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Marokkaanse familie en omdat

Tegengevallen onderweg

ik een droom had om journalist

tijdens een tocht: ’In de Midden-

te worden in Marokko, ben ik in

Atlas heb ik een keer een wandel-

2000 op mijn 46ste naar Marokko

tocht gemaakt in mei. Het was

Woonplaats: Workum en
Al Hoceima in Marokko

verhuisd. Sinds dit jaar ben ik

erg slecht weer en als het dan

weer terug in Nederland.‘

sneeuwt is het koud in een tentje.

Bijzonderheden:
Verhuisde in 2000 als
journalist naar Marokko
en organiseert in de
noordelijke Rif sinds
2007 meerdaagse
wandeltochten:
www.sietskedeboer.com.

Wandelen in Marokko: ’Ik

waren nat en zelfs de matjes

organiseer wandeltochten in de

waren nat, zodat we staand

omgeving van Al Hoceima. De

moesten lunchen. Brrr.’

Beroep: Journaliste/
schrijfster

De slaapzak was nat, de schoenen

Aantal kilometers:
'Met een ruwe schatting kom ik op rond de
3500 kilometer.'

‘IN MAROKKO
SNAPPEN
ZE NIET DAT
NEDERLANDERS
WILLEN BETALEN
OM TE WANDELEN’

routes lopen in een Nationaal Park
waar lokale inwoners hun wonin-

Mooiste tocht: ’Gids Abdellah

gen hebben ingericht als gîtes,

weet ons in het Nationaal Park

eenvoudige gastenverblijven,

ten westen van Al Hoceima altijd

voor wandelaars. Het is een arm

bij de prachtigste plekken te

gebied. Zodoende dragen de

brengen. Daar loop je langs hoge

wandelaars die daar overnachten

rotspunten, het is er helemaal stil

Wandelt sinds: ’Vroeger wan-

Wandelt omdat: ’Wandelen in

bij aan de verbetering van de

en je kunt uitkijken over de zee en

delde ik met mijn toenmalige

Marokko is prachtig. De streek is

levensomstandigheden van deze

heuvels. Op zo’n plek picknicken

echtgenoot vaak in Frankrijk en

mooi en lopend goed te verken-

mensen.’

met brood dat door de vrouw van

Italië. Ik vind het heerlijk om te

nen. Je komt in aanraking met de

wandelen. Ik heb het niet van huis

bevolking en je kunt zo langzaam

Is Marokko geschikt om te

een blikje tonijn, maakt mij hele-

uit meegekregen. Opgegroeid op

het gebied leren kennen en de

wandelen? ’Marokko heeft

maal gelukkig.’

het Friese platteland, vond men

schoonheid en de stilte ervan

ontzettend veel te bieden. Het

vroeger dat je eigenlijk alleen

ondergaan.‘

zuiden, de Midden-Atlas en de Rif

To do: ’Graag zou ik nog een keer

zijn goed om er te wandelen. Er is

een langere tocht willen maken

loopt als je van A naar B moet. Zo

de gîteur is gebakken, olijven en

denken ze er in Marokko nog over.

Verhuisde naar Marokko: ’In

nog weinig toerisme, er zijn mooie

in het zuiden rondom de Toubqal,

De lokale bevolking loopt alleen

een buurthuis in Amsterdam

wandelpaden en prachtige uitzich-

een hoge berg ten zuiden van

als ze geen ezel hebben. Ze snap-

werkte ik met Marokkanen. Later

ten. Onderweg zijn er geen route-

Marrakech.’

pen niet dat we vrijwillig wande-

studeerde ik Arabisch en richtte

bordjes, dus je moet wel wandelen

len en sterker nog: dat we er ook

ik me steeds meer op Marokko.

met een gids – dat is ook weer

nog eens voor willen betalen.’

Ik werkte aan een boek over een

goed voor de werkgelegenheid.‘

