Dagboek 8
22 oktober 2018
We gaan weer op reis naar Siem Reap. We vertrekken rond 9 uur met twee auto’s en een busje.
Want morgen komt hier een groep van 12 Nederlanders aan, die we hier een dag of 10 gaan
rondleiden.

V.l.n.r. Kuong, Seanghorn, Frits, Beja, Somona, Sareth, dr. Sun en Koy

Terwijl de groep in het vliegtuig stapt naar Hong Kong komen wij aan in Siem Reap, waar we ons
hotel opzoeken en een hapje gaan eten.
Dinsdag 23 oktober
Na het ontbijt rijden we naar het vliegveld, rond half 10 landt het vliegtuig waarin de 12
Nederlanders zitten die hier de komende twee weken komen o.a. om de projecten van Spien te
zien.
Het duurt even voordat alle formaliteiten, vingerafdrukken, foto’s, genomen zijn, en alle koffers
terug gevonden. Maar gelukkig is iedereen in goede gezondheid hier aangekomen.
Het is warm en dat is even wennen.

Om zo snel mogelijk te wennen aan de nieuwe tijd, klimaat en omgeving begint het programma
meteen, nog voordat ze hun hotel hebben gezien gaan we eerst kaartjes kopen voor de tempels
van Angkor Wat, die we morgen zullen bezoeken.
Daarna gaan we inchecken in het hotel en even opfrissen.
Om half 1 gaan we ergens een hapje eten en dan is het tijd voor de eerste activiteit, een bezoek
aan de zijdeboerderij, waar de zijderupsen worden gekweekt. De rupsen eten de bladeren van de
moerbeiboom, ze eten zich 25 dagen vol en beginnen zich dan in te kapselen in een cocon. En

De cocons met de kostbare zijden draadjes.

daarvoor spinnen ze de kostbare zijden draadjes. Vlak voordat de vlinder zich een weg baant uit
de cocon en dus alles draadjes doormidden zou knippen, worden de cocons in de zon gelegd,
zodat de vlinder wordt gedood.
En dan begint het proces van draadjes afwinden, eerst de ruwe
zijde, zo’n 100 meter per cocon, en de fijne zijde, zelfs 400
meter!
De zijde wordt geverfd, soms met natuurlijke verfstoffen, soms
met kunstmatige verf.
Ongelooflijk knap is de techniek waarmee patronen in de
draadjes worden gemaakt en ze vervolgens allemaal in
patroon worden geweven.
Een YouTube filmpje over dit proces is hier te zien.
Het winkeltje aan het eind van de tour laat zien wat voor moois
er allemaal van gemaakt kan worden. Dat dit niet goedkoop is,
laat zich raden.
Koy brengt ons nog naar het Baray meer, een enorm
waterreservoir dat is gegraven in de Angkor periode, 12e eeuw,
als irrigatie voor de vele tempels en bewoners in de omgeving.
Het begint te onweren en we gaan gauw in de bus richting het
hotel. Weer opfrissen, en dan is het tijd voor het eten.
We gaan naar een groot buffetrestaurant, te vergelijken met de
wok in Nederland, maar dan nog veel groter. Er zijn veel
gerechten en heerlijke toetjes en fruit.

Om half 7 begint de voorstelling van de Apsara dansers, traditionele dansen uit de Angkor tijd.
Aan het eind mag iedereen die dat wil op de foto met de dansers en danseressen.

En dan is het tijd om naar ons hotel te gaan. Na de dagsluiting op onze kamer mag iedereen
eindelijk slapen. De eerste dag in Cambodja is goed benut. En morgen is het weer vroeg dag!

