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RED.
Selamat datang… bij de eerste Flits van 2017.

Allereerst natuurlijk een (enigszins verlaat) heel voorspoedig en gelukkig nieuwjaar! 

Dat 2017 maar vrij mag zijn van haze, muren en andere ongemakken en gevuld mag 

zijn met mooie wijn, heel veel kaas en andere geneugten die het leven ons biedt.

De redactie heeft geen goede voornemens dit jaar… maar wel een thema: passie. 

En met die gedachte in het hart, gaan we vast en zeker een fantastisch Flits jaar 

tegemoet. 

Het zal je al zijn opgevallen: net als een zebra z’n strepen nodig heeft, vonden we 

dat de Flits ook wel wat versiering kon gebruiken…

Dit is de eerste Flits die onder mijn hoede verschijnt. Onze grote dank gaat uit naar 

mijn voorgangster Andrea Conrad, die met haar enorme inzet de Flits in 2016 

aanstuurde. Andrea woont sinds twee maanden in Caïro en schrijft voor een laatste 

(?) keer in de Flits, over het mooie Ipoh. Het ga je goed Andrea!

Thaipusam. Een groot hindu festival dat op 9 en 10 februari valt. Heel interessant 

om over te lezen en wellicht nog leuker om het te aanschouwen, mits je een sterke 

maag hebt. 

Ook hebben wij een gastschrijfster: Pamela de Lange. In deze Flits kun je alles lezen 

over haar hike avontuur in Bukit Chenuang. Dank je wel Pamela! 

Een ander avontuur, maar iets verder weg: Harriet van Eldik - ten Hoopen bezocht 

Oost Java, Indonesië. De schitterende foto’s bekijkend die zij daar maakte, wil ik nog 

maar één ding doen: ook gaan…

Verder maken wij kennis met de Maleisische meester van de Indiase dans: Ramli 
Ibrahim. Heb je altijd al een cursus zelfverdediging willen doen? Lees daar alles 

over in het interview met Lionel Yap! 

De februari Flits heeft een nieuwe rubriek over Nederlanders die in Maleisië 

hebben gewoond. Hoe gaat het met hen? Missen zij de nasi lemak, de Petronas 

Towers, de warmte en Malaysia Boleh? Of eh… helemaal niet?

Het is alweer enige tijd geleden dat de Goedheiligman Kuala Lumpur aandeed 

tijdens zijn drukke verjaardag schema. We konden het natuurlijk niet laten om een 

paar foto’s van die bijzondere dag in deze Flits te plaatsen.

Ook hebben we uiteraard het Portret en deze maand maken we hierin kennis met 

Gerard Wieggerink en Eleni Sarantinou. Eleni is tevens onze meest recente aanwinst 

voor de Flits redactie. Welkom Eleni en we zijn heel benieuwd naar jouw bijdragen.

Wederom een boordevolle Flits. Wij wensen je veel leesplezier toe.

Namens de redactie,

Merel Nahuijsen

01 l FLITS_februari2017

COLOFON

Redactie-adres:
Impian Bukit Tunku Unit 11
8 Jalan Tunku, Bukit Tunku
50480 Kuala Lumpur
Kopij bij voorkeur via e-mail naar:
flits@nlvmaleisie.nl

Inleverdatum kopij
01 febuari 2017
(voor maart Flits 2017)

Advertenties
Redactie Flits/Bestuur Nederlandse
Vereniging

Cover ontwerp
Ton van Bragt mmv 
Arienne Smith-Westerhout

Met dank aan
Downtown SE

De Flits is een uitgave van de Nederlandse 
Vereniging te Kuala Lumpur. Het blad 
verschijnt tien keer per jaar als magazine 
en tvee keer per jaar als ledenlijst en 
wordt kosteloos toegezonden aan leden 
van de vereniging. De verantwoordelijk-
heid voor geplaatste stukken berust bij de 
auteur. Niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de auteur. De redactie 
behoudt zich het recht voor een artikel te 
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PLAYGROUP
Elke dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 

uur is er een gezellige playgroup voor 

kinderen tot ca. 3 jaar oud. 

Deze ochtenden worden roulerend 

bij iemand thuis gehouden. 

Ben je geïnteresseerd? 

Bel Astrid Bakker, 

tel. 014-236 1269 of 

email:  astridbakker345@hotmail.com
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Beste Leden,

De tijd glijdt ons als mul zand door de vingers. De vorige keer schreef ik 
jullie allen aan in dichtvorm, in lijn met de toen geldende festiviteiten. 
Deze zijn voor een ieder gevolgd door nog meer festiviteiten... Kerst, 
Oud & Nieuw, vakanties in tropische en minder tropische gebieden… 
Pre-Nieuwjaars borrels, Nieuwjaars borrels, annual dinners etcetera... 
Ik hoop dat jullie van deze net zo goed en hard hebben genoten als de 
voorzitter zelf! Nogmaals de beste wensen en ik zie jullie allemaal in de 
sportschool?

In de weken voor én na de distributie van deze editie zal een ieder op 
verscheidene momenten het getrommel en “Gonxi Gonxi Gong” ter ore 
komen. De welgeheten viering van het Chinese Nieuwjaar, die ditmaal in 
het teken staat van de “Rooster” of “Chicken”, en volgens de 
verschillende bronnen de “Female Fire Chicken”. Dus op mijn beurt: aan 
een ieder opnieuw een wel gemeend “Gong Xi Fa Cai !” (Gelukkig 
Nieuwjaar!).

Het blijft ook een terugkerend thema dat we binnen onze vereniging weer 
afscheid hebben moeten nemen van leden en bestuursleden, maar gelukkig 
ook weer nieuwe mogen verwelkomen!

Aan de eerste groep een heel hartelijk dank voor jullie inzet, gezelligheid 
& meebouwen aan onze organisatie, we zullen jullie missen… Aan de 
laatste groep, een heel Warm Welkom! Ook dit jaar zit weer vol met leuke 
evenementen, verhalen in de FL!TS en meer… Eén daarvan is het ZOAT 
2017 welke van 13-15 oktober zal gaan plaatsvinden. Dit is dan ook de 45e 
editie van hèt regionale Nederlandse Hockey Toernooi voor Jong & Oud! 
Ditmaal georganiseerd in Kuala Lumpur…

De meeste commissieleden nemen deze taak op zich naast hun drukke 
full-time of familie-time baan... en hier voor: ‘Muchos Gracias!! Het is nooit 
makkelijk om het voor iedereen even leuk te maken, maar wij doen ons 
best… Mocht het je leuk lijken om een steentje bij te dragen, dan horen 
we dat heel graag, want er zijn altijd stoelen aan de tafel beschikbaar. 
Schuif gezellig aan!

Tot Onverwachts!
Vriendelijke groet,
De Voorzitter(t)

Martijn Langhout
Voorzitter
HP: 011 1427 5718
voorzitter@nlvmaleisie.nl

Hilde Van der List-Broos 
Secretaris
HP: 012 347 8673
secretaris@nlvmaleisie.nl

Sanne Jansen
Communicatie
HP: 017 668 9451
flits@nlvmaleisie.nl

Titia van Kranenburg 
Evenementencommissie
HP: 017 777 6300 
evenementencommissie@
nlvmaleisie.nl

Lidewij Hesselink
Kidscommissie
HP: 017 891 0807
kidscommissie@nlvmaleisie.nl

Ernst Wassenaar 
Penningmeester
HP: 019 297 9878
penningmeester@nlvmaleisie.nl

www.nlvmaleisie.nl

www.facebook.com/
NLVerenigingMaleisie
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AANMELDINGEN

Stephan Schouten & Lien Pham
MK28, B2-25-2, Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur 
Kids: Paul & Stef

John Heijlands & Linda Bruijnen
1E-6-6 Quayside Seafront Resort Condo, Lorong Seri Tanjung Penang
10470 Tanjung Tokong, Penang Island

Frans Kortekaas en Meryem El Basri
C-23-05 Platinum Suites, 1020 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur

Hendrik Jan Jager en Vivi-Ann Sigernes
C-36-6, 9 Bukit Utama, 47900 Bandar Utama, Petaling Jaya
Kids: Anna en Olav

Ronald Schop en Ashley Valmadre
B-33A-05 The Pearl, 2A Jalan Stonor, 50450 Kuala Lumpur
Kids: Anderson en Georgiana

Sjoerd Copier
R2-7-2 Andalucia Pantai Hillpark, Pantai Dalam, Bangsar South
59200 Kuala Lumpur
 
JARIGEN
Mette Boezelman 04 feb. 2014     Aisha Riesthuis      04 feb. 2011
Christina Govaerts 04 feb. 2004 Tobias Elbers 09 feb. 2009
Paul Brouwer 11 feb. 2005 Quintus Colbeck 12 feb. 2010
Anjali Festen 12 feb. 2005 Yenthe Sijm 19 feb. 2001
Tessel Gast 20 feb. 2006 Alex Ehren 21 feb. 2007
Juliette Govaerts 22 feb. 2001 Stefanie Essaadi 25 feb. 2002
Lara Nootebos 26 feb. 2000 Stijn Prince 27 feb. 2012

AFMELDINGEN

Fred & Esther Tangelder  
(per 01/11/2016) Kid: Linde

Jan & Tineke Horstink
(per 31/12/2016)

Jos en Lisette Hurkmans    
(per 01/01/2017)

Remco en Cherry Fi Cesista Vonk   
(per 31-12-2016)
Kids: Jhensen Cesista, Noa, Sterre, Indy, 
Chennel Cesista, Aaron, Raiden

Frans Dietvorst en Hetty Volmerink 
(per 1-12-2016)

Dennis en Anke Akkerman   
(per 31-12-2016) Kids: Nynke en Hessel

Robert Hermans    
(per 01-11-2016)

Susan en Erik Havemans    
(per 01-11-2016) Kids: Daan en Thomas 

Ben Rogmans     
(per 1-12-2016)

Tom Faulkner en Andrea Conrad   
(per 1-12-2016) Kid: Lucas

Chris en Olga van Kempen   
(per 01-01-2017) Kids: Sophia en Olivia

Eddy en Hilde van der List -Broos   
(per 01-01-2017)

Babette Rijsenbry en Walter Wassenaar
(per 31-12-2016) 
Kids: Milan, Tatum, Yannick en Vesper

Harry van de Velde en Tjitske Monster
(per 31-12-2016) Kids: Pepijn en Floris

Mathilde en Klaas Esselink   
(per 01-12-2016) Kids: Lyke en Xander

Ruth Nijsten en Annelies Riem Vis
(per 01-01-2017)



  1 february 
  Federal Territory Day 
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  10 februari 
  Thaipusam 

Het woord Thaipusam is een combinatie van de naam 
van de maand, Thai, en de naam van een ster, Pusam. Deze 
bijzondere ster is op zijn hoogste punt tijdens het festival. 
Het festival herdenkt de gelegenheid toen Parvati aan 
Murugan een Vel speer gaf, zodat hij de kwade demon 
Soorapadman kon overwinnen.

  10 en 11 februari
  Leo Gandelman

Niet iedereen kan zeggen dat hij of zij wel eens heeft 
‘gejamd’ met een ex-president van de VS (Bill Clinton). 
Leo Gandelman wel. Hij is een beroemde Braziliaanse jazz 
musicus, voor wie hem nog niet kent. Hij is twee dagen 
met zijn band in Kuala Lumpur en treedt op in KLPAC.
10 en 11 februari om 20.30 in KLPAC in 
Pentas 1 Kaartjes tussen 60-100 RM

  14 february 
  Valentijnsdag

 Zet je liefje vandaag eens in   
 het zonnetje !

  16 februari 
  Algemene ledenvergadering NLV
  
Tijd: 20.00
Komt allen…! Wederom wordt de Pub Quiz gehouden, 
na het succes van vorig jaar. Locatie voor de ALV wordt 
nader bekend gemaakt; houdt de email in de gaten…
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  22 februari-1 maart    
 Tour de Langkawi

Voor de 22e editie van dit wielrenners spektakel moet je 
gewoon even het vliegtuig nemen.
Een klein beetje Tour de France in Maleisië.
Voor meer info: www.ltdl.com.my

  21 februari    
 Eddie Izzard

Een avond gevuld met stand-up comedy !
Edward John Izzard is een Britse stand-up comedian en 
acteur. Hij is vooral bekend geworden om zijn stand-up 
optredens, maar naast zijn tournees is hij acteur op 
televisie, in het theater en in films, en doet hij veel 
liefdadigheidswerk.
Te bezichtigen in het HGH Convention Centre, 
992 Jalan Sentul, Kuala Lumpur
Prijzen van 130 – 270 RM 

  22 februari-5 maart    
 Alya WTA Malaysian Open

Ook dit jaar wordt op de banen van de TPC Kuala 
Lumpur een WTA-toernooi georganiseerd.
Ga eens een kijkje nemen bij de dames !
Het TPC vind je aan 10, Jalan 1/70D & Off Jalan 
Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara, Kuala Lumpur.

shuckedoysterbars
The Gardens, 3rd Floor 
B.I.G. Supermarket, Publika 
The Roof, 1st Avenue 1 Utama
Pavilion shucking soon

Dine in or Delivery 1800 88 3474
www.southernrockseafood.com
34 Jalan Kemuja Bangsar
LC-01-07, The Intermark, 

16 februari 
Koffieochtend NLV Maleisië
  
De eerste koffieochtend van 2017. Tijd voor een gezellige babbel 
met je vrienden en vriendinnen.



Malaysian Dutch Business Council
Unit 808, 8th Floor    | Wisma Lim Foo Yong    | 86 Jalan Raja Chulan 50200 Kuala Lumpur | Tel:  +603 2722 8335  | Fax: +603 2141 8335    
info@mdbc.com.my    | www.mdbc.com.my

The Malaysian Dutch Business Council (MDBC) is an active bilateral trade 
support organization with more than 200 corporate members, giving access to 
the largest Dutch - Malaysian business network.  Join us and let us be your guide 
to better business in Malaysia.

We o�er many products and services, including:
* The highest quantity and variety of activities throughout the year - di�erent topics, venues and concepts, informative for all levels.
* Access to motivated and capable Dutch students for internships in Malaysia via our Student Internship Program (SIP).
* Many exposure opportunities for members through our magazine, emails, events and Business Directory.
* For members in the Northern region, we have launched our MDBC Penang Chapter.
For more information, please check us out on FB, Linked In, Twitter or at our website www.mdbc.com.my



“Lekkere cupcake dijen, hahaha!” Geen groter vermaak 

denkbaar voor mijn dochter om mij uit te lachen en 

tegelijk heel hard op het mikpunt van haar plezier te 

slaan. Net terwijl ik had besloten even me-time te nemen 

en met een boek languit op de bank te gaan liggen, 

kwam dochterlief eraan. Met pretlichtjes in haar ogen. 

“Me-time nemen? Haha, mama toch.” Die luxe wordt 

je bij hoge uitzondering gegeven door je kinderen, die 

neem je niet. Na 12 jaar van ouderschap heb ik dat 

blijkbaar nog steeds niet door. Ik stond op het punt 

mij enorm geïrriteerd om te draaien en m’n allerliefste 

8-jarige eens goed de les te lezen. Nog net op tijd 

bedenk ik mij ineens wat mijn thema was voor 2017.

Oh ja. Mijn thema is: GEDULD

Na jarenlang elke eerste maand van het nieuwe jaar 

driftig met goede (en minder goede) voornemens in de 

weer te zijn geweest, houd ik het dit jaar voor gezien. 

Net als dinosaurussen, Volkwagens en gevulde eieren zijn 

ook goede voornemens namelijk een beetje passé. ‘Elke 

dag naar de gym gaan’, was mijn meest voorkomende 

goede voornemen, jaar in, jaar uit. Tuurlijk. Die eerste 

week in januari ging geweldig hoor. Zeven dagen lang 

tiranniseerde ik mijn arme lijf, deed mee aan zumba en 

sh’bam; ik ging er vol tegenaan. Na een week kenden de 

dames bij de receptie van de fitness club mij eindelijk bij 

mijn voornaam. Na de Nieuwjaarsreceptie van de NLV 

op 13 januari echter, en een aantal overheerlijke roze 

koeken later, liep ook dit voornemen bedroefd en met 

hangende pootjes naar de stapel met het opschrift: 

‘jammer dat ook dat niet werkte’.

Maar het thema geduld, dat ik voor mijzelf bedacht had, 

lijkt nu te werken. In de rij staan bij de kassa? Mijzelf 

dwingend aan mijn thema te denken, sta ik geduldig in 

de rij naar mijn boodschappenkarretje te lachen. Stress 

in het verkeer? Nee hoor. Met een vriendelijk 

handgebaar laat ik binnensmonds knarsetandend de 

meest onbeholpen Myvi rijders voorgaan. Ok, ik geef toe: 

deze gemoedstoestand is mijn einddoel. Het vergt nog 

heel veel oefening (zo’n 12 maanden vermoed ik) voor 

ik mijzelf een Meester in het Geduld mag noemen. 

Wat is jouw thema voor 2017? Doe je ogen eens dicht. 

En kijk terug op de afgelopen 12 maanden. Bedenk hoe 

je leven er nu uitziet. Wat werkt en wat werkt niet? 

Waar voel je je ontevreden over of waar word je juist 

erg blij van? 

Een thema: dat werkt! n

Goede voornemens
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Oost Java, Kawah Ijen en 
Gunung Bromo                      
Tekst en foto’s: Harriet van Eldik-ten Hoopen

n Kawah IJen

08 l FLITS_februari2017

G
R

O
T

E
 R

E
IS



FLITS_februari2017 l 09

Kawah Ijen
Onderweg in de auto en na aankomst in ons hotel 
hebben we geprobeerd wat te slapen omdat onze hike 
naar Kawah Ijen komende nacht al op het programma 
staat! Achteraf hadden we een dagje erbij moeten 
nemen om van het prachtige hotel te genieten en pas de 
volgende nacht de krater op te gaan. 
Om middernacht vertrekken we met onze eigen 
chauffeur richting het Paltuding Base Camp.
Daar ontmoeten we onze gids die ook de gasmaskers 
voor ons bij zich heeft. Uit de Kawah Ijen komen giftige 
zwavelgassen die, afhankelijk van de wind, een gasmasker 
noodzakelijk maken. Je hebt ze dus niet de hele trip 
nodig. We waren gekleed in een lange broek, goede 
schoenen, een fleece vest en een regenjack. Dit was een 
goede outfit in de koude nacht! We hadden zelf een 
hoofdlamp en kleine zaklamp bij ons. 
De hike omhoog duurt ongeveer twee uur en is 
behoorlijk steil en is best zwaar ondanks het goed 
aangelegde pad. Uiteindelijk kom je uit op bijna 2800 
meter. We waren niet de enige toeristen… het is een 
grote stroom van mensen met veel gidsen, dit is een 
grote attractie! 
Boven gekomen heb je de keuze om af te dalen naar 
de krater of bij het uitzichtpunt te blijven. Het pad naar 
beneden is gevaarlijk en je moet echt klimmen en 
klauteren in het donker. Beneden kun je het blauwe 
vuur dat ontstaat door een reactie van de lucht met 
het zwavel en de hoge temperaturen in het donker 
bewonderen! Tussen de stroom toeristen lopen mannen 
met grote manden met grote stukken knalgeel zwavel 
die wel 80 kilo kunnen wegen. Ze lopen de totale route 
twee keer per dag en leven en werken in zeer slechte 
omstandigheden.

De reis 
Met Air Asia reizen we in alle vroegte richting Surabaya. 
Op de airport staat onze minibus met chauffeur te 
wachten. Hij vergezelt ons de hele trip, dat maakt het 
reizen natuurlijk erg comfortabel en vooral flexibel. 
Het plan voor de eerste dag is om naar Banyuwangi te 
rijden met lunch en diner onderweg. De rit zal ongeveer 
acht uur duren maar door de drukte onderweg kan dit 
oplopen tot tien uur. Er is veel te zien onderweg en het 
valt ons op dat dit een grote verkeersader is waarlangs 
eigenlijk continue bebouwing staat. De weg leidt naar de 
ferry naar Bali. We hebben gekozen om deze trip vanaf 
Surabaya te doen maar het kan dus ook goed vanaf Bali 
ondernomen worden (je kunt dan ook alleen kiezen 
voor de Kawah Ijen als tweedaagse excursie).

Omdat we met eigen vervoer zijn kiezen we ervoor 
even te stoppen langs de snelweg bij Sidoarjo, ten zuiden 
van Surabaya. Daar stroomt sinds 2006 een 
onvoorstelbare stroom van modder, veroorzaakt door 
gasboringen van het bedrijf Lapindo. De stroom heeft 
zich verspreid over dorpen en wijken en inmiddels is 
800 hectare land bedekt met modder en zijn meer dan 
50.000 mensen dakloos geworden. Op de plek waar we 
stopten was een kunstwerk op de immense vlakte te 
zien en is er een soort van ‘ramptoerisme’ ontstaan. 

Het leven in KL is zo gek nog niet…. Naast vakanties, lange weekenden en 
zakenreizen met manlief zijn er vriendinnen die van avontuur houden. 

Laat nu één van die vriendinnen uit Indonesië komen! Begin 2016 zijn we 
met een aantal vriendinnen afgereisd naar Yogyakarta en omgeving met 
onder andere de prachtige Borobudur tempel. Dat smaakte naar meer! 

In september 2016 hebben we met zijn vieren een intensieve trip gemaakt naar 
Oost Java met als hoogtepunten de krater Kawah Ijen en de Bromo vulkaan. 

Aangezien er bergopwaarts gelopen moet worden waren we in KL al begonnen 
met ‘trainen’ door Bukit Saga en Bukit Broga om de hitte te trotseren. 
Deze hikes zijn beide de moeite waard maar niet te vergelijken met de 

nachtelijke wandelingen in Oost Java!

n Moddervlakte met kunstwerk ‘Lumpur Sidoarjo’
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Zorg dat je tegen zonsopgang weer boven aan de krater 
bent om de prachtige kleuren van de omgeving te zien. 
Het meer is erg mooi van kleur maar levensgevaarlijk 
zuur! Op de terugweg zie je pas de omgeving en geniet 
je van het bijzondere vulkaanlandschap.

Dit hotel ligt, op een soort hoogvlakte, erg gunstig en 
heeft de sfeer van een eenvoudig, gezellig berghotel.
Helaas ontdekken we na aankomst in het hotel dat de 
omgeving rond de Bromo vanaf die dag de komende tijd 
gesloten wordt voor bezoek, in verband met 
toenemende activiteit van de vulkaan. Normaal 
gesproken huur je een 4wheel drive jeep om naar het 
sunrise punt te gaan en daarna af te dalen in de vallei 
rond de Bromo waar een tempel te bezoeken is en je 
via trappen omhoog kunt naar de rand van de vulkaan, 
zodat je in de krater kunt kijken.

Na een kort jeep ritje zijn we in het pikkedonker op een 
paard naar het uitzichtpunt gebracht en daar hebben 
we een mooie zonsopkomst gezien. Daarna kunnen we 
weer richting hotel om te bedenken hoe we onze 
plannen om zouden gooien. 
We besluiten om die middag naar een waterval te gaan, 
om daarna door te reizen naar Surabaya in plaats van 
een tweede nacht door te brengen in het Lava View 
Hotel. Op deze manier hebben we meer tijd in Surabaya 
en kunnen we nog een dagtrip naar het eiland Madura 
maken. Onze Indonesische vriendin was goud waard in 
dit geval! 

n Zwavel mannen 

n IJen panorama landschap  

n Vulkanen terugtocht Ijen 

Op naar Bromo!
In het hotel zijn we op tijd voor het ontbijt waarna we 
slapen tot uitchecktijd. Met onze minibus vertrekken we 
naar het Lava View Hotel in Cemoro Lawang in de 
bergen vlakbij de Bromo vulkaan (ongeveer zes uur 
rijden). n Panorama Bromo vallei 
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Madakaripura waterval
Ik heb al veel watervallen gezien maar deze Madaka-
ripura is echt anders! Vanaf het parkeerterrein is het een 
kleine drie kilometer naar de officiële ingang. Je kunt dat 
lopend doen maar achterop één van de klaarstaande 
brommers is natuurlijk veel leuker! Zorg dat je een 
regenponcho meeneemt en teenslippers bij de hand 
hebt zodat je na een makkelijk wandelingetje echt de 
waterval in kunt en de prachtige natuur van alle kanten 
kunt bekijken (onder begeleiding van een gids). Het is 
echt dikke pret om met elkaar dieper de waterval in te 
klimmen als een soort van teletubbies.

Surabaya en Madura
Die avond checken we in bij het Singgasana Hotel op 
Surabaya met een fantastisch zwembad waar we gelijk 
gebruik van maken.
Op onze laatste dag zijn we met onze minibus 
richting het eiland Madura gegaan. Dit is een groot 
eiland bereikbaar via een nieuwe lange brug. We hebben 
een mooie tocht gemaakt en stopten in 
vissersdorpjes met gedroogde vis, batikshops en 
bezochten een fascinerende zandsteengroeve in Bukit 
Kapur Arosbaya in Bangkalan. Je waant je daar in een 
filmset van Indiana Jones…

Verblijf
Ketapang Indah Hotel, Banyuwangi (Ijen)
Lava View Hotel, Cemoro Lawang (Bromo)
Singgasana Hotel, Surabaya

Vervoer
Air Asia, KLIA2 – Surabaya (2 uur en 40 min) vanaf 209 RM
Minivan met chauffeur 5 dagen 4.000.000 IDR
Jeep van Lava View hotel naar sunrise punt 500.000 IDR
Gids Ijen crater (inclusief gasmaskers) 200.000 IDR
Gids Mandakiripura waterval 200.000 IDR

n Madakaripura waterval 

n Madura gedroogde vis

Terug in Surabaya hebben we het museum van de 
oude Sampoerna tabaksfabriek bezocht waar nog veel 
Nederlandse historie te vinden is. De hele trip hebben 
we trouwens fantastisch lokaal gegeten! Na een lekker 
ontbijt en ochtendje shoppen konden we terugkijken op 
een fantastische reis… n

n Madura zandsteengebied 

n kaart Oost Java
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Nieuwjaarsboodschap ambassadeur

Het nieuwe jaar is alweer een eindje onderweg en de nieuwjaarsreceptie op de 
residentie hebben we ook al weer achter ons als dit stukje ter perse gaat, maar 
vanuit de ambassade willen we iedereen toch nog alle goeds wensen voor 2017. 
Dat het een mooi, inspirerend en gelukkig jaar mag worden. 

Het jaar dat achter ons ligt, was intensief, met veel bezoeken uit Nederland van 
vertegenwoordigers van bedrijven, universiteiten en ministeries, met Holland-
paviljoens op een groot aantal beurzen en een succesvolle eerste Maleisische 
editie van de Orange ASEAN Factory, waarin studenten uit Nederland en ASEAN 
drie weken in Kuala Lumpur samenkwamen om te werken aan opdrachten op het 
gebied van circulaire economie. 2016 was ook het jaar waarin we de twintigste verjaardag vierden van de Malaysian 
Dutch Business Council en het 250e lid ervan mochten verwelkomen. 
En begin december mocht ik, na 128 dagen in Maleisië, eindelijk mijn geloofsbrieven aanbieden aan de vertrekkende 
Yang di-Pertuan Agong, op de valreep voor de troonsoverdracht.  

In 2017 vieren we zestig jaar diplomatieke betrekkingen met Maleisië. Op 31 augustus 2017, Merdeka Day, is het de 
zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Maleisië. Nederland behoorde tot de eerste groep landen die 
betrekkingen aanknoopten met onafhankelijk Maleisië. Maleisië wil dat herdenken met een tentoonstelling dit voorjaar 
in het Nationaal Museum.
2017 is ook het jaar waarin Maleisië stilstaat bij het feit dat een eeuw geleden, in 1917, de eerste commerciële 
oliepalmplantages het licht zagen. De allereerste oliepalmstekken werden al in 1848 door Nederlandse tabaksplanters 
vanuit West-Afrika naar Zuidoost Azië gebracht, als sierplant voor de botanische tuinen van Bogor, op Java. De oliepalm 
is niet zozeer vanwege de ornamentale waarde, maar vooral economisch van groot belang gebleken voor de regio. Ook 
Nederland, als grootste importeur in de EU van duurzame palmolie en Europees hoofdkwartier van de meeste grote 
palmoliebedrijven, spint daar garen bij. Nederland wil graag verder werken met Maleisië aan verduurzaming van de 
palmoliebranche. In 2017 hopen we een overeenkomst te kunnen tekenen met de Maleisische overheid om de 
samenwerking in de palmoliesector verder vorm te geven. 

Voor MH17 zal 2017 eveneens een belangrijk jaar worden, waarin het Joint Investigation Team uit Nederland, België, 
Maleisië, Australië en Oekraïne, hopelijk tot afronding van het strafrechtelijk onderzoek zal kunnen komen. 
Een belangrijk – maar weer confronterend moment – voor de nabestaanden.
Ook politiek wordt 2017 een interessant jaar, met verkiezingen in Nederland en wie weet ook in Maleisië. En natuurlijk 
met de wisseling van de wacht in de VS, die door de hele wereld, ook in deze regio, met meer dan gemiddelde 
belangstelling wordt gevolgd. 

We leven in bijzondere en onzekere tijden. De groeiende verdeeldheid binnen en tussen samenlevingen draagt niet 
bij aan de veiligheid en stabiliteit in de wereld. Voor de internationale politiek en diplomatie liggen er dan ook grote 
uitdagingen. Ik hoop persoonlijk dat 2017 een jaar wordt waarin de wereld weer het belang inziet van het bouwen van 
bruggen in plaats van muren. Waarin we terugdenken aan de historische vertolking van Heroes door David Bowie bij 
de Berlijnse muur in 1987. En laten we dan ook hopen dat het verlies van verdere grote pop- en Star Warshelden ons 
komend jaar bespaard blijft!  

Nogmaals een heel goed en gelukkig 2017 gewenst. 

   Heb jij ons al gevonden?
 Nederlandse ambassade in Kuala Lumpur:
 maleisie.nlambassade.org   l   fb.com/dutchembassymalaysia   l   twitter.com/NLinMalaysia
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Wie schrijft die blijft…Gevraagd: gast schrijvers voor de Flits. Vind je het leuk om 
anderen te vertellen over die bijzondere reis die je hebt gemaakt 
naar de binnenlanden van Mongolië? Of over die fantastische 
surftrip die je hebt ondernomen naar Cherating? Misschien heb 
je een geweldige TopShop die je graag wilt delen? Alle kopij is 
van harte welkom. Stuur een email naar flits@nlvmaleisie.nl en vertel ons waar je over wilt schrijven. We 

zijn héél benieuwd…
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Speakeasy bars zijn bars die verstopt zitten en bedoeld zijn 

om niet gevonden te worden. Ze zijn ooit ontstaan in de 

VS tussen 1920 en 1933 toen alcohol daar verboden was. 

Tegenwoordig zijn speakeasy bars gewoon cool en maakt 

men er een sport van om deze bars te vinden. Tate is één 

van de eerste speakeasy bars in Kuala Lumpur en serveert 

exclusieve cocktails en snacks. Ga op zoek naar de 

bolhoed in de buurt van Plan B en waan je in een bar met 

een Engelse gentleman’s club vibe. 

Tate
Lot G-03A Ground Floor

The Intermark, 182 Jalan Tun Razak

Kuala Lumpur

Begin je zondag gezond 
met een vegetarische 
brunch bij Ganga café. 
Voor maar 16 RM per 
persoon kan je genieten 
van een uitgebreide 
brunch met 
verschillende Indiase 
hapjes, chapathi, naan 
en salades. Vergeet ook 

vooral niet een Pranic juice te bestellen, gemaakt met 
munt, koriander, gember, limoen, peper, zwart zout, 
honing en komijn. 

Zondag tussen 10 en 3 uur. 

Ganga café
19 Lorong Kurau, Off Jalan Riong 
Kuala Lumpur 

Ervaar een diepe ontspanning tijdens een 
‘ligconcert’. Luister naar de harmoniserende 
klanken van oeroude instrumenten, bespeeld 
door Lou Eu, en doe nieuwe energie op. Ben je op 
zoek naar ontspanning en rust? Doe dan mee met 
de gong- en klankschalen meditatie op dinsdag-, 
woensdag- of zaterdagavond. 
Een introductieles kost 55 RM.

Alchemie.Boutique
19-1 Jalan Telawi 2
Bangsar Baru 
Kuala Lumpur

Op zoek naar een secretaresse? 
InSpireEnrich is gespecialiseerd in het bieden van 

secretaresse taken aan expats. De InspireEnrich secretaresses 
organiseren onder meer communicatie met hotels, boeken 

vluchten, regelen vergaderingen en versturen post.
Meer informatie? Kijk op www.inspireenroch.com of 

bel met Christina Gill op 

+60 12 2058176.
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     e New Straits Time wijdde er op 2 november
          2016 een artikel aan. De Maleisische staat Perak, 
met hoofdstad Ipoh, is door de Lonely Planet benoemd 
tot één van de ‘must visit’ regio’s voor 2017, en staat in 
de top 10! Het is vooral de combinatie van historie en 
natuurschoon waardoor Perak deze plaats heeft kunnen 
veroveren. Dat klinkt toch wel erg aantrekkelijk! Tijdens 
de herfstvakantie gingen wij op onderzoek uit.

Perak – de zilverstaat
Perak betekent ook wel zilver op z’n Maleisisch. Nu 
heeft deze regio haar naam niet verdiend aan het feit 
dat er zilver gewonnen wordt, maar het was wel ooit 
‘s wereld’s grootste producent van tin. De tinmijnbouw 
was in de jaren 30 van de vorige eeuw ook de drijvende 
kracht achter de ontwikkeling van Ipoh als centrum 
voor de mijnbouw, in handen van de Hakka Chinees Yau 
Tet Shin. Nu wordt er ook nog tin gewonnen, echter 
alleen in zogenaamde open mijnen en in veel mindere 
mate. De tin-geschiedenis is goed gedocumenteerd in 
het interactieve museum Han Shin Pet Soo, absoluut de 
moeite waard om het te bezoeken. Een 
bezichtiging vindt alleen op afspraak plaats, dus regel 
deze van tevoren via www.ipohworld.org/reservation.

Omringd door karst formaties
Verder nodigt de natuur rondom Ipoh vooral uit om 
outdoor activiteiten te ondernemen. Opvallend zijn de 
indrukwekkende rotsformaties uit kalksteen (karst) en 
diepe grotten. Wie Halong Bay in Vietnam heeft gezien, 
kan zich een beeld vormen. Precies dezelfde 
rotsformaties zie je rondom Ipoh, maar dan alleen op 
het land. Deze grotten bieden veel mogelijkheden voor 
een echt avontuur. Je kunt deze grotten uiteraard 
bezoeken – maar niet zomaar, je kunt ook deelnemen 
aan een echte caving expeditie. En dat doen wij in de 
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Ipoh – rijke historie en veel natuur
Tekst en foto’s: Andrea Conrad

D Gua Tempurung bij Gopeng, 24 km ten zuiden van Ipoh: 
de langste grot van West-Maleisië met spectaculaire 
stalagmieten en stalactieten. Radak Adventure, 
gespecialiseerd in outdoor activiteiten, zorgt ervoor dat 
wij een geweldige tijd hebben en aan het einde van de 
dag weer heelhuids naar het hotel kunnen rijden.

Onder de grond
Met zo’n expeditie verlaat je het geprepareerde pad, en 
gaat via smalle gangen dieper de grot in, een uitgebreid 
gangenstelsel volgend. Stel je voor: kniediep in water, 
pikkedonker en slechts uitgerust met een kleine
zaklamp, probeer je een weg te banen door nauwe
doorgangen. Gelukkig waren we uitgerust met een helm, 
want mijn hoofd heb ik diverse keren gestoten. 
Kinderen hebben het iets makkelijker, maar als volgroeide 
volwassenen moesten wij regelmatig kruipend op 
handen en voeten door een kleine opening. En soms was 
de enige manier om naar beneden te gaan om gewoon 
op je billen te gaan zitten en naar beneden te glijden. 
Met hier en daar wat uitstekende rotsen – weliswaar 
glad geslepen door het water – niet echt soepel en 
zonder pijn. Ook al moesten we maar twee meter naar 
beneden, het gevoel van machteloosheid nam meteen de 
overhand. Je had namelijk totaal geen grip of controle. 
Alleen onze zoon Lucas vond het natuurlijk geweldig – 
kinderen hebben er duidelijk een andere kijk op. Onze 
excursie duurde in totaal anderhalf uur, een tocht voor 
de beginnende speleoloog. Voldoende om een kick te 
krijgen, en net niet eng genoeg om terug te keren en 
weer naar het pad te gaan. Kortom, een echte aanrader. 

Wild water
In dezelfde lijn van outdoor activiteiten ligt het white 
water rafting, eveneens een spannende activiteit voor het 
hele gezin die wij na onze grotervaring ook wel 
aandurfden. Na een goed verzorgde lunch op de camp 
locatie van Radak midden in de natuur, was het zover. 



Er zijn diverse organisaties die outdoor activiteiten rondom 
Ipoh aanbieden. Wij hebben op aanraden gekozen voor 
Radak Adventure. Alles was perfect geregeld, veiligheid werd 
hoog in het vaandel gehouden. www.radakadventure.com

Overnachten: Ipoh kent veel hotels. Twee aanraders zijn The 
Haven (www.thehavenresorts.com -luxe) en Roots 
Eco-Resort (www.rootmalaysia.com - basic). Beide locaties 
liggen op circa 20 minuten rijden van het oude centrum. 
Je rijdt er met de auto in ongeveer twee uur naar toe. Neem 
de North-South Express Highway, exit 137 of 139. Je kunt 
vanaf KL ook de trein nemen, een ticket kost vanaf 25 RM 
per persoon. 
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We reden achterop de truck in onze raft boot, naar 
de Kampar River. Bij aankomst kreeg ik toch wat weke 
knieën: de rivier was iets wilder dan ik mij had 
voorgesteld, met stroomversnellingen, kleine 
watervalletjes en op héél veel plaatsen uitstekende 
rotsen. Wij ontvingen een uitgebreide 
veiligheidsinstructie en uitleg over de diverse 
commando’s – we moeten immers weten wat we 
moeten doen: langzaam voorwaarts, snel voorwaarts, 
achteruit, onder in de boot zitten of weer op de rand. 
Voordat we de boot in mochten, moesten we eerst 
weten wat we moeten doen als we kapseizen en in het 
water vallen. Niet in paniek raken! Nee, maar op je rug 
gaan liggen, met de voeten stroomafwaarts, en je mee 
laten nemen door de stroming tot je in rustiger water 
komt, en dan naar de oever zwemmen. Simpel, ook in de 
praktijk, zo blijkt. Gelukkig hadden we zwemvesten aan. 
Eenmaal in de boot bleek het toch allemaal wel mee te 
vallen. We kregen in ieder geval een goed idee van wat 
white water rafting inhoudt.

Grotten zijn niet alleen een bijzonder natuurfenomeen, 
maar hebben ook wel wat mystieks. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat er vele grottempels te vinden zijn 
rondom Ipoh – meer dan 30 om precies te zijn. Ze 
hebben allemaal wel hun eigen aantrekkingskracht, maar 
de volgende twee zijn toch wel erg indrukwekkend. 

De Tong Perak tempel is een vrij nieuwe tempel. 
De ontwikkeling van grot naar tempel begon in 1962 
door Chong Yen See, een Chinees afkomstig uit Jiao-Ling 
provincie in China, en duurde ruim 50 jaar. Zijn zoon 
zette het werk daarna voort. Hoogtepunten van deze 
tempel zijn wel de 12 meter hoge Gouden Buddha die 
de enorme ruimte domineert, de diverse 
muurschilderingen die scènes en karakters uit de 

Chinese mythologie afbeelden en de diverse aftakkingen 
naar verborgen inhammen en hoekjes, waar ook weer 
religieuze relikwieën staan. Via één van die zijarmen 
bereik je via heel veel treden een zijuitgang, die een 
wijds uitzicht over Ipoh biedt. De Kek Lok Tong tempel, 
ook wel tempel van de great happiness genoemd, is 
eveneens adembenemend. Hier is het vooral de 
combinatie van de grootte van de tempel (beslaat een 
grootte van vier ha), werkelijk fantastische rotsformaties, 
het gebruik van hoeken en plateaus om gebedsruimten 
te scheppen, en prachtige beelden. Natuurlijk en 
kunstmatig (warm) licht bepalen op een positieve 
manier de sfeer in deze tempel. Doordat de grottempel 
via twee grote ingangen aan weerszijden van de berg te 
bereiken is, heerst er tevens aan aangenaam koel klimaat. 
De achterkant van de tempel leidt naar een 
prijsbekroonde tuin. 

De grot werd in 1920 voor het eerst als gebedsruimte 
gebruikt. De vondst van ijzer in het gesteente 
veranderde deze plek in de jaren 60 tot een ijzermijn. 
In 1982 begonnen de renovaties, en nu kun je hier weer 
helemaal tot rust komen. 

Historisch centrum Ipoh
Ipoh kent een klein, oud centrum, dat makkelijk in twee 
uur te voet te verkennen is. Leuk zijn de heritage walk en 
de mural art trail, waarvan informatie bij de lokale VVV te 
verkrijgen is. Wij hebben tijdens onze 
rondwandeling uitgekeken naar alle muurschilderingen, 
een leuke bezigheid als je met kinderen op stap bent. 
Kortom, er is voldoende te beleven in Ipoh. Een goede 
bestemming voor een lang weekend.  n
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Tekst: Dave Badoux
Foto’s: Monique en Dave Badoux

Kuala Lumpur, in de volksmond ook wel KL 
genoemd, is de bruisende hoofdstad van Maleisië. 
Het is een populaire toeristische bestemming en 
een wereldstad van formaat. Bijna twee 
miljoen inwoners wonen verspreid in verschillende 
wijken rondom het stadshart, en je eigen wijk 
ontdekken is een avontuur op zich. Wij zetten 
daarom per wijk een aantal niet te missen 
uitstapjes op een rijtje. Deze keer: Chinatown.

      

      igenlijk heeft Kuala Lumpur helemaal geen 
      Chinatown, want historisch Kuala Lumpur is 
Chinatown. Toen KL ruim een eeuw geleden nog een 
pioniersstadje was langs de oevers van de Gombak en 
Klang rivieren, liepen hier vrijwel alleen maar Chinese 
tinmijnwerkers rond en was KL niets meer dan een 
verzameling houten huisjes, opium- en gokhuizen en 
bordelen. Van deze bouwsels is niets meer terug te 
vinden, aangezien de nederzetting talloze keren is 
platgebrand en overstroomd. Onder leiding van de 
Chinese Kapitan Yap Ah Loy werden de houten huizen 
en modderige straten vervangen door baksteen (uit zijn 
fabriek in Brickfields!) en legde hij hiermee de basis voor 
het moderne KL. De bedrijvigheid speelde zich af rond 
High Street, daar deze straat hoger lag dan de 

omliggende straten en minder gevoelig was voor het 
rivierwater. High Street heet tegenwoordig Jalan Tun H.S. 
Lee en langs deze straat ontdek je Chinatown het beste. 

Een goede startplaats voor het ontdekken van dit 
historische gebied is Central Market, waar je 
makkelijk kan parkeren of met de MRT (halte Pesar 
Seni) uitstapt. Dit is waar voorheen de wet market van 
het stadje gevestigd was en waar je tegenwoordig voor 
allerhande souvenirs en ambachtswerk terecht kan. Het 
gebouw is in de jaren 70 van de vorige eeuw gered van 
de sloophamer en is nu een mooi voorbeeld van 
art-deco.

Aan de verscheidenheid aan shop-houses in de straatjes 
ten noorden en oosten van Central Market is goed de 
kleurrijke ontwikkeling te zien van dit gebied en hier 
staan een aantal bewonderenswaardige pareltjes tussen, 
zoals rond de kruising van Jalan Tun H.S. Lee en Jalan Yap 
Ah Loy. Helaas staan er ook aardig wat dichtgetimmerde 
huizen. Voor de meeste eigenaars is het namelijk een 
lucratieve investering om de prime real-estate leeg aan 
te houden in plaats van het door te verkopen. Dit komt 
het straatbeeld niet ten goede.

Als je over Jalan Tun H.S. Lee richting het zuiden loopt, 
kom je langs de Sin Sze Si Ya Temple, welke in 1864 
door Kapitan Yap Ah Loy is gesticht ter ere van zijn 
meerdere, Kapitan Shin Kap. Hij werd door de lokale 
Chinese bevolking vereerd en zou aan Kapitan Yap Ah 
Loy in een droom zijn verschenen met adviezen over de 
ontwikkeling van KL. Achter in deze tempel zit een beeld 
van Shin Kap, met naast hem één van zijn generaals. Zij 
worden beschouwd als de patroon-heiligen van de stad.

Steek je vanaf hier de drukke Jalan Tun Tan Cheng Lock 
over, dan kom je een aantal interessante 
winkeltjes tegen. Ten eerste zit op het hoekje een 
piepklein kraampje - meer dan een deur is het niet - 
waar je even moet proeven van een Siew Pow; een

E



in Maleisië en zij wordt gevraagd om vruchtbaarheid, 
gezonde kinderen en goede partners. Ze wordt in de 
tempel onder meer vergezeld door Murukan, wiens 
beeld tijdens Thaipusam naar de Batu Caves wordt 
gedragen. Enigszins opvallend is de 228 beeldjes tellende 
toren (gopuram) bij de ingang, die de drempel vormt 
tussen de materiële en spirituele wereld en die alleen op 
blote voeten mag worden betreden.

Na deze spirituele verfrissing is het weer tijd om wat 
winkels in te duiken en dat kan verderop in de straat bij 
Yat Hang Trading. Dit soort Chinese warenwinkeltjes 
zijn het best te vergelijken met een Blokker die in een 
pijpenlaatje is gepropt. De keukenspulletjes, kopjes, 
bestek en dergelijke staan tot aan het plafond 
opgestapeld en je moet er zijdelings langs lopen - maar 
je kunt hier terecht voor koopjes. Op de hoek met 
Jalan Sultan en verderop in deze straat zitten een paar 
winkels met feestartikelen, waar je kunt inslaan voor 
de eerstvolgende feestdag - in dit geval het komende 
Chinees Nieuwjaar - Year of the Rooster.

Jalan Sultan kruist Jalan Petaling, de meest in het oog 
springende en beruchte straat van Chinatown. Het is 
één van de weinige straten in KL die autovrij is gemaakt 
en is overdekt, zodat de verkopers gedurende de hele 
dag toeristen naar binnen kunnen lokken. 
De aaneenschakeling van winkeltjes en kraampjes ligt 
vol met namaak-spulletjes, waarvoor toeristenprijzen 
worden gevraagd en de geoefende expat er minstens 
50% af kan krijgen. Voor de high quality fakes die op het 
eerste gezicht niet van echt zijn te onderscheiden moet 
je meestal even mee de winkels in en betaal je navenant 
meer. Ook hier zijn de voetsporen uit het verleden 
terug te vinden, want in het Kantonees wordt deze 
straat Chee Cheong Kai genoemd - ‘Starch Factory Street’, 
naar de zetmeelfabriek van jawel... Kapitan Yap Ah Loy. n
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geroosterd broodje varkensvlees. Twee deuren verderop 
zit Kwong Yik Seng Crokery, die allerhande potten, 
pannen en rijkelijk versierd Chinees porselein 
verkopen. Aan de overkant van de straat loop je bij 
Shiquan TeaArt naar binnen om thee te proeven en te 
kijken naar de traditionele verpakkingen. Verse bloemen 
en planten zijn in KL moeilijk te krijgen, maar hier zitten 
maar liefst vier bloemenwinkels op steenworp afstand 
van elkaar, waarvan de Weng Hoa Flower Boutique 
de grootste is. Als je Petaling Street even links laat liggen, 
kom je bij de Guan Di Temple, een Taoïstische tempel 
uit 1888 toegewijd aan Guan Di, een Chinese generaal 
uit de tweede eeuw die heilig werd verklaard tijdens de 
Ming dynastie. Bij binnenkomst loop je langs twee grote 
beelden van hem en de ingang is rijkelijk versierd met 
draken. De 59kg zware speer van Guan Di zou geluk 
brengen voor wie deze even optilt. Zoals gebruikelijk 
hangt hier een dikke wierooklucht en tijdens Chinees 
Nieuwjaar staan er wierookpalen zo groot als 
boomstammen te walmen.

We lopen verder Jalan Tun H.S. Lee af en komen bij de 
kleurrijke Sri Maha Mariamman Temple. Deze uit 
1873 daterende tempel is de oudste en rijkste 
Hindoetempel in Maleisië en vormt het startpunt van de 
lange voettocht tijdens Thaipusam. Maha Mariammam is 
de godin van de regen en daarom prima op haar plaats 
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     joerd en Anja hebben van december 2011 tot januari 
     2016 in Kuala Lumpur gewoond. Sjoerd is naar KL 
gestuurd door Spirit IT, onderdeel van ABB en zat in de 
activiteitencommissie van de Nederlandse Vereniging. 
Anja heeft ook een tijdje voor Spirit IT gewerkt en zat 
in het bestuur van de NLV en was onder andere 
verantwoordelijk voor de Flits.
“We woonden niet tussen de expats, maar in een condo 
in Sentul, waar voornamelijk locals wonen. We hebben 
het erg naar onze zin gehad in de iets meer dan vier jaar 
dat we in Maleisië woonden, maar hebben toen besloten 
dat we toe waren aan een nieuwe uitdaging. Toen daarbij 
het verlies kwam van onze levenloos geboren zoon Lars 
en andere gebeurtenissen in de privé sfeer, 
concludeerden we dat deze nieuwe uitdaging dicht bij 
onze familie en vrienden in Nederland zou zijn.

We hadden geen huis meer in Nederland, dus de eerste 
prioriteit was het vinden van een huis, en wel zo snel 
mogelijk. Anja was bij terugkomst drie maanden zwanger 
en ging voorlopig niet op zoek naar een baan. Daarom 
hebben we gekozen voor een huurhuis waar  we snel 
in konden en waar niet heel veel aan gedaan moest 
worden. Sjoerd is weer gaan werken bij Spirit IT in 
Eindhoven. We waren daarom op zoek naar een huis 
in de omgeving van Eindhoven, het liefst in één van de 
omliggende dorpen, en bij voorkeur een huis met een 
fijne tuin. Lekker burgerlijk!

Anja Diepen-Rutten (34) en Sjoerd Diepen (35) wonen sinds februari 2016 weer in Nederland. In augustus 2016 is hun 
dochtertje Roos geboren.

                 De februari Flits heeft 
een nieuwe rubriek over een serie 
interviews met Nederlanders die 
in Maleisië hebben gewoond. 
Mensen zoals wij, die een mooie 
tijd in dit land hebben gehad en 
nu weer elders wonen. Hoe gaat 
het met hen? Missen zij de nasi 
lemak, de Petronas Towers, de 
warmte en Malaysia Boleh? 
Of eh… helemaal niet…? In de 
eerste aflevering praten wij met 
Anja en Sjoerd.

“

“

Gelukkig hebben we via VB&T Makelaars snel een 
geschikte woning gevonden in Nuenen, een leuk dorp
bijna tegen Eindhoven aan. Later bleek dat vrienden van 
ons een huis gekocht hadden in Nuenen, echt om de 
hoek! Hoe voorspoedig het vinden van een huis ook 
ging, we hebben in totaal vijf weken in een vakantiehuisje 
gezeten en konden niet wachten om naar ons eigen 
stekje te verhuizen.

We hebben destijds maar een heel klein deel van onze 
spullen naar Maleisië verscheept en de rest in een opslag 
in Nederland gelaten. Na bijna vier en een half jaar weet 
je niet helemaal meer wat je allemaal had. Het was een 
feest toen onze spullen uit de opslag arriveerden. En een 
paar weken later arriveerden ook de spullen uit Maleisië. 
Een hele hoop meer dan de ene kuub die we destijds 
meegenomen hadden. 

S

n Ontvangstcomité op Schiphol
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Ondanks dat we ons gemeubileerde appartement in KL 
mooi vonden, was het toch heel fijn een eigen huis met 
eigen spulletjes te hebben.

Waar wij erg mee geworsteld hebben wat betreft het 
verschepen van onze spullen naar Nederland, was 
het feit dat je ingeschreven moet zijn op een adres in 
Nederland om geen import belasting over je spullen te 
moeten betalen. Zonder huis nogal lastig. Daarbij moet 
je officieel binnen vijf dagen na terugkomst ingeschreven 
zijn op een adres in Nederland. Door ons tijdelijk in te 
schrijven op een adres van vrienden, hebben we beide 
problemen in één keer opgelost.

Toen we weg gingen uit Nederland, wisten we dat we 
ooit weer terug zouden komen. Voor Sjoerd was 
vertrekken uit Maleisië een stuk moeilijker. Echt een 
‘einde verhaal’; een boek dichtdoen. Terugkomen in je 
eigen land is best vreemd: iedereen denkt dat omdat 
je Nederlander bent, je weet hoe alles gaat en werkt, 
terwijl dat niet altijd zo is. Bijvoorbeeld hoe contactloos 
pinnen of hoe de plaatselijke afvalinzameling werkt. Wat 
we ook gemerkt hebben is dat veel mensen niet zitten 
te wachten op de verhalen over onze tijd in KL. “Doe 
maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” is niet voor 
niets een Nederlands gezegde. 

Waar we ook wel een beetje moeite mee hebben gehad 
is dat alles hier weken van tevoren gepland wordt en 
er minder spontane dingen mogelijk zijn dan in KL. Dat 
spontane is nu ook moeilijker met Roos erbij. Ook 
merk je dat, ondanks contact via sociale media en Skype, 
je toch een paar jaar bent weggeweest bij je vrienden en 
familie. Het is in Nederland moeilijker nieuwe 
contacten maken dan in KL en iedereen leeft in zijn 
eigen drukke wereldje. Maar het is heel fijn weer bij 
familie en vrienden te zijn, vooral na alles wat we 
meegemaakt hebben en de geboorte van Roos. We 
vinden het heerlijk weer lekker buiten te kunnen zijn 
zonder te zweten, buiten te sporten, lekker te wandelen 
(wel met de kinderwagen), zo even naar de winkel te 
kunnen lopen of fietsen. 

Natuurlijk zijn er dingen die we missen uit Maleisië: het 
spontane en makkelijke even ‘uit eten’ gaan, de tripjes 
die je makkelijk vanuit KL kunt maken door heel Azië, de 
vrienden die we daar gemaakt hebben (een mooie mix 
van locals, andere nationaliteiten en Nederlanders), het 
hiken wat we graag deden en het zwembad waar je elke 
dag zo naar toe kon lopen. We hebben met sommige 
mensen nog contact, voornamelijk via WhatsApp en 
Facebook. Anderen hebben we ook hier in Nederland al 
weer ontmoet.” n

n Koningin Beatrix Bedankt Bal 2013

n    Hike groep bij Bukit Gasing, Maleisië
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Met Apen in de tuin 
	  

	  

	  

	  
	  
	  

Samenvatting	  
Wat	  als	  je	  ouders	  ineens	  besluiten	  om	  naar	  de	  
jungle	  te	  verhuizen?	  De	  zusjes	  Eva	  en	  Saar	  
gaan	  in	  Kuala	  Lumpur,	  de	  hoofdstad	  van	  
Maleisië,	  wonen.	  Dat	  is	  wel	  even	  wennen.	  Een	  
internationale	  school,	  een	  andere	  taal,	  
tropische	  warmte	  en	  apen	  in	  hun	  achtertuin.	  
Groep	  7	  heet	  ineens	  grade	  5	  en	  in	  groep	  8	  zit	  je	  
al	  op	  de	  middelbare	  school.	  Eva	  en	  Saar	  
beleven	  het	  ieder	  op	  hun	  eigen	  manier	  en	  
vinden	  uiteindelijk	  hun	  plek	  in	  deze	  zo	  andere	  
wereld.	  	  
En	  dan	  gebeurt	  er	  iets,	  waardoor	  de	  laatste	  
maanden	  van	  hun	  eerste	  jaar	  in	  Maleisië	  
onverwachts	  de	  moeilijkste	  worden.	  
	  
	  
Genre:	  Jeugd-‐/kinderboeken	  
Omvang:	  12,5	  x	  20	  cm	  
Aantal	  pagina’s:	  196	  
Prijs:	  €	  19,99	  
incl.	  verwerk-‐	  en	  verzendkosten	  
ISBN	  978-‐94-‐0223-‐181-‐6	  
	  
	  
	  
	  

Over	  de	  auteur	  
Marianne	  Simons	  (1973)	  woont	  al	  geruime	  tijd	  met	  haar	  
gezin	  in	  het	  buitenland,	  waarvan	  ze	  een	  aantal	  jaren	  in	  Kuala	  
Lumpur	  heeft	  doorgebracht.	  Met	  dit	  verhaal	  tracht	  zij	  de	  
worsteling	  te	  beschrijven	  van	  het	  afscheid	  nemen	  van	  het	  
bekende	  en	  het	  omarmen	  van	  het	  onbekende	  in	  een	  
vreemd	  land	  ver	  van	  huis.	  In	  een	  grappig,	  spannend	  en	  soms	  
ook	  ontroerend	  verhuisavontuur.	  

Direct	  bestellen	  bij	  de	  uitgever:	  https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=7320	  
Ook	  verkrijgbaar	  via	  bol.com	  en	  te	  bestellen	  bij	  iedere	  Nederlandse	  boekhandel.	  
	  

“Ga jij het morgen al op school vertellen?”, 
vraagt Saar aan haar zus. 
Na het grote nieuws van gisteren, zitten ze samen op hun kamer te 
googelen op Kuala Lumpur. Papa en mama zijn met Vera en Pim 
naar de speeltuin.  
“Ik denk het. Ik weet het niet. Jij?”, antwoordt Eva, zonder van het 
scherm op te kijken. 
“Kijk nou! Lumpur betekent modder. We gaan in een modderstad 
wonen. Mogen we onze laarzen wel meenemen”,  grapt ze. 
“Hoe kan je nou lachend over dat stomme Maleisië praten!”, roept 
Saar boos uit. “Begrijp jij eigenlijk wel dat we straks iedereen 
moeten missen hier? En dat we misschien wel nooit meer 
terugkomen?” 
“Welnee,” zegt Eva, “we komen heus wel weer terug. En papa 
heeft beloofd dat we iedere zomervakantie naar Nederland gaan.”  
“Nou, toch begrijp ik niet dat jij er zo gewoon over doet”, mokt 
Saar. “Ik wil helemaal niet verhuizen.”  
“Ik ook niet,” zegt Eva, “maar we kunnen toch wel even kijken hoe 
het er daar uit ziet? Ben jij daar dan helemaal niet nieuwsgierig 
naar?” 
Ze kijkt haar zusje vragend aan. 
“Het ligt in een totaal ander deel van de wereld, bijna aan de 
andere kant!” 
“Nou en?”, bromt Saar. 
“Ze hebben daar jungle, het is er altijd 30 graden, en het kan er 
heel hard regenen.”
“Het kan hier ook heel hard regenen.”  
“Misschien krijgen we wel een zwembad in de tuin”, probeert Eva 
haar zus op te vrolijken. 
“En dan zeker in de regen zwemmen?” 
Saar blijft mopperen. 
“We krijgen heus geen zwembad, dat is veel te duur.” 
Eva geeft het op. Ze googelt verder op scholen in Kuala 
Lumpur. Er zijn heel wat van 
die internationale scholen, 
waar papa het over had. 
Ze begrijpt alleen niks van 
wat er staat. Het is allemaal 
in het Engels. 
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v Kampioen van de Indiase   
 klassieke dans
v Choreograaf en dans 
 instructeur
v Oprichter van de Sutra 
 Foundation 
v Ingenieur

Typisch Ramli: 
- Levende legende
- UNESCO Living Treasure 2012

        an oorsprong een ballet danser, is Ramli Ibrahim
      een meester in traditionele Indiase dans. Ramli is 
63 jaar oud, maar wellicht past het woord ‘jong’ beter 
bij deze fit uitziende man. Al meer dan 30 jaar is hij een 
gevierd cultureel icoon in Maleisië en hij is bekroond in 
India voor zijn weergave van traditionele Indiase dans. 
Hij heeft over de hele wereld opgetreden, alleen en 
met zijn dansgroep. Een danser en choreograaf met vele 
talenten. 
Zittend in zijn bibliotheek kijkt hij mij vorsend aan. “Het 
verschil tussen Odissi en Bharatanatyam, dat weet je 
niet? Ok, kijk goed.” Ramli staat op en dan begint de 
magie. In de kamer van de Sutra House waar we zitten, 
straalt ineens een warm licht. Ik denk de tropische 
klanken te horen van een Indiase fluit, terwijl ik naar 
Ramli kijk. Prachtig. Met zijn handen weeft hij een verhaal 
waarvan de klanken lijken te zweven, en hij zegt: “Dansen 
is eigenlijk hetzelfde als acteren. Kijk, dit is het verschil 
tussen Odissi en Bharatanatyam. De Odissi heeft zachte, 
vloeiende dansbewegingen, zie je wel? In de kostuums
overheerst zilver. Kijk nu naar het verschil:  

Ramli Ibrahim (63)

de bewegingen van de Bharatanatyam zijn veel hoekiger 
en scherper. De kostuums hebben meestal goud en de 
muziek uiteraard is ook anders.” Ramli neuriet mee met 
de fluit, terwijl hij mij laat zien waarom hij een 
danslegende is. Oh alsjeblieft, niet stoppen… maar Ramli 
zit alweer, klaar voor een volgende vraag. Ik duw snel 
mijn kin weer naar boven, zodat de twee helften van 
mijn mond weer één geheel vormen.

Meneer Ibrahim, heeft u altijd al danser willen 
worden?
“Toen ik jong was, trok de artiestenwereld mij al aan. 
Zo had ik als kind al een soort van eigen radio 
programma op een lokale radio zender in Kuala Lumpur.  
Ik vond het ook heerlijk om te zingen. Maar mijn familie
wilde graag dat ik ingenieur zou worden. Na de 
middelbare school werd ik daarom naar Perth gestuurd, 
naar de University of Western Australia. Toen ik daar 
klaar was vertrok ik naar Melbourne om daar bij de
Australian Ballet School een opleiding te volgen in 
klassiek ballet en Odissi, Indiase traditionele dans. Ik heb

V

Tekst:  Merel Nahuijsen
Foto’s:  S. Magendran. A. Prathap en  
 Iqbal Saggu
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daarna vanaf 1980 in Chennai, India, een vervolgopleiding 
gedaan. Ik kwam daar in aanraking met de 
Bharatanatyam, een andere dansvorm. Met hulp van mijn 
ballet ervaring heb ik mijn eigen stijl verwerkt in deze 
dansen. Ook probeer ik de tierelantijnen uit de dans te 
halen en meer de rauwe authenticiteit te laten zien.”

Bent u wel eens in Nederland geweest en wat 
herinner je je er nog van?
“Holland? Ja ik ben een keer in Amsterdam geweest en 
in Den Haag voor een dans optreden. Amsterdam was 
geweldig. Ik herinner mij al die fietsen daar nog goed.”

Ik bekijk een indrukwekkende prijzenkast. Ibrahim heeft 
een enorm aantal prijzen gewonnen in zijn dans 
carrière. Hij werd onder meer door de UNESCO in 
2012 benoemd tot Living Treasure. UNESCO gaf hem 
deze titel als een “extraordinary recognition that a 
Malaysian artist possesses to a high degree the knowledge 
and skills required for performing or re-creating specific 
elements of the intangible cultural heritage.” 

Wat betekent deze titel van UNESCO voor u?
Meneer Ibrahim denkt na. “Ik ben er heel blij mee, maar 
ik ben het meest trots op de Sangeet Natak Akademi 
Award die ik een jaar eerder in 2011 ontving van de 
toenmalige President van India, Mr Pranab Mukherjee. Ik 
kreeg deze voor mijn bijdrage aan Odissi als traditionele 
dansvorm. Het is voor een niet-Indiër heel moeilijk om 
deze prijs te krijgen. Alle leden van de jury waren Indiaas. 
En die hebben allemaal op mij gestemd. Een ongelooflijke 
eer en tevens de eerste keer dat aan een Maleisiër de 
prijs werd toegekend.”

Vertel eens over de Sutra Foundation en de 
Sutra Dance Theatre?
“De Sutra Dance Theatre is opgericht in 1983. De 
schilder Shivarajah Natarajan kwam daar in 1992 bij en 
samen met hem heb ik de Sutra Foundation opgericht. 
Het Sutra House waar we nu zijn, is ons kantoor. Loop 
even mee naar beneden, dan laat ik je de expositie 
ruimte zien en de dans studio.”

Vanuit de bieb lopen we door de rest van het huis. Het 
lijkt wel op een museum, met een prachtige collectie van 
antieke houten meubels en schilderijen die allemaal
met het thema dans verbonden zijn. Het oude koloniale 
pand is prachtig gerenoveerd en staat in een 
schitterende tuin. Er lopen een paar honden en katten

rond en in de voortuin staat een klein openlucht theater. 
“Dit huis is vroeger van mijn vader geweest”, vertelt 
Ibrahim verder. “Nu is het ons kantoor en beneden is 
er ruimte voor tentoonstellingen en een dans studio. 
De Sutra Dance Theatre heeft niet alleen dansers met 
een Indiase afkomst. We hebben ook een paar geweldige 
dansers met een Chinese achtergrond. Dans heeft niets 
te maken met je afkomst en naar mijn mening overstijgt 
dans de culturele- en rassen barrières in Maleisië. 
Het doel van de Sutra Foundation is het promoten van 
Maleisië door dans voorstellingen en het nationale en 
internationale publiek te informeren over traditionele 
en hedendaagse kunst. Het is in deze tijd niet makkelijk 
om financiële steun van de regering te krijgen helaas… 
Daarom staan wij open voor sponsoring. En dat helpt 
ons weer om kunst te promoten in Maleisië.”

Zijn er voorstellingen binnenkort te verwachten 
van de Sutra Dance Theatre?
“Ja, we hebben een optreden gepland voor Amorous 
Delight van 15-19 maart, in KLPAC. Wij hebben deze 
voorstelling reeds eerder gehad in 2016. Vanwege het 
succes voeren wij dit normaals op.” n

We kijken er naaruit... 
Veel succes meneer Ibrahim! 

Sutra Foundation 
12, Persiaran Titiwangsa 3, 53200 Kuala Lumpur
03 - 4021 1092
sutrafoundation25@gmail.com 
www.sutrafoundation.com



Thaipusam

Tekst: Monique Badoux
Foto’s: Monique Badoux en Wanda Lansbergen
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Maleisië staat bekend om zijn multiculturele bevolking. 
De Malays vormen de grootste groep met ruim 50% 
van de bevolking, gevolgd door de Chinees Maleisische 
bevolkingsgroep (ruim 26%) en een Indiaas Maleisische 
bevolkingsgroep (ruim 7%). Het zijn de hoofdingrediënten 
voor de vele fantastische culturele hoogtepunten in het 
land. Allen hebben ze hun eigen tradities behouden, vaak 
aangevuld met tradities van de anderen. 

Wonen in Maleisië betekent dat je iedere dag nog verrast 
kunt worden bij het zien van nieuwe gebruiken binnen 
de verschillende culturen die hier bestaan. En soms heb 
je dan één van die dagen dat je verrast wordt en op een 
nog specialere en intensere manier in contact komt met 
een bepaalde cultuur, namelijk tijdens festivals. 
Het tweedaagse hindoeïstische festival Thaipusam wordt 
gevierd in de Hindoemaand Thai in januari of februari, 
afhankelijk van de volle maan. De twee bekendste plekken 
in Maleisië om dit festival te vieren zijn Kuala Lumpur 
en Penang. Meer dan één miljoen gelovigen, maar zeker 
ook duizenden toeristen, trekken dan naar de tempels bij 
de Batu Caves in Kuala Lumpur, en op Penang naar een 
tempel vlakbij Georgetown. De geboortedag van de god 
Subramanian, ook wel Murugan genoemd, wordt herdacht 
en iedereen die hem wil bedanken en van hem een gunst 
wil vragen moet zich in ruil daarvoor bekeren, deelnemen 
aan het festival en iets teruggeven. 

Het festival is voor veel gelovigen de climax na tal van 
spirituele voorbereidingen en een strikt vegetarisch dieet 
van ruim een maand. Men gelooft dat alleen wanneer 
lichaam en geest vrij en puur zijn, ze de pijn aankunnen om 
de pelgrimstocht die bij het festival hoort, vol te kunnen 
houden. De tocht wordt afgelegd tussen twee tempels. In 
Kuala Lumpur is het startpunt bij de Sri Maha Mariamman 
tempel in ChinaTown. Vanaf deze tempel lopen de 

gelovigen al heel vroeg in de ochtend, op blote voeten 
over de snelweg richting the Batu Caves, zo’n 13 kilometer 
ten noorden van de stad. Een man of 15 zal een enorm 
altaar voorttrekken met een standbeeld van de god 
Murugan.
Vanaf nu wordt het interessant… want zodra de gelovigen 
bij de tempel zijn kom je ogen en oren tekort.  
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Kokosnoten worden één voor één kapot gegooid als 
symbolische verplettering van het ego en haren worden 
ter plekke afgeschoren als offer. Vrouwen, mannen en 
kinderen lopen rond met kale hoofden ingesmeerd met 
een zalf van een bepaald soort geel hout. 

Kavadi is het ceremoniële offer uitgevoerd door 
gelovigen tijdens Thaipusam. Kavadi betekent letterlijk 
‘opoffering bij elke stap’, en houdt in dat je een last met 
je mee moet dragen. In de simpelste vorm, en veel 
mannen, vrouwen en kinderen doen dit, zie je ze een 
zilveren met melk gevulde pot dragen boven hun hoofd 
- een offer dat de overvloed en vruchtbaarheid van het 
Hindoeïstische geloof symboliseert. Een wat intensere 
vorm is de zelfpijniging. Groepjes staan bij elkaar en 
voorbereidingen worden getroffen voor dankzegging 
en berouw. Gelovigen worden ‘ondergedompeld’ door 
priesters om door middel van rituele gebeden in een 
soort trance te raken en zonder pijn de trappen van de 
tempel te beklimmen. Door pinnen en haken in hun 
lichaam te perforeren vragen ze om gunsten van de 
goden. Op de rug zie je soms wel meer dan 30 haken 
en voor wat extra gewicht hangen ze er nog vruchten 
en kokosnoten aan. Ook worden spiesen gebruikt om 
wangen en tong te doorboren. Als je denkt dat je het dan 
allemaal gezien hebt, zijn er ook nog de Kavadi

dragers. Zij dragen of trekken een wagen voort die het 
altaar symboliseert voor de god Murugan, door middel 
van haken in het lichaam. Het is een constructie volledig 
versierd met gekleurd papier, bladgoud, bloemen en 
pauwenveren en weegt vaak meer dan 50 kilo.  Dansend 
op de maat van toeters en tromgeroffel begeleiden 
groepjes gelovigen de wagens naar de tempel en soms 
is het nodig om extra ondersteuning te bieden, want bij 
de tempel in Penang moet je 513 traptreden beklimmen 
(Batu Caves 272 traptreden).  

Als toerist mag je alles van dichtbij meemaken, zelfs de 
tempel bovenaan de trap. Gelovigen vinden het juist erg 
fijn als mensen van buitenaf geïnteresseerd zijn in hun 
geloof. n

Thaipusam is bij uitstek een festival dat blijft 
verbazen en die je op twee verschillende 
manieren kunt beleven, vol afschuw of vol 
fascinatie. Het is zeker niet een festival zoals je 
die gewend bent in Nederland.
Datum             : 9 februari 2017
Bronvermelding:  en.wikipedia.org/Thaipusam
  Malaysiasite.nl/Thaipusam
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Roze koeken
Tekst en foto’s:  Dave Badoux

         alf elf woensdagmorgen, de schoolbel gaat, het
         is de kleine pauze. Ik heb even 15 minuten rust 
tussen de lessen door en tijd om iets te eten. Het 
appeltje van moeders thuis gaat onherroepelijk de 
vuilnisbak in en ik loop rechtstreeks naar de kantine. 
Wat zal het worden vandaag, een Snickers, wat zure 
matten of misschien een stroopwafeltje? Ja, de
kantine op mijn middelbare school voorziet rijkelijk in 
de behoeftes van een hongerige tiener. Maar vandaag, 
net als eigenlijk iedere andere dag, wordt mijn oog 
getrokken door die zuurstokroze lekkernij en het water 
loopt me in de mond. De roze koek; misschien wel 
het meest onambachtelijke koekje uit de Nederlandse 
banketbakkersgeschiedenis, want veel meer dan boter, 
suiker en wat kleurstof is het niet. Toch loopt deze koek 
het beste in de kantine, want hij is net iets groter, zoeter 
en rozer dan de rest...

Nu ik terugdenk aan de dozen koeken die ik tijdens de 
pauzes heb verorberd word ik een beetje misselijk en 
een beetje zelfbewust. Maar zodra het belletje van de 
oven gaat loopt het water me toch weer in de mond. n

H

Ingrediënten:
- 150 gram suiker
- 150 gram boter
- 170 gram witte bloem
- 3 eieren
- 1 theelepel geraspte citroenschil
- 1 theelepel vanille extract of een zakje 
 vanille suiker
- snufje zout

Bereidingswijze
Bereiding: 1 uur
Bakken: 15 minuten
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    Ingrediënten:
- 150 gram suiker
- 150 gram boter
- 170 gram witte bloem
- 3 eieren
- 1 theelepel geraspte citroenschil
- 1 theelepel vanille extract of een zakje 
 vanille suiker
- snufje zout

Bereidingswijze
Bereiding: 1 uur
Bakken: 15 minuten

1. Verwarm de oven voor op 170 graden Celsius

2. Vet een bakblik voor 12 muffins in met boter

3. Vermeng de suiker met de zachte boter in een grote

  kom en mix hier één voor één de eieren doorheen

4. Voeg de vanille extract, de citroenrasp en het zout

  toe en mix het geheel goed door

5. Zeef de bloem en schep het beetje bij beetje door

  het mengsel tot je een glad beslag hebt

6. Verdeel het beslag over het muffin bakblik

7. Bedek het bakblik met bakpapier en leg er een plat

  bakblik bovenop, zodat de koeken plat worden

8. Zet het geheel in de oven en laat 10 minuten 

 bakken

9. Haal het bovenste bakblik en het bakpapier eraf en 

laat de koeken in 5 minuten lichtbruin worden

10. Haal het blik uit de oven en haal de koeken na 5 

minuten uit het blik

11. Laat de koeken helemaal afkoelen en maak onder-

tussen het roze glazuur

Ingrediënten:
- 150 gram poedersuiker

- sap van 1 citroen

- 1 theelepel rode kleurstof (of strawberry emulco)

Bereidingswijze:

1. Meng het citroensap met zoveel poedersuiker tot er

  een dikke, trage vloeistof ontstaat die maar 

 langzaam zijn vorm verliest

2. Meng hierdoor beetje bij beetje de kleurstof totdat

 je de gewenste roze kleur hebt gekregen

3. Als de koeken helemaal zijn afgekoeld, snij dan

  eventueel de bovenkant eraf om de koek helemaal

  vlak te maken

4. Doe de koeken weer in het bakblik en verdeel het

  glazuur erover

5. Laat de het glazuur goed droog worden (kan een

  dag duren) en bewaar de koeken in een blik

1 2 3 4

5 6 7 8



30 l FLITS_februari2017

C
O

LU
M

N
 B

E
D

R
IJ

FS
LE

V
E

N

             aar en wanneer ben je geboren en opgegroeid? Ik ben op 11 december 1953 geboren in Fuyuan – China. Toen
            ik 1.5 jaar oud was verhuisde ons gezin naar Maleisië, waar mijn vader een baan aangeboden kreeg in de auto 
industrie. In het – toen nog – dorpje Kuala Kangsar heb ik mijn jeugd doorgebracht. 

Hoe groot was het gezin waarin je bent opgegroeid? Ik kom uit een gezin met vier kinderen waarvan ik de jongste ben. 

Wat voor opleidingen heb je zoal gedaan en waar? In Kuala Kangsar heb ik de middelbare school afegemaakt en ben op 
mijn 17e naar Kuala Lumpur verhuisd voor mijn eerste baan bij CSS Car Parts. Na hier drie jaar gewerkt te hebben had 
ik het wel gezien in de autobranche en ging mijn interesse uit naar het werken in de horeca. In Kuala Lumpur heb ik 
toen nog twee jaar in de bediening bij een Chinees restaurant gewerkt.

Waar, in welk land of plaats in Maleisië, heb jij een koks opleiding gehad? Nou, eerlijk gezegd heb ik geen enkele 
officiële koksopleiding gevolgd. Toch kan je ontzettend goed en lekker koken, hoe is dat dan zo ontstaan? Ik ben in 1975 
voor een vakantie naar Duitsland gegaan om een oude schoolvriend te bezoeken. Hij werkte in de plaats Buchhorst 
nach Heide als hulp kok in een Chinees restaurant. Op een zeker moment kwamen ze een handje te kort in de 
bediening en kon ik inspringen. Na een poosje belandde ik ook in de keuken. Uiteraard eerst als manusje-van-alles, 
maar in korte tijd ben ik opgeklommen tot een volleerd Chinese keukenchef. 

Je hebt van 1975 tot 2012 in Duitsland gewoond en er verschillende restaurants gehad.  Ja, na een aantal jaren in 
loondienst te hebben gewerkt bij het Chinees restaurant van mijn jeugdvriend onstond er bij mij toch de drang om iets 
voor mezelf te beginnen. Na hier en daar wat rond gekeken te hebben, heb ik in het jaar 1983 in de plaats Lüneburg 
mijn eerste restaurant geopend. Dit was een Chinees restaurant met 100 zitplaatsen. In 1998 heb ik in Hannover een 
tweede restaurant, een Steakhouse, geopend en in 1999 heb ik nog een Imbiss (Duitse friettent) opgezet. Het Chinees 
restaurant is vanaf het begin af aan, tot de verkoop in 2012, heel succesvol geweest net zoals de Imbiss. Het restaurant 
in Hannover was eigenlijk te ver weg om goed te kunnen bestieren en dus heb ik dit na een paar jaar doorverkocht.

Vanwaar de naam Am Sande? De locatie van mijn Chinese restaurant was in het plaatsje Lüneburg in een bijzonder 
populair winkel en uitgaansgebied genaamd Am Sande. Het leek mij wel leuk om deze naam en hiermee een stukje 
Duitsland en Duitse gastronomie te introduceren in Maleisië. Je komt bij ons dan ook een echte Duitse brätwurst tegen 
op de menukaart.

Wanneer en waarom ben je weer teruggegaan naar Maleisië? Mijn kinderen hadden geen zin om het bedrijf over te 
nemen. Zij hadden een goede baan, een gezin en dus hun eigen leven opgebouwd in Duitsland en geen interesse in zes 
tot zeven lange werkdagen in een Chinees restaurant of Imbiss. Ik was inmiddels 59 jaar en kreeg een beetje heimwee 
naar het warme Maleisië en heb in 2012 samen met mijn vrouw besloten te remigreren naar Maleisië. Niet om met 
pensioen te gaan maar om nog een flink aantal jaren een restaurant te bestieren.

W

Ahlek Kuan: een chef kok ‘trained on the job’
Geboren op 11 december 1953 en opgegroeid in Kuala Kangsar – Perak, Maleisië
Eigenaar van restaurant Am Sande
Woont in Subang, is gehuwd en heeft drie volwassen kinderen.

Frank Wulffelé heeft interviews met 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Naast 
persoonlijke vragen gaat hij ook dieper in op het 
werken in Maleisië. We vervolgen de serie met een 
interview met Ahlek Kuan, eigenaar van Aziatisch 
Westers restaurant Am Sande in Evolve shopping 
mall in Ara Damansara.



Na 37 jaar in Duitsland gewoond te hebben zul je ongetwijfeld een ander Maleisië hebben aangetroffen dan op het 
moment dat je er vertrok. Inderdaad, en al hoor ik veel negatieve geluiden vanuit diverse lagen van de bevolking, ik 
vind dat Maleisië in positieve zin en op veler gebied toch een enorme progressieve ontwikkelling heeft doorgemaakt. 
Dorpjes zijn uitgegroeid tot haast echte steden, de omvang van het huidige wegennetwerk, de komst van de MRT en de 
LRT, het verrijzen van iconische en internationaal spraakmakende bouwwerken als de Twin Towers en de Kuala 
Lumpur Tower en het aantal luxe mega shopping malls zijn hier het lichtend toonbeeld van. Het merendeel van de 
Maleisische bevolking heeft het best goed. Er worden al jaren tal van nieuwe real estate projecten gelanceerd (Maleisië 
lijkt haast wel een enorme bouwput), de middenklasse investeert in een eigen woning of appartement en er rijden veel 
nieuwe auto’s op de weg. Kortom, het is zo slecht nog niet in Maleisië.

Wat zou jij jonge mensen die voornemens zijn een eigen restaurant te gaan opstarten willen adviseren of afraden als 
het gaat om bijvoorbeeld het type restaurant? Tsja, daar vraag je me wat… Kijk er is hier al zoveel van hetzelfde op 
culinair gebied, dat ik hen zou willen adviseren een gevarieerd menu samen te stellen, een mix tussen Aziatisch en 
Westers eten, met name in en rondom de grote(re) steden. Hierbij moet dan wel ook heel goed gelet worden op de 
authenticiteit van het aangeboden Westerse eten. Geen surrogaat Westers eten dus voorschotelen, je doet het goed 
of je doet het niet. De invloed van de vele kookprogramma’s op televisie heeft ertoe geleid dat er heden ten dage veel 
meer kennis met betrekking tot de bereiding van Westers eten. Je houdt je gasten niet zo gauw meer voor de gek. 
Daarnaast is het zaak dat je blijft focussen op je core business en niet of niet te snel een drastische ommezwaai maakt 
in je aanbod als het even niet loopt. En…wees zuinig op wat je zaak verdient en denk goed na voordat je het geld gaat 
uitgeven en waar je het aan wilt gaan uitgeven. Houdt er rekening mee dat je ten alle tijden geld beschikbaar hebt om al 
je belastingen te betalen en een tegenslag moet kunnen opvangen. Die mooie, maar oh zo dure auto komt later wel.

Waar liggen volgens jou de beste mogelijkheden voor de Maleisische economie voor de komende jaren?  Naar mijn 
bescheiden mening liggen de beste kansen in het aantrekken van meer buitenlandse investeerders dan nu reeds het 
geval is. Ik denk hierbij met name aan de high tech Industrie, bijvoorbeeld productie van medische apparatuur of de IT 
sector (hardware, software en dienstverlening) maar ook de auto industrie (productie van car parts) of assemblage van 
buitenlandse automerken, waarbij je ook kunt denken aan automated driving.

In jouw beleving wat zie jij als bedreiging voor de Maleisische samenleving in het algemeen? Na jaren in Duitsland te 
hebben doorgebracht is het mij bij terugkeer in Maleisië opgevallen dat de tolerantie binnen de verschillende etnische 
bevolkingsgroepen zoals ik deze heb gekend en meegemaakt, sterk is afgenomen. Deze afnemende tolerantie zal de 
samenleving als geheel in Maleisië doen splijten, vrees ik. Naar mijn mening ligt hier een nobele taak voor de 
Maleisische regering om dit te onderkennen, en op te pakken om erger te voorkomen. 
 
Wat zou je graag in Maleisië veranderd willen zien en waarom?  Ik zou heel graag zien dat de lonen van de allerlaagst 
betaalde werknemers in Maleisië opgetrokken worden tot een aanvaardbaar en respectabel niveau en dat de wijze 
waarop deze stakkers meestal gehuisvest worden drastisch gaat verbeteren. Lees voor ‘huisvesting’: krotachtige 
bouwsels met plastic zeil of doorgeroeste golfplaten als dak, dicht opeengepakt waar het wemelt van de ratten, 
kakkerlakken en ander ongedierte. Als voorbeeld noem ik de bouwvakkers – veelal afkomstig uit Bangladesh, Myanmar 
en Indonesië (70%) – die zes dagen per week zwaar werk leveren in de soms verzengende hitte voor een 
hongerloontje (1000 tot 1500 RM per maand). Dit is tevens nog eens heel goed voor de Maleisische economie, want 
zodra deze lonen omhoog gaan heeft deze groep ook meer te besteden. Voor het geld hoeven de projectontwikkelaars 
het niet te laten, aangezien er enorme winsten worden gemaakt op de verkoop van de gemiddelde condominiums.   
     TERIMA KASIH!! n

 10 KEUZE VRAGEN
 Maleisische of Chinese keuken   Chinese
 Het Duitse klimaat of de hitte in Maleisië  Maleisische hitte
 Duitse patat en brätwurst ‘Imbiss’ of Maleisische hawker food  Hawker food  
 Duitse Industrie Norm (DIN) of Asian Industrie Norm (AIN)  DIN
 Fast food of zelf koken  Zelf koken 
 Satéh van de kolenbarbecue of electrische gril  Kolenbarbeque
 Zoet/zuur of heet  Heet
 Experimenteel koken of uit een kookboek  Experimenteel koken
 Wetshandhaving verkeersveiligheid Duits of Maleisische normen Duitse normen graag…
 Duitse Schlager muziek of Chinese volksmuziek  Duitse Schlagers
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          p 13 februari 2016 stond ineens de boekenwinkel
           van Jason Chen, in Bangsar, in brand. De zaak was 
op dat moment vanwege het Chinees Nieuwjaar 
gesloten, maar doordat de medewerkers van Raj’s Banana 
Leaf Restaurant alert waren en alarm sloegen, was de 
brand binnen 35 minuten gedoofd. Maar papier brandt 
snel en van de inventaris was weinig overgebleven. 
Eigenaar Jason ging echter niet bij de pakken neerzitten 
en pakte de renovatie goed aan.
Een paar maanden later, in het weekend van 16 juli,  
opende het totaal vernieuwde CzipLee haar deuren 
weer en kon iedereen weer naar hartelust snuffelen in de 
winkel. De vernieuwde zaak lijkt totaal niet meer op de 
‘oude’ Cziplee. Verdeeld over drie verdiepingen vind je 
alles wat in een goede kantoorboekwinkel thuis hoort. 
De uitgebreide collectie stationary op de begane grond 
mag je gewoon niet overslaan! Ze hebben er echt van 
alles, van gewoon briefpapier tot elegant postpapier. Voor 
de hobbyist is ook van alles te vinden, van verf- en 
tekenartikelen tot voorbeeld houten poppen om als 
schilderhulp te gebruiken.

Voor een pen, potlood of vulpen moet je ook zeker eens 
een kijkje gaan nemen. Een pen kan je natuurlijk overal
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Bookstore CzipLee 

1-3 Jalan Telawi 3

Bangsar Baru

Kuala Lumpur 

kopen (ja ook hier in Maleisië) maar het enorme 
assortiment bij CzipLee gaat alle verwachtingen te boven. 
Voor het luttele bedrag van 1,60 RM heb je al een mooie 
pen. En voor een exclusieve kalligrafeerpen van het merk 
Sailor leg je ruim 24.000 RM neer. Maar dan heb je wel 
wat.

Als je toevallig nog kinderen thuis hebt wonen dan ga je 
naar de derde verdieping om iets leuks voor hen te 
kopen. Teveel speelgoed om op te noemen, dus moet je 
dat zelf maar eens gaan bekijken. Cziplee is iedere dag 
open van 10 uur ‘s ochtends tot 10 uur ‘s avonds, behalve 
op zondag. Meer informatie kan je vinden op 
www.cziplee.com of neem een kijkje op Facebook. n

CzipLee
Tekst en foto’s: Joost Vermeulen

O
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• Laagste eigen risico
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       et vier vrienden met een flinke hoeveelheid bier bij 

        elkaar: 100% garantie voor een gezellige avond vol 

wilde ideeën en geweldige toekomstplannen. Tel hierbij op dat 

alle vier een zwarte band in een vechtsport hebben en je 

hebt het concept voor een succesvol trainingsinstituut.

Lionel komt verhit aangelopen. Met een handdoek veegt 

hij zijn gezicht af. In een hoekje en zorgend dat ik uit het 

zicht blijf, heb ik staan kijken naar het adembenemende 

schouwspel van Lionel en zijn sparring partner in de 

training ruimte. De lucht zindert nog steeds van de 

energie.

Dat was indrukwekkend Lionel. Vertel eens, je 

bent dus een karate leraar? 

Lionel kijkt mij glimlachend aan. “Nee… Wat je net zag, 

dat was een hapkido demonstratie.”

En wat is hapkido?

“Hapkido is een vrij jonge Koreaanse 

zelfverdedigingssport, ontstaan een jaar of 60 geleden 

uit een mix van diverse traditionele Koreaanse 

krijgskunsten. Het woord moet je eigenlijk als drie delen 

zien:

• HAP staat voor ‘harmonie van lichaam en geest’,

• KI staat voor ‘Innerlijke kracht’ en

• DO staat voor ‘de wil/weg om iets te bereiken’

Het is eigenlijk geen sport, maar hapkido is wel heel erg 

geschikt voor zelfverdediging. We promoten namelijk 

geen geweld en dat dulden we ook niet van onze 

leerlingen. Hapkido mag je alleen in geval van uiterste 

nood gebruiken, als je echt geen kant meer op kunt.”

Z

LifeCraft Asia
Tekst: Merel Nahuijsen
Foto’s: LifeCraft Asia
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Ah, je bent dus een hapkido leraar?

“Jawel, maar geen gewone. Ik heb met drie vrienden 

die ook aan hapkido doen, een bedrijf opgericht. Dat 

heet LifeCraft Asia. En wij geven trainingen in bedrijven, 

gebaseerd op de beginselen van hapkido. We hebben een 

holistische aanpak binnen onze trainingen.

Er is een duidelijk fun-element in onze trainingen; we 

willen dat onze deelnemers plezier hebben in wat ze bij 

ons leren. We baseren onze trainingen op het FIT-

principe: een training moet Fun zijn en Insight in de 

Training bieden. Tegelijkertijd beogen we een lange 

termijn effect op het doen en denken van onze cliënten.”

En hoe verwerken jullie dan de hapkido filosofie 

in bedrijfstrainingen?

“Het doel van vecht-en zelfverdedigingssporten is 

overleven; risico’s verkleinen en middelen maximaliseren. 

Bedrijven opereren precies zo. Na jarenlang getraind 

te zijn in hapkido, sta ik nog steeds verbaasd over de 

hoeveelheid aan ideeën en filosofieën die van toepassing 

zijn op ons dagelijks leven.” 

Dat klinkt goed Lionel, en wat doen jullie nog 

meer?

“Het geven van trainingen is slechts één van de dingen 

die we doen. We geven ook high impact fitness 

trainingen in combinatie met kickboksen bijvoorbeeld, 

onder meer in de gym van de GTower op de Jalan Tun 

Razak in Kuala Lumpur. En ten slotte geven we personal 

safety trainingen, zelfverdediging cursussen zeg maar. 

Wist je dat een uur les in zelfverdediging je een 20% 

grotere kans geeft om ongedeerd uit een gevecht te 

komen?” 

Hoe ben jij eigenlijk begonnen met hapkido?

“Een hele tijd geleden ging het uit met mijn toenmalige 

vriendin… Om beter met mijn frustraties om te leren

LifeCraft Asia biedt speciaal voor dames van de Nederlandse 
Vereniging Maleisië een op maat gemaakte cursus 
zelfverdediging aan! 
Dit wordt gegeven op vrijdagochtend van 10-11 vanaf vrijdag 3 
maart, gedurende zes weken. Lokatie nader bekend te maken. 
Neem contact op met Merel Nahuijsen (0176944023) als je 
interesse hebt en meld je aan vóór vrijdag 24 februari. 
Er kunnen maximaal 12 deelnemers meedoen, dus wees snel…. 
Vol is vol.

gaan, bedacht ik dat wellicht het volgen van een hapkido 

cursus een goed idee zou kunnen zijn. Dat ging mij erg 

goed af. Ik ben zelfs naar Korea gegaan om daar hapkido 

tot in de finesse te leren en heb nu 6 dans. En elke twee 

jaar moet ik terug, op herhalingscursus, zeg maar. Voor 

mij is hapkido een levensfilosofie; ik gebruik het niet 

alleen als ik train, maar ook in mijn dagelijkse leven.”

En je geeft ook les aan kinderen en volwassenen?

“Ja natuurlijk! Wel apart hoor, niet gemengd. Je kunt 

contact met ons opnemen via de website of mij bellen 

en als je een leuk groepje bij elkaar hebt dan zorgen wij 

voor een paar heel leuke en interessante lessen…” n

LifeCraft  Asia
http://www.lifecraftasia.com
info@lifecraftasia.com
+ 60 3 7733 4938
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Hampshire
Wij zijn stadsmensen en houden van bedrijvigheid en 
wonen met veel plezier in het Hampshire-hoekje in 
KLCC. We vinden het fijn dat we hier vele winkel- en 
eetmogelijkheden op loopafstand hebben (en dus niet 
met de auto hoeven). Daarnaast houden we van het 
gemeenschapsgevoel van een appartementencomplex 
met een zwembad voor de kinderen, waar ze hun 
vriendjes ontmoeten. We vinden het ook wel een prettig 
gevoel dat er 24/7 bewaking is; zeker omdat we nogal 
vaak reizen. 
We houden van de mensen, de mensen en de mensen…. 
Maleisiërs zijn echt lieve mensen die je warm welkom 
heten als buitenlander en die er ook veel waarde aan 
hechten dat je het land als buitenlander prettig vindt en 
hun best daarvoor doen. De centrale ligging van Maleisië 
in Zuidoost-Azië is ook geweldig om veel te zien van de 
hele regio. Wat minder vinden we de standaard dingen 
als het verkeer en de luchtkwaliteit en…. op tijd komen 
zou het werken wat makkelijker maken!

Onderhandelingen…
Wij hebben (nog) geen huisdieren. Isabelle was een 
huisdier beloofd als ze met zeven “1” scores thuis zou 
komen op haar rapport. We dachten dat we de lat erg 
hoog hadden gelegd, maar we waren erg trots toen ze 
met maar liefst negen “1”-tjes thuiskwam! Dus nu zijn
de onderhandelingen over wat voor soort huisdier
geopend. Isabelle heeft zich heel flexibel getoond en via

Trainingen
Gerard werkt voor een Nederlandse SME op het gebied 
van trainingen en event-organisatie (maar dan specifiek 
voor geowetenschappers die vooral in de olie en gas 
industrie werken). Hij is uitgezonden om de 
vestiging voor heel Azië op te zetten en te 
managen. Eleni is hier als ondernemer actief en heeft 
haar internationale bedrijfactiviteiten nu kunnen 
uitbreiden naar Azië. Ze verzorgt leiderschaps-
trainingen, is coach (zowel voor ondernemingen/ 
professionals als ook voor privé personen) en zij 
organiseert haar eigen trainingen op gebied van 
Neuro-Linguistisch-Programming (NLP). Beiden werken 
we internationaal, dus we zijn veel op reis. Gelukkig is 
KL een prima reishub.

Trots!
Gerard is een trotse Tukker, Eleni een trotse Griekse en 
Belle en Vic zijn trots op hun Cambodjaanse afkomst. 
We hebben dan ook alledrie de vlaggen in huis! Eleni en 
Gerard hebben elkaar leren kennen in Griekenland en 
daar eerst samen gewoond. Daarna is Amsterdam ons 
(t)huis geworden (ONZE STAD!) en daar hebben we 
ook nog steeds ons appartement. In Amsterdam brengen 
we dan ook altijd de nodige tijd door als we in NL zijn. 
Als familie hebben we voorafgaand aan Kuala Lumpur 
ook nog een paar jaar in het Midden Oosten, in Dubai, 
gewoond. 

Gerard Wieggerink (47), Eleni Sarantinou (47), 
Isabelle (11) en Victor (9) wonen sinds 2010 in 
Kuala Lumpur.

Tekst: Harriet van Eldik – ten Hoopen
Foto: Hooelse studio
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leuk. We hebben de school gekozen vanwege de lokatie 
(we willen de kinderen niet lang in het verkeer laten 
doorbrengen) en ook voor de schoolfeesten!
Het uniform is een wit poloshirt met een grijze rok 
voor de meisjes en een bermuda voor de jongens. 
Isabelle vindt het wel een beetje officieel en formeel 
maar Victor vindt het normaal.

DSA zwemteam
We houden van de sportles op school (met veel voetbal 
volgens Victor), en Belle houdt ook van de Red Crescent 
activiteiten op school. 
Naast schoolactiviteiten zwemmen beide kinderen in 
het DSA zwemteam en trainen twee keer in het 
weekend. Vic houdt ook erg van schaken en heeft de 
junior zwarte band in taekwondo. Isabelle is altijd bezig 
met haar handen: knutselen, tekenen en in de keuken. 
O ja, en natuurlijk ook Minecraft.
“Ik speel met een hele groep meisjes van school en ook 
mijn vriendin Hana van mijn zwemteam,” zegt Isabelle. 
“We houden van alle feestelijkheden in Maleisië, er is 
hier altijd iets te vieren.”
Victor vult aan: “Mijn hele groep jongens op school 
spelen Minecraft en we spelen ook uren graag met 
elkaar. Ik speel heel graag met mijn vriendjes. Wel missen 
we onze vrienden die net verhuisd zijn naar Spanje.”

Boekwinkels, 9 straatjes en… oma!
Wat we missen van Nederland? Een staalblauwe lucht 
met witte wolkjes en onze familie en vrienden natuurlijk. 
Voor een live wedstrijd van Ajax of Heracles gaan we 
graag naar het voetbalstadion. Daarnaast: het theater, 
de RIALTO bioscoop, boekwinkels, de 9 Straatjes in 
Amsterdam, fietsen door het land, pannenkoeken en 
poffertjes, oma, oma’s katten, culturele festivals, de 
ker-mis, boerderijen, besjes plukken, ...enzovoort. 
We zijn elke keer dolblij als we daar terug zijn!
Als er bezoek komt vragen we of ze Nederlandse 
boeken en tijdschriften meenemen en natuurlijk 
stroopwafels voor de werknemers op Gerard’s kantoor 
hier (wel het kleine formaat).
Oma heeft inmiddels haar eerste smarttelefoon en ze is 
de koningin van Whatsapp geworden.
We sturen nu elke dag foto’s en filmpjes!
Durian zouden we graag meenemen voor familie en 
vrienden in Nederland want dat vinden we zelf heerlijk 
inmiddels, maar ja, dat mag niet van KLM....
We zijn van plan om nog tenminste een paar jaar te 
blijven. WE LIKE IT!
Als we moeten vertrekken zullen we de lachende, 
vriendelijke mensen missen maar vriendschappen voor 
het leven meenemen… n 

een hond, poes zijn we op een cavia (of twee) 
uitgekomen. 
Hier in Maleisië staan de nodige ontmoetingen met voor 
ons exotische dieren ons allemaal nog goed bij! De 
stelende apen in onze hotelkamer alsof wij niet “thuis” 
zijn (touwtrekken om een tros bananen!), een lift krijgen 
van reuzeschilpadden, de twee meter lange hagedis die 
het hotelzwembad met ons deelt, omringd worden door 
enorme scholen kleurige vissen, etcetera. In Maleisië is 
de natuur altijd aanwezig. 

Van Dubai naar KL
Wij hebben hiervoor als familie in Dubai gewoond en 
daar was het klimaat veelal droger, wat ook wel erg 
prettig was. We konden er snel naar het strand met 
onze voetjes in het zand.
Maleisië hadden we al wel eens bezocht dus het was 
niet helemaal een verrassing. Maar zoals elke expat weet, 
is ergens wonen weer heel anders dan een tijdje als 
toerist ergens vertoeven. De diversiteit van Maleisië leer 
je pas echt kennen als je hier woont en vrienden wordt 
met de locals. We denken dat KL eigenlijk veel 
aantrekkelijker is als stad om te wonen dan om als 
toerist te bezoeken. 

Nattigheid
Door het klimaat kunnen we hier altijd lekker hiken en 
zwemmen en dat is iets wat we mooi samen kunnen 
doen. Alleen bij hele heftige regen kan dat niet doorgaan, 
maar gelukkig is de meeste regen in de namiddag dus 
ook wel weer lekker voorspelbaar.
In Nederland houden we dan ook niet van de grijze 
lucht en de miezerregen die je binnen houdt.

Fun lovers
In het weekend gaan we graag lekker eten in Bangsar, 
naar FRIM om te wandelen, Changkat voor een 
voetmassage en de bioscoop in KLCC. Daarnaast 
ontsnappen wij graag met zijn tweetjes en gaan er 
tussenuit naar ons favoriete hotel in KL, The Saujana 
Resort. Wij hebben een schat van een auntie die op de 
kinderen past. Een soort oma-figuur ook en dat helpt!
Het beste deel van het Maleisisch schiereiland is voor 
ons de Noordoost kust. Redang en Perhentian zijn 
prachtig. Wij zijn grote liefhebbers van de zee en het is 
altijd een heerlijk gevoel om op een boot te stappen die 
je naar een eiland brengt. Wind, water, blote voetjes in 
het zand en wij zijn blij.

Taylors International School
Isabelle en Victor gaan naar Taylors International School. 
We vinden de leraren/ leraressen en onze vrienden daar

W
il jij ook m

eedoen aan het portret? Stuur dan 
een m

ailtje naar flits@
nlvm

aleisie.nl.



SM
U

LL
E

N

37 l FLITS_februari2017

          a een fijne vakantie naar Sri Lanka vorig jaar, heb
          ik de Sri Lankaanse keuken toegevoegd aan het 
favorieten lijstje. Vandaag neem ik jullie dan ook mee 
naar het authentieke fine dining Sri Lankaanse restaurant 
A Li Yaa. De naam betekent “olifant” in het Singalees. 
Een heilig dier in het Boeddhisme. 

Smaak staat bij A Li Yaa hoog in het vaandel en om 

perfectie te waarborgen worden bepaalde kruiden en 
meel soorten door het restaurant rechtstreeks uit 
Sri Lanka geïmporteerd. De kaart laat authentieke Sri 
Lankaanse spijzen zien, maar ook creatieve aanvullingen 
op de oorspronkelijke keuken. Het menu is uitgebreid 
en heeft naast éénpersoonsgerechten ook combo deals. 
Alhoewel de kaart deels voorziet in omschrijvingen, kan 
input of uitleg van het bedienend personeel nodig zijn. 
De service is aardig en op verzoek worden er 
aanbevelingen gedaan of een menu samengesteld. Naast 
tafels binnen, kan er ook buiten op het kleine terras 
aangeschoven worden.

Wij begonnen met de soep van de dag, een gebonden 
groentesoepje met kip, een licht maar lekker voorafje. 
Als hoofdgerecht werd er gekozen voor Mutton Paal 
Poriyal, langzaam gestoofde lam in authenthiek 
kruidenmengsel en Chef Publis’ Pol Liri Thiyal, een milde

N curry met witvis, citroengras, knoflook, sjalotten en 
kerrieblaadjes. Alhoewel lam normaliter niet de eerste 
keuze is, was dit gerecht heerlijk mals, mild en in balans. 

De vis in de stoofpot was een tikje droog maar de 
combinatie van kruiden in de curry was verfijnd en fris. 
Ernaast bestelden wij op aanraden van de ober Doorsar 
Rotti en Brinjal Moju, aubergine op zijn Sri Lankaans. 

Behoorlijk vullend, maar oh wat was het smullen.

Met verschillende prijzen op zak, van “Best Dessert” 
tot “Most Creative Restaurant” en optredens op de 
Maleisische nationale televisie is deze Sri Lankaan de 
moeite van het proberen waard.
Opvallend puntje is het bezit van, volgens de manager, 
één van de grootste single malt whiskey collecties van 
Maleisië. Mocht de Uber niet meewerken, dan is 
thuisbezorgen ook een optie. n 

A Li Yaa Island Restaurant and Bar
Tekst: Sylvia Sietsema 
Foto: aliyaa.com 

A Li Yaa Island Restaurant and Bar  
Sri Lankaans Restaurant
48, Plaza Damansara, Medan Setia 2, 
Bukit Damansara, Kuala Lumpur
Dagelijks van 12:00 – 23:00
$$



          idden november besloten we met een groepje van 
          negen enthousiastelingen een ietwat uitdagende 
wandeling in de jungle te doen met de top van Bukit 
Chenuang als doel. 

Voor dag en dauw reden we richting het Gombat Nature 
Reserve bij Hulu Langat. Het begin van de trail zou in het 
Sungai Congkak Recreational Forest zijn en nadat we ons 
entree geld van 1.06 RM (!) hadden voldaan liepen we 
eerst twee kilometer door een volledig verlaten en 
klimaat-aangetast vakantie park dat een goede locatie was 
geweest voor een thriller.

De meer ervaren hikers in onze groep hadden zich goed 
voorbereid en gelezen dat het pad niet makkelijk 
begaanbaar was, maar echter goed gemarkeerd met witte 
plastic lintjes.
Aan het eind van het vakantiepark was een kolkende rivier 
die we zijn overgestoken om vervolgens (bleek achteraf) 
meteen verkeerd te zijn begonnen. Het pad was erg smal 
en modderig maar de natuur was uiteraard erg mooi en 
vanwege de natte periode zagen we veel zwammen en 
paddestoelen.

Na nog eens twee rivieren te zijn overgestoken kwamen 
we het eerste witte lintje tegen…. op de grond bij een 
splitsing. Ok, dus dat moet een teken geweest zijn om daar 
af te slaan. Helaas, na een kwartier liep het pad dood. Terug 
dus en door het oorspronkelijke pad weer op te pakken 
kwamen we meer van die witte lintjes tegen, euforie 
alom, we zaten goed! Inmiddels werd het pad dichter en 
dichter begroeid, moesten we onder omgevallen bomen 
doorkruipen, ons door enorme bamboe bossen wringen 
en venijnige doorntakken ontwijken.
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Als we in het begin onze kleding nog enigszins moddervrij 
probeerden te houden was dit lang niet meer prioriteit, 
want de bloedzuigers slingerden zich langzaam maar 
zeker aan onze benen omhoog. Elk kwartier stopten we 
voor een ‘leech-check’ maar de eerste slachtoffers waren 
al gevallen en met zout moesten de reeds volgezogen 
exemplaren verwijderd worden. Doordat deze eigenlijk 
ongevaarlijke beestjes een bloedverdunner gebruiken om 
de materie beter te laten vloeien zagen sommigen van 
ons eruit alsof ze aan de greep van een Maleisische tijger 
waren ontsnapt. De broekspijpen waren nu niet alleen nat 
van de modder meer. 
Na nog twee keer het pad te zijn kwijt geraakt en al vier 
uur bijna non-stop te hebben gelopen begon het tropisch 
te gieten en besloten we het behalen van de top op te 
geven en terug te gaan.

Na 6.5 uur en 15.4 km lopen hebben we onze wonden 
gelikt onder het genot van een late lunch en een aantal 
heerlijk koele biertjes bij de Veg Fish Farm, wat trouwens 
ook een super leuke plek is om ’s avonds te gaan eten. n

Jungle tocht Bukit Chenuang
Tekst: Pamela de Lange 
Foto’s: Alexius Colette

M
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S De Wereld van de Gorgels

Schrijver: Jochem Myjer   Leeftijd: vanaf 5 jaar   Prijs: op Bol.com vanaf 13.95 euro

De Gorgels, wie kent ze niet?

Jochem Myjer schreef zijn eerste kinderboek, De Gorgels, in 2015! Deze werd gelijk 
bekroond door de Kinderjury. De Wereld van de Gorgels is geen vervolg op het boek 
De Gorgels, maar wordt geschreven vanuit het perspectief van Bobba. 
Dit is een prentenboek, eentje met iets meer tekst zodat de wat oudere kinderen het 
lekker zelf kunnen lezen. De jongere kinderen kunnen gewoon voorgelezen worden 
terwijl ze naar de mooie tekeningen kijken. Ze staan vol leuke details waar je het een 
hele tijd over kunt hebben.
In de Wereld van de Gorgels zien we vooral waar Bobba vandaan komt. Hij speelt, 
ontdekt, mag naar de Gorgelschool, surft, verstopt en groeit om een goede Waakgorgel 
te worden. We zien hoe hij van een klein Gorgeltje een iets groter Gorgeltje word, en 
uiteindelijk groot en sterk genoeg is om over zijn eerste Mensenkind te waken. 

The LEGO Batman Movie 
In de bioscoop vanaf 9 februari       Animatie/aktie

Batman, oftewel Bruce Wayne, is een fictieve superheld bedacht door tekenaar Bob Kane 
en schrijver Bill Finger in 1939. Vooral door de populariteit van Superman was de vraag 
naar andere superhelden erg groot. Al in 1940 kreeg Batman zijn eigen serie stripboeken 
en de Joker en Catwoman werden in het eerste nummer al geïntroduceerd! Inmiddels is 
Batman één van de meest herkenbare superhelden ter wereld. Een held die niet beschikt 
over enige superkrachten, maar door intensieve training tot het uiterste kan gaan. 
Batman, oftewel Bruce Wayne is een detective die gebruikt maakt van zeer geavanceerde 
technologische snufjes en door zijn kennis in de wetenschap zelfs vijanden met 
superkrachten kan verslaan.  
De eerste live-action film werd uitgebracht in de bioscoop in 1943 en daarna zijn er nog 
veel meer uitgebracht. The LEGO Batman Movie is een spin-off van Lego Movie welke 
in de bioscoop kwam in 2014. In deze Lego film draait het vooral om Batman en zien 
we hoe eenzaam hij is en hoe hij de macht dreigt kwijt te raken over zijn stad Gotham. 
Batman moet zien te leren samen te werken en te vertrouwen op de hulp van anderen, 
zoals Robin en Batgirl!

Rubik’s Cube 3x3 
Merk: Jumbo   Leeftijd: vanaf 6 jaar   Prijs: op Bol.com vanaf 14.99 euro
 
Al meer dan 30 jaar de best verkochte puzzel aller tijden: de originele Rubik’s Kubus! 
Het is een puzzel in de vorm van een kubus met elk zijvlak in een andere kleur, meestal 
bestaande uit drie rijen van elk drie blokjes. Elke rij met blokjes kan zowel horizontaal als 
verticaal worden gedraaid. Het doel is om door de rijen op de juiste manier te draaien, 
de kubus vanuit een willekeurige startpositie terug naar de positie te brengen met egale 
zijvlakken. De vernieuwde versie van de Rubik’s Cube 3x3 heeft gekleurde vlakken in 
plaats van stickers, dus het is niet meer mogelijk om stickertjes los te peuteren en op de 
manier de puzzel op te lossen. Daarnaast is het draaimechanisme van de kubus 
verbeterd zodat je nog sneller je record kunt verbeteren. Kun jij de uitdaging en 
frustratie aan? Er zijn miljarden combinaties, maar er is slechts één oplossing. Draai en 
draai net zo lang tot jij de oplossing hebt gevonden! Is je geduld op? Geen nood… op 
de Website www.rubiks.com vind je een uitgebreid verslag over hoe je de kubus moet 
oplossen. Doe het meerdere keren, verschaf jezelf een beter ruimtelijk inzicht, en 
uiteindelijk lukt het je zonder de beschrijving. 
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Dutch Cultural Centre de Bontekoe  
Voor meer informatie: www.de-bontekoe.com. Tel: +6019 3399552                                                                         

Voor aanmelding: secretariaat@de-bontekoe.com

De Bontekoe en het belang van Nederlands onderwijs

Een nieuw jaar is altijd weer een goed moment om jezelf af te vragen welk verschil jij wilt gaan of kunt 
maken in het leven van jezelf en dat van anderen. Dat geldt ook voor een school als De Bontekoe. Groots 
omschreven, maar wel waar, vragen wij ons regelmatig af wat onze meerwaarde is en waarin wij het 
verschil maken voor onze ouders en leerlingen.

Onze missie
In 2015 hebben we onze missie als volgt omschreven:
“De Bontekoe biedt kinderen in Kuala Lumpur en omgeving die Nederlands als 
moedertaal of als tweede taal hebben een inspirerende omgeving waarin op hoogwaardige 
wijze de taal en cultuur wordt onderhouden en ontwikkeld”.
Door de missie zo te omschrijven, geven we aan dat we het belangrijk vinden dat kinderen zoveel als 
mogelijk op hun eigen niveau les krijgen. We streven ernaar om dat zo inspirerend mogelijk te doen, 
waarbij de kwaliteitsborging zoals ouders en leerlingen die de afgelopen jaren gewend zijn, gehandhaafd
blijft. Naast Nederlandse taal verzorgen we ook het onderdeel cultuur.
Ook in 2017 willen we hier voor de volle 100% voor gaan. Omdat wij het belangrijk vinden dat 
kinderen hun moedertaal goed beheersen en ze de mogelijkheid moeten hebben om na hun vertrek 
uit het buitenland, weer zo goed als mogelijk in te kunnen stromen in het Nederlandse of Vlaamse 
onderwijs. Voor het slagen van onze missie zijn we echter voor een groot deel afhankelijk van de inzet 
van de ouders. Het belang van het moedertaalonderwijs moet ook door hen volledig worden onderschreven. Maar wat is 
dit belang dan precies?

Het belang van moedertaalonderwijs in het buitenland.
Een goede beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de cultuur versterkt de eigen identiteit: een kind leert zo de 
culturele achtergrond van één of beide ouders kennen. Verder geeft het op goed niveau beheersen van meerdere talen een 
kind veel extra mogelijkheden, zoals op het gebied van interculturele competenties.  Tot slot, als je als ouder wilt, dat je 
kind ooit terugkeert naar Nederland of België, dan is het belangrijk dat je kind de Nederlandse taal het liefst op 
leeftijdsniveau beheerst, zowel mondeling als schriftelijk. Dit geldt voor zowel het basis-en voortgezet onderwijs als voor 
het hoger onderwijs. Om toegelaten te worden tot een hogeschool of universiteit bijvoorbeeld moet een kind het 
Nederlands goed beheersen. Voor studenten met een buitenlands diploma (zoals (I)GSCE of IB) is in veel gevallen een 
certificaat Nederlands vereist.

Meer info?
Voor meer informatie over De Bontekoe, bezoek onze website: www.de-bontekoe.com of volg onze Facebook pagina: 
Nederlandse school De Bontekoe Kuala Lumpur.
Op de website van stichting NOB is een speciale pagina gewijd aan het wonen met kinderen in het buitenland. 
Ga hiervoor naar het tabblad ‘Ouders’ op de website van NOB: www.stichtingnob.nl

De Bontekoe wenst iedereen een gelukkig en leerzaam jaar toe!
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 BOEK
 Mindf*ck
 Schrijver: Victor Mids
 Prijs: op Bol.com vanaf 24.59 euro

 
 FILM
 Fifty Shades Darker
 In de bioscoop 9 februari
 Aktie/Science-Fiction
 
 

APP
Super Mario Run 
Prijs: gratis, met in-app aankoop 
van 9.99 euro 

 
 SPEL
 Codenames
 Merk: White Goblin Games
 Prijs: op Bol.com vanaf 19.99 euro
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Mindf*ck is een populair 

televisieprogramma, waarin 

illusionist Victor Mids allerlei 

trucs en neuropsychologische 

experimenten uitvoert. Hij houdt 

bekende en onbekende 

Nederlanders voor de gek met 

onverklaarbare illusies. Hij claimt 

dat hij dat kan door zijn 

illusionistische talenten te 

combineren met wetenschap.

In het boek Mindf*ck geven Victor 

Mids en Oscar Verpoort voor het 

eerst de geheimen prijs achter 

hun spectaculaire tv-programma. 

Aan de hand van illusies, 

psychologie, geneeskunde en 

vingervlugheid geven zij een uniek 

inkijkje in de werking van je brein.  

Met 101 illusies en experimenten 

ervaar je zelf hoe makkelijk je 

hersenen en zintuigen je voor de 

gek kunnen houden. Je kunt ook 

bijvoorbeeld: 

-  Gedachtenlezen

-  Leugens detecteren

-  Altijd winnen met kop of munt

Na het lezen ervan is niets en 

niemand in je omgeving meer 

veilig voor de kracht van de 

mindf*ck!

Fifty Shades Darker is het tweede 

deel uit de boekenreeks die 

vertelt over de erotische relatie 

tussen Anastasia en Christian. 

Deze boekenreeks is voor 

auteur EL James een goudmijntje 

gebleken. Van de eerste drie delen 

werden wereldwijd meer dan 125 

miljoen exemplaren verkocht. En 

van het nieuwe deel, geschreven 

vanuit het perspectief van 

Christian, werd in de eerste drie 

dagen, alleen al in de VS, 1,1 

miljoen exemplaren verkocht.

Geen verrassing dus dat de 

boeken verfilmd gingen worden. 

Fifty Shades of Grey ging vorig jaar 

februari in première. En hoewel 

iedereen naar de bioscoop rende 

om de verfilming te zien, zijn de 

recensies niet zo te spreken over 

het eerste deel! Misschien betere 

recensies met een nieuwe 

director, James Foley?

In Fifty Shades Darker zien we 

hoe Anastasia en Christian toch 

weer bij elkaar komen. Anastasia 

leert Christian en zijn geheimen 

beter kennen, maar komt ook oog 

in oog te staan met de vrouwen 

die voor haar de behoeftes van 

Christian probeerden tevreden 

te stellen.    

Sinds de introductie van spelletjes 

op de smartphone was het heel 

lang wachten tot Nintendo de 

sprong waagde naar dit platform, 

maar eindelijk kan je Mario - de 

besnorde loodgieter - laten 

rondrennen in je hand. In één 

hand welteverstaan, want het 

besturen van Mario doe je met 

maar één enkele vinger en het 

enige wat je Mario kunt laten 

doen is springen.

Al rennend en springend verzamel 

je munten, ontwijk je vijanden en 

eet je af en toe een magic 

mushroom, allemaal om je 

vriendinnetje Princess Peach uit 

de klauwen te redden van hordes 

dansende schildpadden. De levels 

zijn zo opgebouwd dat ze voor 

beginners te winnen zijn, maar 

daarna herspeelbaar blijven door 

op zoek te gaan naar verstopte 

munten.

Nintendo durft na het voltooien 

van de eerste 3 gratis levels wel 

bijna 10 euro te vragen voor 

Super Mario Run. De game is 

echter zo goed in elkaar gezet 

en bevat genoeg inhoud dat deze 

prijs te rechtvaardigen is, zowel 

voor de veteraan als de rookie.

Woo-hoo, Let’s a-go!

Bij Codenames spelen twee 

teams tegen elkaar. Elk team heeft 

een meesterspion die de ware 

identiteit van de spionnen kent. 

Er liggen 25 kaarten op tafel, 

waarop telkens één woord is 

afgebeeld. Op de achterkant vind 

je de kleur. De meesterspion weet 

welke woorden bij welk team 

horen. Het startende team moet 

negen woorden raden, het andere 

team acht, zonder spionnen van 

de tegenpartij aan te wijzen. En 

de huurmoordenaar wil je al 

helemaal niet tegenkomen. De 

meesterspion geeft een aanwijzing, 

waarmee hij zijn teamleden naar 

de te raden codenamen probeert 

te leiden.

White Goblin Games heeft er een 

echte Nederlandstalige versie van 

gemaakt, met woorden die uniek 

zijn voor Nederland en België 

(plaatsnamen, cultuur, eten en 

drinken), woorden die in het 

Nederlands meerdere 

betekenissen hebben en woorden 

die in onze taal tot de 

verbeelding spreken of in 

verschillende categorieën passen. 

Daarbij is de herspeelbaarheid 

hoog, er zijn 400 verschillende 

woorden, waarvan er slechts 25 in 

een potje worden gebruikt.
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