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SAËEll HELPEI !e hrt praktirchr ldeaal uan de StlchtlnO
SAtIELP la 0rr.Ia L97? entrtaan utt d: bohoeftl uar eca

erntel ptektl.cehr ntnaaa net tret hart oP de Juirte
pl,retardLr 638 doorbreek rl.lden be reLken ln het uctrYoe-

ron uan goadrren Dall.rtreatarre beronerc YaB de Sahel-
landcrr dLr vaor hcB ura IaYearbeleag Elinlredíeaner.ltcn,
eenycrdige nedlaehe lastrunentcaruoedae:L 6R klediagoDe-
z. praktisclre ldeeliltea gauBa de stoot tot .En lnraae-
l!,ngraetlr onder Jeag 3a oud la OsaldLe gold eF goede-

RBn opbraeht.ttp 14 februarÍ. IB?8 leaddee !e trse vracht-
utgflilt vol ca vcrÈrokkcn E.a! Af rlka.Dl.arl door Europa

rrdra rG ntar Eenuaruo.lqa vaEdaar Baal Tualsrreden
dooe dr nosrdelitke Sahel Bn do Sahara ea loston hun lt-
dlng 1n do zuLdelljks §ahcl-fanden oP plaataen uaar de

nood hrt hoogste racoEn Íerrant tuea vraohtuagent ucI
kunarE dc nosd daat natuurl§k nlet lealgonrDaarol gaat

de $tiehttng SAllELp doorruant alIe klelne beetJes hEl-
p BB.

hleataan Ls brhosftg ? Een uoorbarldoDo SAHELP-exPrdl-

tLe brzoeht ln het Sahel-1aad Boven-líolta de nlee!'epoct
saE Barkuréruaat broeder ËerYaÍr 3EE'lsnbaalpurle tLes
hrd gcdaen tet tuea plastt e regrerpl.nJeetl.eepuLtcnoilLd-
delrn on de spuitaa ta sterÍ.lLeBroo had hU nLetrl{iJ 5.t
dolbtïl net de paaa headerd gtorLelo lnJeetleapul'tcn, dl'e

da exptdltls bB hen echtarllet en nlat :Lnder rst de

nartrdtnraatLb!.ot!,ca cF eakke n ne Lkpoedar ten bohoeye Yall

do roader- 6n ki.ndzorsrGald on dezc Aoodenen lan tc
ache?f rn uat a! niet of nauulliJks.
nr.t hat hslpprogDarta vsn de Stlehtlng SAHELP steunt
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niEt aIleen ep de pïJIer rhulP la goede16BlnLst Ln geld|.Er
l.g ssk de atEunbeEr ftranaport oUer land door eigan nanBEnt

dlraet naaD de plaatt'van bectErn!.ngt.De tranoportdeakundl.-
go DÍck ELecarv@orzitter vaR de Sttrhlng 5Al{ELPrheeft er
uít de aefgts hand van kenníc kuRncn Batsn dat Uootr dE S8-

hcI-Ianden boatlnde hulpgoedaten ln de hErenatsden Uan ÍlE-

bur!.ge kustatate n alc AevoIg uan plaateelllke onstandLglreder'r

hun be'atennÍng nLet sf slechÈo net EaR zser grote v6rtra-
gingrrsarbl, oatr per!.ode uan sEn half Jaar 98en uitzoaderíng
Lelberelkemo§ok naakte hlj a6e an klan hen ter 016 dat door

het buLtealand gesctronkea hulpgoederca nl.et alLaen sÍnde-
loaa veel latsr aa hat carzeadearlaaD helensal nLet op de

plaatc ïran bEatonring aankraneàcZe verduenen Utt lsodaen eÍl

yea da kaden of later reer ep narktea BE l,a rÍnkele op ÈE

duLkenrtsBar ze vo€tr grof geld serdea vErkoeht.
Gl.eeo dse d deze arrarLRgen op tiJdeaa seE vBakBnaendB raía
van sBn aaatal I{ederlandae endetrattBra;dat Ín verband net
de eongeatle in de trlestaf li.kaaE!B haYena naar bru!.kbarE

loutot !o@ht on goederon Ps1, Yrlehtauts door AfrÍka Raat de

ete den Kano 6n Lagoc ln Í{lgert§ te vervooleltoIa zlin terug-
keer !.m 0ag vertaldE hU over da uoor Europeac bogrlppen
oÍtto6rotelbare atraoEde sE ellende raartn YEeI baronera Yan

de Sahel-landen leYcnren rtjpte dE gedachte BI door ríddEl
vam begeleÍde urachtgagentraEBPoItaE htllpgoedarea zelf ts
brongen Raat de neea6a dl.e er de reeate behoefte ean lasb-

benl ZiJn berlohtea, oadereteead deor t iJdenc de reLa geaaakte

dl.atrrrektsa de nedelevaade belangatelllag ep uaR dB Bsre-
fsrreErdE predlkant ds P.Uargehsor la Osg.lta de Raad uaa

Kerken ln Occ rerdan de aadere kerkeo benaderd Bn bareld
gevondea n6s te rerken san het opotellen 6n uí.trerkerN van

eBE hutpprogtanrarDo baaís eruBot card golegd dsor EÍele
ER 6ert tlLndhoratlsV€oeehs esB 0aEenaatlthans reenctar!.4
uan de §ttehtÍng SAHELPTEen rerkgtosp uerd gororrd dle dE

plannen hlclp eoncretltetano
EEn grotc AroBp rÍddelbara ccholl.erea !,n 0ssldí.e be zlg
raa let Ben actle Ía het kadet uan de beuusÈrordLnE trÍik

an alnt ond.r het rotto 'TËd voor de aterr(of STER) t"g



ln de planmea van de Lnnlddels geuornde gtlehting sAHELp
nogerijkhedeH 'on haar ideaal la uerkelï!kÈreíd om te zettenr
uijf tien eeholen orltketenden 6en act!.e s orsanÍseerden uaÍl-
delÈoahtenIvorreybaLtoernooi.EnIuerkochten zelf genaakte
keratrtukJee Btr -reer toepaeaeliJk- sstdkoekJee an brach-
ten mbt veel entheua!.aare BE hard rErken ín korte t[d
sei bedrag yan 52.008 guldoa biieaFo0nder de vElEn dl,g
zleh uoor hulp e.n dE sahel-landen Lnapandenlnoet Etkor
ook uorden genoend de Derftae chÍrurg dr F.A.uereolouyr,
d!.e ara afrlka-ktsHnetr ea ars nedieua de sttchtLng sAllELp
alle mogeliJke steun Baf.Z[n kennie yan zaken uaa uoor het
ueleragen uan de eerstE expedLtlB Eaar de sahEr-landen
onniabaar.
Uanaf het nonent dat de ActLe Sahelp ontatondruae het
vo6tr de lnltiatlef netrera 6n de uerkgroBp een vastetaaÍid
f elt dat het nooit de bedoeJ.lng kon zïjn ale aen eoort sin-
terklEzen ln het gro6t door de sahel-landen ts rtJden Bn

Línka aa rechta zonder onderscheld plrlan ea nclkpoeder
ult te dclehrEa zou gericht roetcn rordgn gcusrktrdat
ui.l zsggon net LnechakEJ.Lng vaa en Ln aarsnrarktng ne t tcr
plaatse functLor,lerende hulplnatantiesoAlleen @p deze uljto
zolt zekerheld kunnen uotden verkregBÍt, dat de hux.pgoedsror,r
op de Julate pLaata eE bÍnnen berELk ven zovcel nogelttk
rcnsen dle Btr behoefto aan hebbenrzouden konsno
ifa Ínfornatl.rr te hebbea lngauonnen En zo zorgruldlg Ea-
gelijk ts hebben bEkekan uelke goaderen bearlat aoeaten
uordEa n€agBEoncnrkoa de ladlag yorden yastgesteldoZe ba-
atoad ult 5080 htlo nagsrergevLtaliaisaerde relkpoeder
dÍe osder hegeloldiag uan hEt prsduktschap uoor zul.uel in
Den Flaag rerd aangekoeht.Het Bode Krula stelde dekens ter
beoehlkklngrul.terst auttÍg uoor BeaaBn dle uonBn r.a aen
roestÍJaland uaar het t I naehts u eer koud ken ztf ao0rgaaon
ln 0rs stcldr grotc hoeycElhedea vitanLnopreparaten he-
schlkbsaroGlct Erocades 1n Delft revcrde grotc hoEueelhe-
den antlblotÍoa sn dLrposabre laJectl.enaaldeneDe flrnr Lub-
berr i.n OEr, Boseh gaf suaneens LnJeetLenaaLdeno0aat kuanen
Eog btJ bruLkbarergedragen kledlngrg6schonken door dE be-
volkLng urn 0sc an de 0oetprleeterhulp in Bet916r
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Ecn hsofdatsk apart vornde het te kiezon traneportniddelr
Hst uLtgangapunt raa natuurlïlkr goBd En tosh goedkoop,aan
aog8l zeldzene conbLnati.e.Éa vEeL speurBÍt uerd ze toch ge-
yoRdenren uel Ín de uotrn van de aankoop. tegen achrootprljB
van tuee UEstdultae Iegorvraehtuagans van het typo Ítlercedec
LÍi SISTDE auto t eraehtt!.e n Jaar eerder geboucd voor gebrulk
onder ooeÍlllke smstandÍghedenruerden !.n 0aE door deekundi-
gs vr[uÍlIlgora gerevÍseerd Bn gecehikt genaakt on ook de

dLepatc kuilen sn de erEste hobbels uaaraaa de Sahara zo

sljk !,eete kunHeE trotaerBnrDat zlj hua rerk gosd l,lebban gB-
daanlzal t[idens het veralag uan de tocht naar de Sahel-lan-
den dat later Ía dÍt boekJa rordt gBgey6nrblgkenr

OP REIg

0p dÍnadag 14 februarL atoad de Sahel-karavaaE startklaar
vosr hct atadhu!.e Ln 0ss.Dat rll ssggenlDLck GLeserbe-
roepaohauffeur Ad vaa dar LLndenrnedLoch student Ceea vat!
HEEsdEn cE oohollar Gert-Jan yan der GaagoBur;creeatar L.
Sanaen hleld bU het sertrek Bsn toeapraak ruaarl.n htJ onder
r..t zeL dat de rela nLot volgenc hat opoerhoekJe rar te
regol6ErEen vergeltktng net de klarsleke rel.a vaF 0dyaaoua
uat etr alet inrnaar uel uet de reJ.zen yan de aportel pau-
IuEorU rErdt hler geeonfronteerd net aneeuurnsar ts zult
Eog hltterkouderdc uoeat!!n BF het uater noaten trotaErear.
0ok bll het vertrck aanuezLg uaa dr Eerechuylldle zoueel
had bËged!agan aan de medlaeh-teehnl.sehE voolbereldlng vaa
ds relarEn dan natuurt!!k farl.lLeledenrkenaiceBnreB yattB- .

g€nuoordl,gera ran de 0eseaaren dle bij de actlea vBoD SA-

HELP betrokkeB ralBn geu6est.Oe tuee yrachtuagBnE haddem

als ladlng oRgBve er vijf ton gevltanLnÍaeerda nelkpoedeD l BBÍr

ton redl.esrentsn Bn een halve toa kledi.ng sn dekenec
Ia oyerleg nct de hcer Uerrchuyl uaa bealoteR hst trane-
post te adlecgerer.ï aan de kathol!.Ekc n!.asl.e 1n de SEhel-
landon llarL 6!l Eouen-uorta.De benannl,ng van het konvool bs-
etond gehael uÍt vr§ullllgersrtotdat 6rín van de laatcte da-
gaa uooE het vartrek de chauffeur ilenk JanaeR onyeryaeht
kran te ouerl§dan.Een trÍeate gabeurtenLe,dÍ.e ook gsvolgen



had vo@tr de organLsatoretr van de relsrZij noosten op oEUaf,-

aortEooed korte teru§n eBB pJ.aatsveryanEsr soor Janaen zlen
te rLmdenoFlaar net op tlid el.aagden zïj erln Ad uan der LÍn-
den berELd te vinden tegen vergoedÍng van hat uotËelBk nÍ-
nírunLson dE reLs ala vÍerde tran nse te nakeno

0p grond uan de eerder door DÍek BÍese opgBdane ervari.ng
uaa gakozen uoor de route 0aa-8snua-TunÍa-AlgerlËrnet daatr-
@p aanslul.tend de Tanezrouft-roeatllnroute(zle het kaartJe
op blzrI en gpuaarop de rELs !,g aangegeveEo)HoeueX. op dtt
traJeot de voorz!.en!.ngen bijzonder mager zIn-zo noBat voot
Een afstand vaÍr ruln 1380 kn uatar eE brandctof rordEn EBE-

§eEomBn-is deze route boter te riJden vootr vraehtuagens dan

de ueelal dsor de Algerijnen zelf gereden Hoggar-piete.
Uan tevorea uaa hEt duJ.delijkrdat aan deze reLa noellIkhe-
den kleef den die bijzondere el.sen aan de benanning atal-denr
GenstÍveardheLd usor het dsel uan de reis eE aehtlng uoor
dE lm de SaheL-tr rndEn levende Eanaen atondan natuurl[!k
yooroprraatr nlEt nlnder ceE sltstekende llehanelïlke Bn

geeate IiJke oondltlE, technLache kennLs, talonkennl.a r lrproyl,-
setLeue rnogoín aa zeker nLeè ln de laatate pJ.aats aen be-
paeJ.de roepelhald 6E taaiheLd on zÍch te kuRnerr aanparrsrir
aan cnEI uijzlgende snstaadÍghedenoEEn vrachtautotranrport
dool de Sahara ER vordsr betekent rstkeE oader -uoo! uie
str gecÍr eavarÍng !.n heef t- e6n aaneencelrakellng vaa @Ílu6!-
uaehtc gebeurtenÍ.aaenltroge terperaturetrlgrote droogternug-
gaEran Bota bljna snneenbare tregenr dl.e eigenliJk dla naan

nlet verdleneRl'eE daaron Eaar rpistesr uordan gsnosild.
Tst dE vaotbereÍ.dlagea behoordea niet alIeEn het y6DranB-

Len yan Lnfsrratie oveE de door te trekken traadem net het
oog op daar ]ree!aeadE zLekten en aaaueztge klínstsnrnaat
osk het lnllehtLagBE ínuÍanea 6yaD de poXÍtlako eLtuatLe
dle zÍElr rat betrEft 3{alLeBoven-UoItar[tlarokko on Algerl§
kennErkt door gEenBG@nflLetenruaaRaaE aona de uapans te
pae kore no líerde r uet iret natourltJk aoodzakolif k l vrtJ nduu-
kcurÍg ta ueton te konen uaetr an tegen retr kc pefizea

blandotofruater Ba voedcaL konden uorden gokooht.Uaectna-
tÍeE togen Een grota verscheLdenheld utn in de SaheI-Lan-
den hooraeadc zíEktcn uarsn uí.teraard tevoten aan de bo-
6



DaRnr.ngsleden 96g6y6noDeskundlgheíd vereLete ook
teuoren te bepalenluerke ultruatl.ngeetukkea uoor onderuog
nodlg uar€noHet verkrligen yan de banodi.gde vl.aa koatte
6uEDeeng ueel ttJd aE energLeo0nderreg had de karauaan uEEI
genak vsn enkelE Íntroduetlebrlay€nronder andere vrÍr het
ilederlaadse Rode xrtrLe, de pauael[ke nuntiue tn Den ]laag sn
de bLscehop van Den BosehrngD BJ.uryssen.

DE SAHANA

De Sahara í.s de grootete uoeatIn ter usreId.Ze atnekt zietl
yan ooEt near ueEt slt ovar BBE afstand vaa rulm 6E@t! km.l
vaE noord rlaar zuld svar Bngeveer gB00 kn.Het iE aen gebied,
dat al eeuuanlang dB aandacht trekt van buitenraridse laL-
zigererdat ul1 z6gg€n uan nenaBn die de onruet j.a het broed
hebben aE raag an usnnegr zB dat ksnnenrhun dagen uulren
net reLzen sn trokken door onbekende oordanoDe SaharE trekt
bovendLen aan rpeeiaal gosrt rc!.2!.gera aan,dat de ronantÍek
var! de uoertlJnl de oaao, de karecl En de nonade m d!.e e r rond-
zuorvarn zoekt o t{Í.et alLean vindcn ze aD de rsnantlok dle zo
zoakcn.Edn van hearde A:erlkaanae cchrfiver John Gunt]rerrbe-
gon ztJn beeehriivtag yan de sahara ln het bsEk r Af rl.ka Ín
do brendlngr ardustr!len hoeft nË g6EE kostuun_yoor 6an
ruÍntevaart aan te netenlen tk zal nooLt in de rli gaan
ctaan uaehtea voor de eersta kaartJee aaar da naanork hEb
de raan aI gazlearDat ril zeggearl.k heb TaaanrEaset ln de
sahara gszÍenrde vosrnaanate praatc vaa de Hoggar éE de r

uoomplaats vaR de blauy gealuLerdc Toearega.De atreek yarr
TaranraorEt Ls La haar aaarBaeatige grootcheld,haar EasR-
aetltlgeryorkillcade eenzaanheÍd tritgeaproken runal.rozarfs
de roln!.ge boren dia eD groeLen pakea door hun kuïJnrnd
vosEkooen sea raanaehtíge indrukollet zUn aBn aoort ullgen,
groeniohtlg rLt,b[lna ala oet zirveryarf beapreken boeJoc -
plckÍgrknoectLg on rorcl oehltterand als afetotend.tdat de
bcrgrn aangaat (a, sahara beetaat voor ongavser v!.er vIfde
ult bergen) aezo z[,n Ílr hEt oog lopend raaaachtlgoEen olI_
Joen of uat Jaren gereden (a" georogen zulren nïJ rrjE otr-
nauukourlgheld uerEBUeE) braakten de uuurgloeden onder de
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Sahara enige hondErden miLJoensn tonnen aarde uit tsn aldus
ontgtond de griezelige formatl.e die als de Hoggar bEkend

etaattr.Eenzelfde varhaaL kan uorden verteld traR andere ge-
bergtenruaardoor BR uaarlangs de expBdttie ult 0oe troko
Het eeLzoen uaarÍn de 0esenaren hun tocht begonnanlde uLn-
tetrruae nlet gsschlkt om ean vlekkeloze tocht naar Genua

te kunnEn ueruachten uaar het gezelechap met de vraohttla-
gsrr6 aaÍi boord uan BBn schlp zou gaan on naar Tunis te uà-
ren.Het uaB aanvankeliJk van plan gBrreBstrvia EeIgt§rLuxeu-
burg en Frankrljk de Monta Bianca ov6f, te ateken op uag

riaatr GenuarFlaar het ueer uas zo sleehtr dat het konuooL dE

autouleg van Parija naar de ltliddel.landgezee ksos Eaarvan met

zekerheid uas te uosrzien dat ze snBsuuvaiJ zou rorden EE-
houderEoDit bl"eek inderdaad het geual ta zljn.
Uoor de oversteek van Genua naar Ttlnis uaa gekozenlondat
yrees bestond dat de Atgerïjnae autoritEitEn de doorreÍe
door hun land zouden kunnen vertragBnren ondat da rederiJ

DFDS ín Genua vl.a haar agentlZeetoura Ln RotterdamlbereLd
bleek eEn bilzonder laag tarief te berekenen voor de ovor-
EtaEkoDe overtocht verliep voorspoedLg.In Tuni.a kregen dE

vraehtwagene een technische Lnspectie voordat zB z!.eh in
beueglng zettEn naar het zulden.
Oa Eahara bestaat nLet trritsluitend sit pletea l dLe 9e trak8-
hal.ve uegen uorden genoemd Eaatr in felte bestEan ult 8ar-

Een naanlandaehap
in de Saharao
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den of zandstenen paden dle haast onmarkbaar dosr dE uoeS-
tUn lopenoEr ztin sok echte uBgaRrDe eerste -bljna- a0CI0 kt-
ronEtera uanaf ïunir konden ln eBB betrekkerljk ensx. tempo
uorden afgelBgd.In het volgende uordt aEn de hand van de
door da expedltle bïJgahouden aantEkanÍngen eEn ycrelag gs-
geuen uaa do releoDe earate etappervan Tr.rnís naat dE g3oÍt3-
@uorgang tuaaen Tunesl6 eh AJ.geriËreen afstand van 600 kn.r
glhB over Bsn svar het aJ.gereen goe d uegdekollLnderrEk uaa
usl dat 1n de deklaag van het asfart ean org acherpo ateen
uas Eebrulkt.ta het FraaaerBn van de granspoat El Hàzua
stultt,e de sxpedltle op 66a yan dÍa onveruEchte probrenen,
uaar AfrikE r[k aan le.Ze roest eBE pareoura uan enggyetsr
4 kr.nlEmandsland aflaggen zonder te etoppeneHad za dit ueI
gedaanrdan zeu ar bezoek kunnen koaen yen de Algerr.fnoe
grenapolitÍe net alLe aogeliJka ssvorgen, zoaJ.a etsn vlrLtatle
uan de vrachtuagangreB dus vertragLng.JE ooet het Eaar ra-
te E.
DÍt traJaet gepaaceerd zijnderbegaf ds expedttte elch @p

uBg Baatr 0uargla ouar sen uEg net BBn ul.tetekcnd aafartueg-
dek r det echter dezelf de hinderliike scherpe atEe naplÍt Írl
de deklaag hadr0p dit zouel ara op het daarop volgende tra-
Joctrrarr tluargra naatr El gorearuerd da uBg af aE t,oe moe!.-
lijk begaar,rbaar doordat gedeeltea ervaa net stu!.fzand uaBsn
bedekt.Aan u6erazIden uan de uaBrotsgsuBÍíl door heuvere dle
hler 5a daar opdokeBrsaren op enkere pJ.aataen uaterbronnen
dle ale biJronder uerksÍkkend uerden arvaren dsor veruoeLde,
tsarme aa etoffige chauffeEtaoZo vergleed Bn yarboteterrarf
de ugg La vaak hardrde eng kl.lometer tra de andersogp Esn
km of 70 na Tinj.moun uerd de aefaltuag smallerlaodrt hst
konvooL gocd ooact ultkljken voor eveatuere tegeerllgge ra l zo-
alo nllltalre konvooÍen dle net hEt nodÍgc reapect noeten
corden behandeldoAle uLtzsndErlske rerkuLkking kent de Sa-
hara de @ar6erzoala dÍc uan charouia6 uEar dadaralgroenten
an frult te koop zttno

DE PISTES

In Adrarruaatr het konvool. zl.eh blj het verlatEn van ÀlgerÍ§
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zaai.a gsbruikelilk moeet nelden bij de douane en de grsnEpo-
lltierhield de asfaltueg op.Elj eBn theehuls aan het begir,l
vaÍN het dorp kooa da expedltl.a op sen uagaplttsing de

neeet ooeteltJke uagreBn pisteoAdrar 1n zuideltjke rlehtLng
ultrljdendruas er de keus ult vBtrsehillende plrteaoGekozeR
urerd uoor de rsEat ueataliJke pieteraangezLen dE ooetel[lke
ovetr Ben rBEr slEchtervervallen aefaltueg voerder0ngeveer
2t kmrna Adrar begon ean aefaltreg dle bleek te wErdco
doorgetrokken naat Reggaaeo0Eze route voert Iango de UaL-
tel van de ïshatruaaraan honderden kLalne oas6s tlggenrDe
reÍzlger paeseert osk veel verlaten bordJterfortenlkerk-
hoven Bn andete beziensuaardLghedeRoBegin naart 19?8 EEa

66 knoaefaLt gelogd.Daaraa begon eBa zeer sleehte plste
net veel kuLLen en gatenoDe groad bestand hosfdzakelijk
uit rode klel eR atskken roto.
Uit eBE relabríef aan het thulafroat ln 0asrEeaahreven @p

6 naart.tffanezrouftrrul.n gSB knozLnderende hitternul zand
En prLkkelend Etof,zondar enlg lEvend uez€ÍNoTraag rolLen
dE grote uÍEIen yari de 6AllELP-uagens erdo@Do0psohaketrene
terug naatr de krulpganE ale 6D ueetr nul zand la te dsotr-
kruLsenoBl,don (een Iege olLedrun als baken) n" bldon uoD-
schlinen utt de splegelende verte o Alsof Den op eBn omelr,ldÍg
strand r[dtlaI maaE het uijkende uater achtstrna.Zo Í!u e]t

dan euan stoppen on de notoren uat te laten koelenraen alok
uateRrEen sJekklerOan gaat het ua@r verdeto0rlelndlg lange
zofn 158 kn.genl.ddeld pBr dag.Iedere aehok over de rote-
blekken voelen ueruant uE eetrvoeRsn een kostbare ladiag.
Een enkele keen eEn autorde eerate !.n tuee dagenrEen rode
Peugeot 504rtuee mannan erLarBeE taadErts ult Ehana Bn eBFt

AnerlkaanEe zakennan.Zonder benzLna Bn zonder uateEl§6j-
etÍgrmet verdroogde llppenollopelooBehulpeloss rycrdraacd.
Ruin 300 knovan aBR uaterput.
0agelofElijk yeEl geluk hebben zetnog een paaa uur 6a za
hadden het nÍet ouerleefdoUertrokken yanuLt l/est-DuLtcIandl
zsnder extravoonzl.eningertrzondBr drinkusterkanncnreten,
zandladderolzonder zelfs een schap om de auto ult te gra-
van ala hI l.n het rand i.s vaetgaredenoDe grenapolÍtle ln
L2



Reggane r de laatcte post veordat de reizl.ger aan tret Lr6l
kn.tange uoestiJntraJect begintrdaeht net eBn grap te maken
te hebbenoHiJ speldde de tuee reizLgBrE op de nouu dat Éir.
de uoeetiJn op regBlnatLg uan erkaar gelegen plaatsrn kan
uorden getankt en dat sr ul.tgebreide voorzienlngen zUm

voor toeriaten in de voRts van uagrsotaurantBreompreet met
zuenbad Bn koeL bíEr.llet naBB het RdsErvoÍr moesten de tuee
reÍzÍgere aLet vargeten aan te doBnoulakbij uaa BBn groot
bord net gekrulst beetakoDaar konden za heerlflke hotdogs
an koeL bÍe r kriJgentr. o .
Dat reaeruoír beatond uit Ben half ondergestovenlxuartgeblo-
kerde tank met Btsn roeatLg vatrteroldden uan Baar a}re rÍch-
tingan ul.tuaaierende aporen Ln het zand,areehts begaaabaar
9ootr epeeíare terrelnvoertuigen of kamelen.onbereikbaar
voor agn geuoaa peraonenauto.UlLe het toch probaertlonu6tend
of uaeghalzendrvlndt onhetrtroBpelïjk dE dood.Ds hogo tempera-
tuur Bn de hEterdroge rucht drogan iader leuend uBzen blnnen
6en dag uLt, tenzlj het beechlkt sver voLdoende uatErrDoorriJ-
den betekent een zeker dsodvsnnl.sraBn execut!.e algenx.ljk.lle
z[n nu bljaa bU EordJ Floktar, eBn f ort aan de gDens tuseen
algerÍ§ en ltlall3 daar raten uB de tuee reJ.zigere onder de
hoedc van rnl.litairen achtsr.uoor de belde mannen uae de rela
Betr naeterÍngraan etsR kabel aehter Ben vrachtuagEntstof be-
nan hen de adenrhun bezÍttingea onherkenbaar snerlgrhun au-
to etsE srak door het srepen door het zandrvaak als sem bsb-
aleerzo díap zakt eeB auts Heg Ln het neelachtige zandrsto-
tend op de rstsblokkenruaaR onzB agtora net 96on moel.tE ma€

hebbEnoTalLoze nalen gBetoptruanHBer de kraehten te groot
bleken yoot de staLan aleepkabel erN de sl.uitl.ngenrDat bete-
kende dan ueaE greuEn aE bïj de beveatlglngspunten uan de
Peugeot te konan.
Transplratle loopt langs Je rlehaanrstof an zand doen de
nest om Je op een gaaur F'larsmannetJe te doer,r tIker,r.Uaoaerl
kunaen ue ona ou6r zotn tueardrie dagen in TEssalÍ.t ln ftaIlr
0ok eeR fort ln de uo6atijn.tlet uaterrmaar zonder benzl.n6 voor
onze paaaaglererBrandstof kunnen za mlesetrÍen uÍt fieggane
of Adrar Laten komenrIn Gas in FlaLi z[n gBBn voorrad6nn.
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Z0EKEN NAAR DE "ltlEG

De sahara 3de elgenJ.ijke uoestiJn l begint in f eite Pas nadat

de reizlger Reggane heeft verlataRoB[i het ulegrljden uordt

hij uBatr 6ona uooE tsBn probleam gaateld.Aan de kant van de

ueB etaat Een bord rlnterdi.ctlon de citeulerr -uerboder0

(aoor) te rljdenollie nlBt betor uLatlzou omkelBÍtoGeuoon

doorrljder,r, dat le het parooloDe pleta Tanezrouf t bleek op

l.edarelskmrtezijavoorzicnUantueeopelkaargestapel-
de Loge olieyatenrbldoRerdia hLer Bn daar zrln uetvaag6n

dsor Ibushaltesr.Deze zijn helaas vaak ongeuaaldlzodat het

konuooi sots8 kilometers poeet rijden met alleen de gtand

uan de zon En ePoRtsÍr aIs sBguijzeIloBlijven' opletten u'a8

hiernoodzakeli:!kSuiedsnuegspoDenvotgt3'ooptdekane
bijveorbeeld militEl.rE konuooien of eeB transport met be-

voorradLng uoor asn boorlokatl'e te volgen en komt oP de

verkeerde pJ.aats tenechto0sk beetaat het rlsieo dat de

sportsn dÍe eBn raizlger voJ.9t l ondeDUeg plotseJ.Lng ziin

uÍtgeuiat door een opatekende zaadstormrHij zal dan vaÍl

gelrirk kunnan splekenlals hii nog leveRd de ueg terug-

ulndt.
ldear 6Grn krjkJe ln een nelEbrief naar 0as. llldB hebben tsBIN

gelt geruild, voor a€n hal"f oneJe thee .llldden in dB 8a-

vaE!r@lulakbïJ Andfie.Ragheloe noeman ue haarrdat bets-

kent rbruLner Ín de taaL vaR de Toaaregs.0p dit soaent

alaapt Z$ ale uaehter in de eabine rhiar in Gao.ble aurN

F,rler vanmlddag ( 13 maart ) aangekonen ern hebben onze Pas-

pporten bïj de lnmLgratie afgegeveHeDaarna ziJn ue naar

het dotrenekantsor gegaaE, hebben teee lekke barlden af 9e-

geven on ze te Laten rtsParBrBÍ!lhebbea koffie gedronken

sri zoeken EE Ben plaats om de elaapzakken uit te rolIen.

TJa,de reie naaP Gae verliep tot Ru toe zander grgte pro-

blenen.tsij het bLnnenrijden Ya;,| Ilali vle1 ona de grota hof-

falijkhetd op van het pereGrne6I aan de 9rBn8.BÍnRen tler't

tot I5 mLnuten uaa de dotlane klaar met oÍlEoTsEn de polttle

kwan uootr de pasaen uaa er ook geen enkel probleen.Daatrna

kran de aonDandant van het leger B§aahoblg apraken ovtsr gae-

ollerEaat tevergeefs.Er È,ac nÍeta.Jarurel 48 llter benzine
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