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Een gat in de markt

ANDERSREIZEN
Toerismeis eenvorm van.contact met de DerdeWereld, die
de laatstetwintig jaar flink is
toegenomen.
Ook het circuitin
Nederlandrond dezevluchtige ontmoetingenbreidt zich
nog steedsuit. Reisorganisaties
nemensteedsmeer Derde-Wereldlandenin hun pakket op en
Derde-Wereldorganisatieszijn
toerismesteedsserieuzergaan
nemenin de ontwikkeling van
arme landen. Steedsmeer onderzoekersbestedenhun tijd
aan het bestuderenvan deze
wiietiidsbestedingen voorlichters aan het gevenvan informatie daarover. Het lijkt een
trend, die meer te maken heeft

w
Illustratic uiÍ eenfvlder overde
'Toeristin de Derfotoweilstrijd
de Wereld',georganiseerddoor
de Werkgroep Ontwikkelingstechnieken(WOT) van de
TU Twente.U kuntfoto's inzenden tot 27 augustus: WOT,
Postbus217, 7500AE Enschede. Meer inf.: 053-892845.

met een behoeftenbevrediging
van het Noorden dan van het
Zuiden. Het vinden van andere vormen van reizen die de negatieve gevolgen Ían het toerisme zoveel mogelijk inperken, is een gat.in de markt.
'Alternatief
toerisme staatniet op
de agendavan de Derde Wereld,
maar van sommige elitaire mensen in de Eerste Wereld, die op
een alternatievemanier willen
rcizen...', beweert Peter Holden, voormalig uitvoerend secretaris van de OecumenischeCoalitie voor Derde Wereld
Toerisme (ECTWT). Hij schopt
daarmeeeen aantal goed bedoelende mensentegen de schenen.
Een kijkje achter de schermen
van een viertal.mensen, datzích
in Nederland bezighoudt met een
andere manier van reizen twee in de informatie-sector en
twee in de reiswereld - leert
meer over hun motivatie.
Toerisme naar de Derde Wereld
kies je niet als beroep, daar rol
je in. Jos Wielders van Reisbewij s, informatie-steunpunt over
toerisme van het Centrum voor
OntrÍikkelings Samenwerking
(COS) in Eindhoven, verbleef
tien jaar geleden voor zijn studie in de Derde Wereld en zijn
'hart ging
voorgoed sneller kloppen'. Kees van Teeffelen, hoofdredacteur van de landenreeks 'Te
gast in' van de stichting Toerisme & Derde Wereld: 'Voor
een reis naar India had ik van alles gelezenover de geschiedenis
en economie. Maar ik ontmoette een compleet ander India: zoveel mensenop straat met weinig verkeer, de kleuren van de
sari's en de warmte. Dat was

schokkenden verwarrend. Vanuit dit idee van cultuurschok proberen we nu duidelijk te maken
aan reizigers dat het gaat om
mensen zoals wij, alleen in een
ander land.,En datje ook kunt
luisteren naar hun verhaal.'
Thei van Laanen, reisorganisator en -leider van het 'kersverse' tweemansbedrijfi e Aktieradius Reizen: 'Ik vind het een
uitdaging om iets met mijn kennis te doen. Ik wil meer dan herinneringen overhouden.' Rob
Regnault van Baobab/Terra Tra-

Gedragscode voor toeristen
- Informeert u zich vooraf over het land dat u gaat bezoeken. Beperkt u zich daarbij niet tot een reisgids, maar
lees bijvoorbeeld ook een romnn uit of over het land en volg
het nieuws in de krant.
- Maak als het kan gebruik van lokale voorzieningen,zodat de plaatselijke bevolking ook aan het toerisme kan verdienen.
- Leer wet van de taal, al zijn het mear een paar woorden. De mensenzullen dit zeker waarderen.
- Afdíngen is op veelplaatsen gebruikelijk, maar ga niet
tot het uiterste. De mensenhebben recht op een eerlijke pijs.
- In het land, dat u bezoekt, geldt waarschijnlíjk een ander tijdsbegrip en gaan mensen anders met afspraken om.
Houd daar rekening mee.
- Door /e lokale bevolking goed te observeren, komt u
veel te weten over andere gewoonten en omgangsvormen.
Het zal u daarbij opvallen dat er behalve verschillen ook
veel overeenkomsten zijn.
- Probeer van luisteren een gewoonte te maken in plaats
van alle aníuoorden te kennen.
- U kunt anderen in verlegendheid of zelfs in gevaar brengen door al te openlijk over gevoelige zaken als religie of
politiek te praten.
- Doe geen belofien die u achteraf niet waar kunt mnken.
(Samengesteld uit codes yan een aantal chrtstelijke groepen in de Derde Wereld.)
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vel, reisgrgaàisatiedie zich sPe'reizen voor
cialiseert in aParte
reizigers', weet niet meer Precies
hoe Éii in deze wereld terecht is
gekomen. 'Het hangt van toevall=iehedenaan elkaar. Ik heb socále geografie van ontwikkelingslánden gestudeerd. veel
sereisd en ik kon niet gemakkeIiik werk vinden in mijn eigen
vak. Na het leiden van reizen ben
ik toen met Baobab/Teira Travel begonnen. Ik vind het belaneriil dat ie als Nederlander
iets- van ontwikkelingslanden
snapt,waardoorje een beter inzicht krijgt in de wereld om je
heen en er kritischer tegenaan
kiikt. Maar natuurlijk zet je dat
niet in je reisbrochure. Dat staat
zo pretentieus. Dat zou ik een
valie presentatievinden. Je bent
tenslotteook commercieelbezig.
Het speeltwel voortdurend in je
gedachten.'

In het Maastrichtse
Expositie en Congres
Centrum MECC)
wordt van 2 tot en met
4 juli een internationale
conferentie gehouden
over de toekomstvan
Afrika. (Zie hierover
elders in dit nummer.)
Voorafgaand aan de
conferentieis van27
juni tot 1 juli de derde
'Afrika-week' gehouden
in de Limburgse
hoofdstad.Meer
Keesvan Teeffelen (rechts) in India.
informatie in de
specialeAfrika-krant'
hoogtepunt voor de meesten de
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GEWETENS\ryROEGING
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interessevoor andere culturen'
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verstrekkende gevolgen kunnen
hebben voor de beeldvorming.
Een reis naar de Derde Wereld
kan immers ook vooroordeelbevestigend werken. Als je denkt
dat Kenianen lui zijn, dan zie je
ook luie Kenianen. Een eenvoudig rekensommetje lan Jos Wielders leert dat vijftigduizend Thailandgangers per jaar toch
minimaal tweehonderdduizend
dia's voor familie en vrienden
opleveren. Als je al die mensen
met betere informatie zou kunnen bereiken...
Maar de vorm waarin de voorlichting gegotenwordt, moet ook
aangepast zijn. Jos Wielders
heeft het over aangepasteuitnodigingen aan reisbureàus. 'Die
kunnen er riet zo eenvoudie'uitzien.' Reisbewijswil mensei niet
te nadrukkelijk een bepaalde
richting in duwen. 'Ze móeten
zelfhun beslissingennemen. Je
kunt wél een ingang creëren.zodat er een lampje gaat branden.'
Ook Toerisme & Derde Wereld
is voorzichtig met bijvoorbeeld
politieke informatie. Kees van
Teeffelen: 'Maar het is niet vrij'Te gast
blijvend.
in' probeefi
toeristen bewust te maken van
andere gewoonten en gebruiken.
Dat het gaat om mensen zoals
wij, maar dan in een ander land.'
Gemmeke van Kempen, medewerkster van Toerisme & Derde
Wereld,. illustreert hoe. 'Niet
door te confronteren; dat schrikÍ
af. Meer volgens een harmoniemodel, gericlrt op begrip. Zo betrap ik mezelf erop dat ik een
boer op het platteland in Tirrkije
als een plaatje zie. Terwijl ik een
boer in Frankrijk als persoon beschouw. Want daar weet ik meer
van.'
De reisorganisatieshouden zich
vanzelfsprekend meer bezig met
reizen dan met bewustmaking.
De dorpjes in de folder van Aktieradius zijn vooral vrolijk. Thei
van Laanen: 'Ik weet dat dat versluierend kan werken, maar dat
is watje ziet op zo'n reis. Tildens
de korte contacten krijg je weinig te maken met conflicten en
uitbuitingsrelaties.' De leermomenten vinden meestal toevallie
onderweg plaats. De jungletochl
van AkÍieradius voert ook langs
omgekapt€bomen en nieuw aaigelegde wegen vol houttrucks.
Daar kunje als begeleiderdanje
vèrhaal bij houden. Rob Regnault
vindt het gevaarlijk en hoogdravend om over bewustmakins te

Yan twee tot vijf juli
vindt in Amsterdam de
elfde conferentie over
hedendaagsZuid-Azië
plaats. Er worden
panelzittingengehouden
over 15 verschillende
thema's.Meer inf. bij
CASA, Oudezijds
Achterburgwal $í f0l2
DK in Amsterdam.
Aan de Katholieke
Universiteit van Leuven
wordt van 20 tot en mer
22 augustuseen
leergang gehouden over
het conciliair proces,
met als motto 'De
mens: hoederof
verrader van de
scheppinglDe
studiedagenworden
georganiseerddoor de
VlaamseBijbelstichting,
de afdeling Permanente
Vorming van de
K.U.Leuvenen het
VlieberghDanseres op Bali.
Senciecentrum.Het
'Binnen
je beperkte mospreken.
Kijk, er zijn natuurlijk altijd
vindt plaats in college
gelijkheden als reisorganisatie wel pijnlijke voorbeelden re vinDe Valk in Leuven.
probeerje mensenzoveelmoge- den, zoals overvolle zwembaden Inlichtingen en
lijk alle kanten van Derdemidden in de Sahel. Maar zn zijn
inschrijving bij L.
Wereldlanden te lateí zien.'
er legio onrechtvaardigheden. Frederix, tel.
Want wat denk je van aardbeien09-16t259218.

ZWEMBAD IN DE SAHEL
Rob Regnault trekt zich de kritiek op het toerisme wel aan,
maar hij denkt dat de economische en sociaal-culturele effecten
van het toerisme behoorlijk worden overschal.'Moderniserine
vindt net zo goed plaats zonde-r
toerisme. Steedsmeer eebieden
worden opèngelegd voo-r de wereldeconomie. En wat de schriinendeconfrontatie in inkomeniverschillen betreft: lokale riiken
etaleren hun rijkdom vaak ielfs
nog meer. Dus het maalÍ niet zoveel uit oftoeristen dat ook doen.

Restaurantin Nepal.

teelt met een uitgebreid irrigatiesysteemin Afrika?'
VERANTWOORD
TOERISME
Het uitgangspunt van de werkers
aan andere vorrnen van toerisme
is: Toerismeis er. Laten we Droberen de goede kanten daarin te
ontwikkelen. Tenslotteis de natuurlijke nieuwsgierigheid van
mensen naar elkaar positief en
niet tegen te houden. Thei van
Laanen is de enige, die daar weleens over piekert: 'Ik weet niet
in hoeverre wij meewerken aan
de negatieve gevolgen voor mensen in de Derde Wereld. Kijk, ik
vind die pofi-jopi-restaurants, die
zich aan de toeristen aanpassel,
niet geweldig. Maar misschien
vinden lokale mensen dat wel.'
Het ideale plaatje .van DerdeWereldtoerisme staat Kees van
Teeffelen helder voor ogen: 'Het
ene jaar daar te gast te zijn, het
anderejaar gastheer hier.'
Brigitte Sie

In Amstelveenwordt
een informatie-ochtend
gehoudenop 30
augustus om 10.00uur
in het Karmelklooster
(zij-ingang)aan'de
Groen van
Prinstererlaan99 over
de opzet van de crrrs&s
Wereldwijs.Bedoeling
van de cursus: een
gezamenlijkeleerroute
om meer zicht te
krijgen op de
samenhangtussende
Derde Wereld en onze
samenleving.
Inlichtingen: Marjan
Yerwoerd,tel. 0250316560of Bouke Halma.
tel.020-16642&
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