen en de energie te voelen die een
klooster eigen is.
Het is prachtig weer. De goud-met-witte stupa’s schitteren in de zon en steken helder af
tegen de blauwe hemel.
Onderweg zie ik mensen in de rivier baden. Achter het klooster zijn de bergen.
In deze omgeving staan het Boeddhisme en het Sjamanisme heel dicht bij elkaar. In Tuva
wonen Sjamanen en dat is dicht bij Ulan Ude.
Ik voel me meteen thuis op deze plek. Ik laat de groep los en verken het kloosterterrein
alleen. Overal hoor ik het Omni Padma Hum door luidsprekers zingen. Dat klinkt heel
rustgevend en vertrouwd. Er staan veel prayer wheels. Hele simpele zoals een
geschilderd blikje met een pin erin die je kunt draaien, en hele grote dikke wheels met
Tibetaanse teksten erop geschilderd.
De houten huisjes die over het terrein verspreid staan, hebben allemaal blauwe luiken. De
monniken wonen er. Hier is ook een hotel voor gasten. Ik wil graag een tijdje in retraite
op deze plek en vraag of dat mogelijk is. Daar blijkt op dit moment geen antwoord op te
zijn.
De tempel is schitterend van binnen en van buiten: heel veel kleuren. Hier kan ik eindelijk
even mediteren....alhoewel.... om me heen lopen en praten allerlei mensen.
Dan is de tijd weer om en gaan we op weg naar Tarbagatay Village.
Dit dorp is een autentieke plek: The village of Old Believers.
The Old Believers zijn een religieuze sekte die vanuit Rusland naar Siberië vluchtten voor
de vervolging van de Tsaars in de 17e eeuw. De mensen hebben hun geloof behouden.
Acht “Old Believers” staan ons in schitterende folkloristische kledij op te wachten.
De bus stopt aan de rand van een heuvel. Dit is een paradijselijk stukje natuur. Ik zie
bergen, heuvels, rotsen, bloemen, en een blauwe rivier met beboste eilandjes erin.
Beach clown, Genevra en Wildman ontmoetten deze groep mensen een jaar geleden ook.
Er is een zeer hartelijk weerzien.
De vrouwen dragen wijde lange rokken met gekleurde banen stof erop genaaid. Op het
hoofd een speciale hoed-muts met kraaltjes op het voorhoofd. De mannen zijn gekleed in
gekleurde blouses, kozakken laarzen en wijde broeken.
We moeten een eindje naar boven klimmen. Het is nog steeds heel heet, dus dat is puffen.
Bij een aantal reusachtige stenen gaan we zitten. De kleurrijke groep Old Believers gaat
voor ons zingen. Het is werkelijk schitterend. Ze zingen voor ons daar in de bergen en
later voor, tijdens en na een groot diner dat we samen met hen eten.
Ze zingen met een open hart, met hun hele lichaam uit volle borst.
Een van de mannen is jarig en zijn vrouw vlecht een bloemenkrans voor op zijn hoofd.
Dat ontstaat zomaar ineens. Ik kan het niet laten om lang zal ie leven te zingen.
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Er loopt een pad naar boven en ik klim verder. Hier is een powerplek: een speciale plek
waar mensen planten, stenen, bloemen of tabak neerleggen als offer aan bijvoorbeeld
moeder aarde. Op zo’n plek is veel krachtige energie in de grond. Je kunt hier zitten om te
mediteren of te bidden.
Dan is er een grote verrassing: ik zie een hele grote vogel. Ik weet meteen dat het een
adelaar is. Het is de eerste keer dat ik er een in het wild zie. Hier heb ik lang op gewacht.
Ik ben heel erg ontroerd.
We stappen de bus weer om naar het dorp te rijden. Helaas zijn er maar twee kinderen.
De anderen zijn op vakantie. We gaan naar het clubhuis van de Old Believers.
In de hal kunnen we relaxen, wodka en andere drankjes drinken.
Ik moet evenals een paar anderen naar het toilet. We moeten om het huis heen lopen.
Daar is een gebouwtje. Mannen en vrouwen apart. Het is er heel primitief en vies. Een gat
in de grond èn een soort wcbril.
Onze MIR gids is de tolk die middag. Een van de Old believers is een hele mooie krachtige
vrouw die leiding geeft. Helaas ben ik haar naam vergeten. Zij kiest Laura en Ilan om
naar voren te komen. Ze heeft besloten dat zij met elkaar moeten trouwen. Beiden
krijgen ze traditionele huwelijks kleding aan. Ze moeten naast elkaar zitten. Ze zien er
prachtig uit en moeten aldoor giechelen. We leren wat de gebruiken tijdens de huwelijksceremonie zijn. Het bruidje moet huilen, of doen alsof ze huilt. Dat betekent............
Ondertussen zingt de groep schitterende liederen. Na de huwelijksvoltrekking is het tijd
voor twee spelletjes. Kusspelletjes. De bruid en bruidegom moeten op een matje knielen
en elkaar kussen. Dan kiest de vrouw een andere man om op het matje te knielen en te
kussen. De man kiest weer een vrouw enz. Een variatie daarop is dat er een man
geblinddoekt op een krukje zit. Iemand wordt uitgekozen om achter hem te zitten.
Zonder te kijken moet hij in zijn hart voelen of hij deze persoon wil kussen. Zo ja, dan
kijkt hij en kan er gekust worden. Een spannende aangelegenheid.
Dan is het tijd voor een zeer uitgebreid diner. De tafels zijn mooi gedekt. We passen er
maar net omheen met zoveel mensen. Onze gastheren-dames hebben zich verkleed en
zien er ineens heel gewoon uit. Aan de muren van de eetruimte hangen veel foto’s van
grote groepen mensen in hun feestkleding. Ook hangen er allerlei affiches met Russische
teksten. Langs de kant staan antieke voorwerpen op tafels. Het geheel maakt grote
indruk op mij. Het is alsof we terug gaan in de tijd. Ook hier voel ik me thuis. De mensen
zijn heel warm en hartelijk.
Zelfs met een volle maag zingt de groep voor ons en krijgen we als toetje nog liederen te
horen. Na het eten zingen we voor elkaar en wordt er gedanst. Heel moe en voldaan
nemen we afscheid. Een afscheid dat hopelijk niet voor altijd is.
Vladivostok.
Donderdag 15 augustus arriveren we heel vroeg in de ochtend in Vladivostok.
Na het ontbijt in het hotel krijgen we een city-tour. Het station is groot en het
stationsplein ook. Het is er heel druk. Op gebouwen hangen grote filmschermen met
reclames.
Het is een ongelofelijk gevoel hier te zijn. Vladivostok klinkt zo ver weg en hier sta ik
zomaar.
In 1992, toen er veel veranderingen plaatsvonden door de Perestroika, werd de stad
officieel als geopend verklaard. Daarvoor waren er veel geheimen vanwege de militaire
haven. We beklimmen een uitkijkpost over de haven en de zee. Allerlei soorten boten in
vele maten. Een eind verderop is een eilandje waar vroeger de top-secrets bewaard
werden. Daar mocht niemand komen en zelfs op de plek staan, waar wij nu kijken en
fotograferen.
Er zijn veel Japanners om ons heen. Als je goed kijkt kun je Japan vanaf die plek zien.
Later besef ik hoe jammer het is dat ik niet naar Japan ben gegaan: ongeveer anderhalf
uur met de boot.
Iedere dag is er om 12 uur een kanonschot bij een militair museum. Er staan tanks in
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allerlei vormen en er is een museum onder de grond. Het is er erg druk. Ook hier zijn
veel Japanners. Ik krijg een uitkijkpost op de schouders van Rigoletto en val er bijna af als
ik het kanonschot hoor: een enorme knal. Het museum hoef ik niet in. We toeren langs de
kust en stoppen bij een onderzeeboot die als museum is ingericht. Dat ziet er spannend
uit, dus nemen een paar van ons een kijkje, gestimuleerd door onze enthousiaste gids. De
submarien is behoorlijk groot, lang, smal en benauwd. Er zijn echte matrozen aan boord.
Er is die ochtend geen gelegenheid om rond te wandelen en te shoppen. Dat kan na de
lunch. Maar ik duik onder de douche en het bed in. Een echt bed. Het blijkt dat Old Bill
mijn buurman is. We hebben beiden een balkon. Blij te kunnen relaxen open ik de deuren
om frisse lucht binnen te laten. Walmen van sigaar dansen naar binnen. Bill heeft nu ook
de tijd om te roken, en ik vind het zo smerig! Ik baal en moet ook erg lachen. Deuren
open of deuren dicht????
Zaterdagochtend pakken we al onze spullen weer in en vertrekken naar het vliegveld om
naar Moskou te vliegen. Een reis van ongeveer acht uur.
Vanuit de bus fotografeer ik nog een paar enorme beelden van Russische helden. Ik vind
het indrukwekkend om deze “statues” te zien.
Op het vliegveld verloopt alles naar wens. Even is er paniek: ik moet naar de wc en
niemand weet precies waar die is. Ik vraag het nogmaals als ik de douane al gepasseerd
ben. Ik blijk weer terug te moeten. Mijn paspoort moet ik afgeven aan een douanemeneer. Dat voelt niet prettig. Je weet maar nooit of ik er weer door kan en mijn
paspoort terug krijg. Gelukkig gaat het goed en moet ik rennen om de bus naar het
vliegtuig te halen. Anderen hadden mijn handbagage in bewaring en meegenomen.
We vliegen met Aeroflot. Daar heb ik geen leuke verhalen over gehoord. Maar het
vliegtuig ziet er nieuw en luxe uit en de reis verloopt voorspoedig. Voor ik de trap op ga
om naar binnen te stappen, maak ik een foto van het toestel. Niemand merkt het. Toen
iemand anders dat ook deed, kwam er een woedende dame op haar af en ze wou de
camera afpakken. Zelfs clowns kunnen spionnen zijn, denken ze vast.

Moskou.
Ik verblijf nog een week in Moskou.
Een hotel hoef ik niet te zoeken want ik kan bij Maria en Ilian logeren. Zij zijn de eerste
dagen nog in Amerika. We hebben elkaar veel te vertellen als ze terug zijn.
Maria werk met weeskinderen o.a. in Moskou. Zie www.mariaschildren.org
Dit keer heb ik de tijd om Moskou een beetje te verkennen.
Ik heb het geluk dat Andrea daar ook net is aangekomen. Ze werkte in een weeshuis ten
zuiden van Moskou en is daar weggevlucht: ze werd er slecht behandeld.
Ze spreekt een beetje Russisch en kent het metrosysteem. Zo heb ik ineens een gids.
Wildman logeert hier ook een paar dagen. Hij laat me de winkels in de buurt zien.
Maria’s moeder wijst ons ook de weg. Met haar blijk ik ineens Frans te kunnen spreken.
We gaan naar het Art-museum.
Een andere keer gaan we met een paar kinderen een dagje naar de dierentuin. Er zijn niet
veel dieren want het is te heet. Wel zijn er kermis attrakties. Dat spreekt de kinderen veel
meer aan.
De laatste dag ga ik met Andrea, Ruslan en Nadya (twee weeskinderen die Maria heeft
opgevangen) naar het babyweeshuis. Daar was ik ook in November 2001.
Ik herken nog twee babies. Ze liggen nog steeds in een enorme grote box samen met
andere babies. We spelen en knuffelen met hen. Het uur is zo om. Helaas is er geen tijd
om naar de peuters en kleuters te gaan.
Ruslan en andere kunstenaars hebben hier een aantal muren beschilderd met prachtige
tekeningen: Murals genaamd. Het gebouw ziet er nu heel anders uit. Het is alsof de zon er
is gaan schijnen.
Op de terugweg in de metro heb ik een bijzondere ontmoeting. Ik heb mijn clownsjas en
kikkermuts aan. Een mooie Russische man kijkt naar me. Eerst negeer ik hem. Maar na
een tijdje spreekt hij me aan. Hij geeft me complimentjes en bedankt me voor dat wat ik
aan zijn land geef. Hij vertelt me akteur te zijn. Net voor hij uit moet stappen kan ik hem
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een regenboogstickertje opplakken.
Dit gebeuren voelt als een hele mooie afsluiting van deze reis. Mijn hart straalt ervan.
In het vliegtuig naar Amsterdam zit ik naast een Russische moeder en dochter. Ze wonen
in Moskou. Ze zijn op weg naar Manchester om een andere dochter op te zoeken.
De moeder heet Irina.π Ze vertelt me over haar werk en de politiek in haar land. Ze heeft
een belangrijke baan bij het Ministerie van Financiën.
Als ik nogmaals in Moskou ben zal ik kontakt met haar opnemen.
Het is weer erg wennen om thuis te zijn. De Nederlandse trein is stil en klein en
schommelt niet heen en weer.
Ik ben blij te kunnen uitrusten. Ik ben ook erg blij dat dit verslag af is en ik het kan op
sturen naar iedereen die mij gesponsord heeft. Op deze manier kan ik mijn dank tonen.

eten in de trein en in een restaurant

vliegen naar Moskou
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