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Reis langs de randen van China
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Ervaringen van reizigers

De kennis en inspiratie voor deze originele reis deed ik op in de acht jaar dat ik in Yunnan woonde,
leefde, studeerde, reisde. Hij voert je langs de randen van China, waar je exotische bergvolken, fascinerende grensgebieden, spectaculair natuurschoon en klassiek Chinese stadjes treft.
De Jinping regio, gelegen tegen de Vietnamese grens in
het zuidoosten van Yunnan, is een etnische goudmijn.
De Yao, Hani, Hmong, Yi en Dai trekken er in hun authentieke kleurrijke kleding naar de lokale markten die
we bezoeken.
In het zuidwesten leven de Bulang, de
timide Lahu en de exotische Wa.
De laatste golden nog tot in de jaren ’60 als koppensnellers maar zijn verrassend vriendelijk. Ze leven ook
aan de andere kant van de grens met Myanmar waar ze
hun eigen Wa Staat bestieren. Uitzonderlijk zijn ook de geïsoleerd levende Limi Yi.
In het noordwesten van Yunnan tref je de Lisu en de Tibetanen.
De route door de grensstreken geeft je naast alle ontmoetingen met de diverse bergvolken een interessant inzicht in de betrekkingen van China met zijn
buurlanden.
Landschappelijk wordt het zuiden van Yunnan gedomineerd door een scala aan tropische gewassen. Rubberen bananenplantages, rijst- en suikerrietvelden en heuvels vol thee wisselen elkaar daar af. In het noorden volgen we een prachtig ruig stuk van de Mekong. Qua natuurschoon is de ijselijk mooie 6.700 meter hoge Tibetaanse Kawa Karpo bergketen het hoogtepunt van de
reis.
Tussendoor kom je in de oude Chinese stadjes Jianshui
en Weishan met hun historische resten, je bezoekt een
Tibetaans klooster en je kunt naar de taoïstische berg Weibaoshan gaan met zijn sfeervolle tempeltjes.
Ik vind het de mooiste en boeiendste reis die je in Yunnan kunt maken.
.

