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Indrukwekkende toCht naar granIet
Waar vind je granietwanden die je vingers doen watertanden bij de aanblik alleen al? Ik ben be-
nieuwd wie aan Madagaskar had gedacht als de titel  en foto’s van dit artikel  het niet al verraden had-
den … Gelegen in de Tsaranoro vallei in het Andringita park, in het zuiden van het  Afrikaanse eiland, 
zijn deze indrukwekkende rotsen namelijk pas in 1995 door klimmers ontdekt. Chapeau voor deze 
pioniers, want er loopt allesbehalve een geasfalteerde weg naar toe, zoals in bijvoorbeeld Yosemite!

Voor ons begon het avontuur al bij aankomst op de luchthaven. Als vrij-
wel enige blanke waren en bleven we een bezienswaardigheid en een 
potentiële bron van inkomsten voor veel van de lokale straatverkopers 
en taxichauffeurs. Het pure spel van onderhandelen over alles, maar dan 
ook over alles, is een belevenis op zich. Vriendelijk glimlachen, mimiek 
en dramatiek in de strijd gooien en ergens in het midden uitkomen is een 
universeel spel wat we in het dagelijks leven in het westen soms verleerd 
zijn door alle vastgelegde regels en afspraken …

Vazaha (buitenlander) zijn had ook zo z’n voordelen, want reizend in een 
taxibusje met een bordje ‘taxi special’ bovenop, was bij de vele controle-
posten een handgebaar van onze bestuurder naar de politie voldoende 
om ons de uitgebreide checks van bagage en paspoorten te besparen …

Wat ons het meest opgevallen is tijdens de rit van de hoofdstad Tana naar 
Tsaranoro, is de hoeveelheid voetgangers op de weg; het transportmiddel 
in Madagaskar is nog altijd de benenwagen. Mensen lopen uren, dagen 
om flinke afstanden te overbruggen, velen zelfs blootsvoets en met hun 
bagage op het hoofd en een glimlach op hun gezicht. Knap staaltje kracht 
en evenwichtsoefening! 
We vroegen ons af of de vele voetgangers op de weg niet veel ongeluk-
ken opleverden, omdat de auto’s en autobusjes die er rijden toch steeds 
inhaalraces aangaan met elkaar … Maar er blijkt een wet te zijn dat als 
je iemand aanrijdt, je de gevangenis ingaat! Misschien is dit de reden 

waarom elke voetganger dus opgeschrikt wordt door hevig getoeter om 
aan de kant te gaan?! Voor de gemiddelde bestuurder lijkt de toeter een 
belangrijker functie te hebben dan de remmen … In de dorpjes langs de 
onverharde weg naar Tsaranoro komen er nog eens kippen, eenden en 
Zebu’s (soort koe met bult) als weggebruikers bij. Ach, waarom ook niet??
Mensen eten dus alleen ‘bio-vlees’, puur natuur, daar is geen ecolabel 
voor nodig!

Eenmaal bij Camp Catta valt onze adem even stil; zonsondergang is al be-
gonnen en we vangen nog een glimp op van de enorm prachtige graniet-
wanden die in de Tsaranoro vallei verscholen liggen. Wow, ça donne envie!!
We worden warm ontvangen door de Malgash die op de camping werken, 
heerlijk om er te zijn! En we hebben 11 uur gereisd in auto’s en jeeps, nog 
niet eens wandelend, dus wat zouden we klagen??
We beseffen gedurende onze reis meer en meer hoe goed we het in Euro-
pa hebben; en hoe weinig we daarvan genieten … de term ‘economische 
crisis’ verliest hier dan ook volledig zijn proporties. 

Voordat we begonnen klimmen, gingen we eerst op verkenning en we 
starten dus Mora Mora (kalm aan), het motto van veel Malgash en ze heb-
ben gelijk ook! Wat bleek? We hadden die prachtwanden voor ons alleen, 
want er was geen enkele andere klimmer?! Bizar maar waar.
Met m’n schouderblessure moest ik rustig opbouwen, maar gelukkig 
voelt het verticaal en technisch klimmen zo fijn dat of ik een route nu 
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wel of niet ineens vrijklim, het sowieso mooi en genieten is! Bovendien 
konden we tussendoor de spring- en klimprestaties van de (wilde) lemurs 
bewonderen als ze langskomen bij de rots, op de camping of omliggende 
bomen. Fascinerende beestjes!

Dagen dat we niet klommen, zochten we het begin van de volgende route, 
om de klimdag zelf geen tijd te verliezen; ‘t was telkens om 18.00u al pik-
kedonker! Ook gingen we op verkenning in de nabij gelegen dorpjes.
Over het algemeen konden we ons met de Franse taal in de grotere ste-
den goed redden; het is tenslotte een Franse kolonie geweest. Maar in de 
afgelegen dorpjes spreekt nog maar een enkeling Frans. Sommige kinde-
ren spreken slechts een enkel woordje als ze toch heel even in hun leven-
tje naar school konden  gaan. Veel verder dan ‘bonjour ‘ en ‘ au revoir’ 
komt het dan ook niet … Dus nam ik een schetsblokje mee, tekende een 
boompje en vroeg “arbre”? Prompt riepen ze dan het Malgash woord voor 
boom en probeerde ik dat na te zeggen met schaterlachende gezichtjes 
tot gevolg. Zo hadden we samen plezier, konden zij wat Franse woordjes 
opfrissen en kon ik wat woordjes van hun taal leren. Ze waren toch wel 
nieuwsgierig naar die gekke witte ‘vazaha’s’ !

Bij de aanloop en terugweg van de routes kwamen we ook regelmatig 
nieuwsgierige, vrolijke dorpelingen tegen met hun zebu’s, of mensen van 
dorpjes verderop die al een dag aan het lopen waren met grote zakken op 
het hoofd, gevuld met hun zelf verbouwde rijst. Met gebaren en uitwisseling 
van een warme glimlach hadden we toch enigszins contact. Met respect be-
wonderden we hoe sterk en ook vrolijk deze mensen zijn. Ze hebben geen 
keus, ze zijn heel arm, maar leiden hun leven met trots. Jammer genoeg lijkt 
dat in de grote steden door de enorme werkeloosheid niet altijd zo …

Voor ons was het heen en weer lopen naar de routes in de warmte al fysiek 
zwaar, zelfs zonder rijstbaal op ons hoofd, een luxe ongemak eigenlijk! 
Het klimmen was ontzettend mooi en vaak wat luchtig, dus mentaal uit-
dagend … We hebben uiteindelijk vijf mooie routes kunnen doen in de 
negen dagen dat we in het zuiden waren;
1. Voie plaisir des guides suisses, 100 m 6b+
2. Pectorine, 250 m 6b
3. Tsaradonga, 270m 6c+/7a
4. No woman no cry, 580 m 6c (expo;  helaas vergissing met ‘out of africa’)
5. Croix du sud, 300 m 6a/6b

Toen begon het klimmen zo fijn te gaan … we werden fitter, maar de tijd 
was op! Er ligt nog zoveel moois om voor terug te komen en dat gaan we 
zeker proberen doen. Naast klimmen is hier nog zoveel meer te zien en te 
ontdekken! Ook mensen die van trekkings houden; zij kunnen zich hier 
ook prima uitleven, met of zonder lokale gids.

Ondertussen moesten we dus terug naar Tana (hoofdstad) voor de interna-
tionale salesmeeting van Beal. Het voelt wel een beetje gek om weer in de 
stad en bovendien onder ‘westerlingen’ te zijn in een land waar wij voor 
onze passie komen en veel mensen bezig zijn met de dagen te overleven … 

Madagaskar is ontzettend arm ondanks de rijkdommen en grondstoffen die 
het land heeft. Een regering die corruptie niet schuwt, verhindert dat er een 
constructief plan komt voor vermindering van armoede en boomkap en een 
plan ter verbetering van scholing. Voor vele dorpskinderen van 5-8 jaar val-
len schooltjes buiten hun bereik of buiten het budget van hun ouders.
Goed om te zien dat klimmers, hoe klein dan ook, toch een steentje kun-
nen bijdragen:
•	Camp Catta voorziet zo’n 25 lokale mensen van inkomen, waarbij 

naastgelegen dorpjes eieren, brood en vlees leveren
•	De Beal touwenfabriek in Tana heeft 60 mensen in dienst met een vast 

inkomen, boven de lokale standaard, met sociale voorzieningen en goe-
de werkomstandigheden

•	Beal heeft een boomplantprogramma in de Tsaranoro vallei; in het An-
dringita park, wat hard nodig is gezien de massale ontbossing voor m.n. 
houtskool 

•	Newsearoc en ‘jungle-park-nature’ in het noorden zijn outdoor or-
ganisaties waar lokale mensen in dienst zijn, die de lokale schooltjes 
steunen, waterleiding voor hoger gelegen dorpjes mee aanleggen, ook 
bomen her aanplanten en een natuurgebied beschermde status heeft 
kunnen geven.

Met Beal gingen we nog 3 dagen naar het warmere en toeristischer noor-
den (Diego Suarez) waar de Franse Mathieu met zijn Malgash vrouw ‘parc 
d’Aventures Nature’ en ‘newsearoc’ mede heeft opgericht. We maken met 
hun lokale collega’s een wandeling met prachtuitzicht op zee en witte 
stranden, zien een paar Baobabs, klimmen in een sportklimgebiedje: 
“Montagne de Francais”, allemaal heel mooi en fijn! Toch is ons hart al 
gestolen door de mooie Tsaranoro vallei in het zuiden …
Een hele grote merci aan Beal voor de goede initiatieven en om ons de 
kans te geven zo’n mooi eiland als Madagaskar te ontdekken!
Wie nog een mooie, verre en uitdagende bestemming zoekt, weet nu waar 
hij moet zijn … 

InFo:
•	seizoen: winter (onze zomer)
•	www.beal-planet.com/sport/anglais/contri-environment.html
•	www.campcatta.com/
•	www.jungle-park-nature.com/
•	www.newsearoc.com/
•	www.lonelyplanet.com/madagascar


