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Zeiler en hartendief Joshua van Eijndhoven blikt terug op zijn romance  
met Kaapverdië, het eilandenrijk waar hij zijn vrouw ontmoette en het idee 
voor zijn avontuurlijke reisorganisatie werd geboren. Wordt de archipel 
voor de kust van West-Afrika ook jouw volgende reisliefde?
SCHRIJVER JOSHUA VAN EIJNDHOVEN FOTOGRAAF LODE GREVEN



Couleur locale 
Op de zuidelijkere eilanden 

kleuren de mensen donkerder. 
Toch zie je ook hier groene 

ogen. Het hoofddeksel is in de 
kleuren van Guinee-Bissau, het 

land waar Kaapverdië samen de  
onafhankelijkheidsoorlog tegen 

Portugal mee won.

Vorige pagina’s
In Ponta do Sol op het eiland 
Santo Antão halen pubers de 
gekste capriolen uit vlak voor 

zonsondergang. 

Het is nacht, de wind loeit en de 
boordverlichting raast over het kolkend 
schuim van de Atlantische Oceaan.  
De boeg van Hope schudt en trilt in de 

golven. Mijn broertje Paul en ik zijn onderweg 
naar Kaapverdië in mijn zeilboot van tien meter. 
De weersvoorspelling was goed toen we 
vertrokken uit de Canarische Eilanden, dus we 
hadden deze storm niet verwacht. Ik klamp mij 
vast aan het voordek en bind het zeil af. ‘Paul trek 
die lijn aan, trek die lijn aan!’ roep ik tegen de 
wind terwijl het zeewater in mijn nek spettert. 
Nadat ik het zeil heb afgebonden, kruip ik terug 
naar het achterdek. ‘Goed gedaan, man!’ zegt 
Paul als we weer naar binnen gaan. 
 De dagen op zee vloeien over in de nachten.  
De golven en harde wind maken dat we ’s nachts 
maar kort kunnen slapen. De razende golven tegen 
de romp slingeren mij keer op keer uit bed. De storm 
raast zeven dagen en nachten door – na een lood-
zware week komen we uiteindelijk uitgeput aan op 
onze bestemming. We varen de baai van Mindelo 
binnen, de havenstad op het eiland São Vicente,  
een van de negen Kaapverdische Eilanden. Voor ons 
liggen bruine bergen, gekleurde huisjes waaien over 
de flanken uit. Verspreid over de baai duiken 
scheepswrakken op uit het water. ‘Hebben we hier  
zo lang voor op zee gezeten?’ zeg ik tegen Paul. 
Maar wat ik niet kan vermoeden is dat Kaapverdië 
mijn hart zou stelen … 

HET EILAND VAN HET EEUWIGE AFSCHEID
In het centrum van Mindelo lopen Paul en ik langs 
koloniale huizen, geverfd in groen, roze, blauw, geel 
en andere felle kleuren. Een straatbeeld dat herin-
nert aan het feit dat Kaapverdië van de zestiende tot 
de twintigste eeuw een Portugese kolonie was. Het is 
er levendig. Op de straathoeken voor de koloniale 
gebouwen zien we donkerbruin gekleurde markt-
vrouwen getooid in Afrikaanse rokken. Ze verkopen 
verse groente, fruit en vis. Op straat rijden gele taxi’s 
en kleine busjes. Schoolkinderen lopen op en neer in 
schoolkostuum. Terwijl we langs de markt lopen 

wenkt een vrouw mij: ‘Compre bananas, koop bana-
nen!’
 Kaapverdianen zijn trotse mensen met een huids-
kleur die uiteenloopt van bijna melkkleurig via kara-
mel en amber tot donkerbruin. Op straat zien we 
hoe de locals ook blauwe, grijze en zelfs gele ogen 
hebben. Die ogen weerspiegelen de Portugese 
geschiedenis van de archipel. De Afrikaanse roots 
worden zichtbaar in de krullende haarbossen en 
huid. Een combinatie die dit genetisch het meest 
gevarieerde volk ter wereld maakt. De oorzaak daar-
van is duister – de eilandengroep was eeuwenlang 
een belangrijke schakel in de trans-Atlantische sla-
venhandel. In de vijftiende eeuw begonnen de eerste 
Portugese kolonisten slaven van de West-Afrikaanse 
kust te importeren. In eerste instantie om grote sui-
kerplantages te bewerken, maar toen het Caribisch 
gebied daarvoor veel geschikter bleek veranderde de 
eilandengroep, met dank aan zijn strategische lig-
ging, in één groot slavendepot.
 ’s Avonds bezoeken Paul en ik een barretje naast 
de haven. We nemen plaats op houten krukken en 
bestellen het lokale bier bij de barman. Die biedt ons 
daarna grogue aan. Deze lokale rum wordt van sui-
kerriet op het nabijgelegen eiland Santo Antão 
gemaakt. In kleine stokerijen wordt het sap geperst 
met een door koeien aangedreven maalsteen, legt de 
barman uit. Daarna wordt het gefermenteerd en 
gedestilleerd. Terwijl de barman ons verwachtings-
vol aankijkt, slaan Paul en ik onze glaasjes achter-
over. De grogue smaakt enigszins naar suikerriet 
maar toch vooral naar sterke drank. Het brandt en 
onze gezichten vertrekken. ‘Muito bom!’ roepen we 
in koor. De barman kijkt tevreden. We hebben onze 
officiële Kaapverdische vuurdoop doorstaan.
 Later die avond lopen we langs het pleintje Praça 
Nova. Jonge stellen flaneren langs het groen en tus-
sen de standbeelden van nationale helden. Op ver-
schillende plekken klinkt melancholische muziek uit 
de cafés. We stoppen bij een restaurantje en schui-
ven aan bij een groepje zeilers op het terras. ‘Wat 
mooi is de muziek hier,’ zegt Paul, zichtbaar genie-
tend. 

De blauwe, grijze en zelfs gele ogen  
van de locals weerspiegelen  

de Portugese geschiedenis van de eilanden
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Bonte stoet
De marktvrouwen van 
Mindelo op São Vicente 
staan bekend om hun 
daadkrachtigheid. 
Er wordt over 
Kaapverdische vrouwen 
wel gezegd dat zij het 
land dragen.

Links
Niet alleen de mensen 
van Kaapverdië hebben 
een breed kleurenpalet, 
ook de huizen en zeker 
de lokale vissersbootjes, 
zoals hier op Santo 
Antão. De vissers zijn 
trots op hun kleur.
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‘Je luistert naar Cesária Évora, de bekendste 
Kaapverdische zangeres,’ vertelt Dave, een zeiler uit 
het Verenigd Koninkrijk. Maar weet je wat ook mooi 
is? De muziek van Lura, Cordas do Sol, Sara Tavares 
...’ 
 Muzikanten die allemaal hun kunst hebben ver-
fijnd in zeemanskroegen als deze. Een traditie die in 
de vroege negentiende eeuw ontstond, toen de eer-
ste Kaapverdiërs vrijwillig migreerden naar de 
Nieuwe Wereld om te werken in de lucratieve wal-
visvaart. Sindsdien is Kaapverdië het Eiland van het 
Eeuwige Afscheid geworden – er zijn zo veel locals 
gemigreerd dat er tegenwoordig meer Kaapverdiërs 
verspreid over wereld wonen dan op de archipel zelf. 
Alleen al in Rotterdam vind je maar liefst 20.000 
Kaapverdiërs. Het constante vertrek van geliefde 
familieleden, vrienden en partners zou ook weleens 
de reden kunnen zijn van de veelal melancholische 
en nostalgische aard van de Kaapverdische muziek, 
mijmert Dave. 
 Maar ons gesprek verstomt. Ik ben afgeleid – in 
de deuropening staat een prachtige Kaapverdische 
jonge vrouw die af en toe naar mij kijkt. Die avond 
vraag ik haar nummer. Ze heet Kátia en komt uit het 
noordelijke kustplaatsje Mindelo, hier op het eiland. 
Zo begint de romance die mijn leven zou verande-
ren.

De vele (verborgen) gezichten  
van Kaapverdië
Mijn dagen in Kaapverdië worden weken en daarna 
maanden. Ik besluit in Kaapverdië te blijven. Paul is 
teruggekeerd naar Nederland voor zijn studie en ik 
krijg een baan als kapitein van een luxe zeiljacht, 
met Kátia als stewardess aan boord. We maken voor-
al dagtrips ten zuiden van het eiland Sal. Dit 
bekendste Kaapverdische eiland is relatief vlak, met 
schitterende stranden en een heerlijk relaxed dorpje, 
Santa Maria. De meeste toeristen verblijven echter in 
de vakantiefabrieken buiten Santa Maria en krijgen 

een verkeerd beeld van de rest van Kaapverdië voor-
geschoteld. Touroperators schilderen de archipel af 
als gevaarlijk, zodat reizigers vooral excursies bij hen 
afnemen en niet zelfstandig op ontdekking gaan. 
Locals worden vaak onderbetaald en werken continu 
over. Om maar te zwijgen over de kwestie hoe duur-
zaam het is om op een archipel met nijpende water-
tekorten energie slurpende resorts met zwembaden 
neer te zetten.
 Maar vanuit reizigersperspectief is het vooral 
zonde omdat de negen bewoonde eilanden van 
Kaapverdië zo enorm van elkaar verschillen: van 
Fogo met zijn actieve vulkaan tot bloemeneiland 
Brava en van cultureel broeinest São Vicente tot 
Santiago, dat je dankzij zijn verschillende landschap-
pen ook wel Kaapverdië in het klein zou kunnen 
noemen. Voor deze reportage wil ik Columbus-
fotograaf Lode Greven dan ook vooral die andere 
gezichten van Kaapverdië laten zien. Te beginnen 
met het eiland Santo Antão, dat even ten noorden 
van São Vicente ligt, op een uurtje varen met de 
veerboot. De bergen op Santo Antão zijn ruim twee 
kilometer hoog en vangen vocht op. Het water en de 
vruchtbare grond zorgen voor een groen en weelde-
rig landschap, en misschien wel het mooiste eiland 
van de archipel. 
 Lode en ik reizen met een busje vanaf de haven 
naar de schitterende Paúl-vallei. Met onze camera-
tassen, drone en andere apparatuur klimmen we het 
laatste stukje te voet omhoog naar de Casa das Ilhas, 
een kleine bed & breakfast die wordt gerund door de 
Belgische Katelijne. Het uitzicht is er fenomenaal. 
Twintig meter lange palmbomen groeien kaarsrecht 
omhoog. Bronwater uit een stroompje klatert naar 
beneden en stroomt de vallei in. Een kraai kraait, 
kleine musjes tjirpen en huppen van tak naar tak. 
Aan de overkant van de vallei werkt iemand in de 
achtertuin. Het enige dat zijn aanwezigheid verraadt 
zijn de klappen van zijn hamer op hout, die een echo 
door de wanden van de vallei zendt. Tegen de flan-
ken van de steile bergen hebben de inwoners terras-
sen aangelegd. Ze verbouwen er op biologische wijze 
papaja’s, bananen, mango’s maar ook tomaat, sla, 
cassave, guave en andere groenten en fruit. Maar het 
meest verbouwde product blijft suikerriet, grondstof 
voor de kleine grogue stokerijen in de omgeving. 

Gebouwd op slavernij
Na Santo Antão vliegen Lode en ik tweehonderd 
kilometer zuidoostwaarts naar Santiago, het grootste 
Kaapverdische eiland. We worden opgehaald door 
Etienne, die sinds twaalf jaar in Kaapverdië woont 
met zijn Nederlands-Kaapverdische vrouw Marly. 
Etienne was lang stuurman dus dat schept meteen 
een band. Hij rijdt ons met zijn bruine Landrover 

Island in the sun 
Het straatbeeld in 

hartje Mindelo, een 
kustplaats op het 

eiland São Vicente. 
Foto: Dionne Verbeek/ 

Voja Travel.

Rechts, met de klok mee
Het plaatsje Xoxo, in de 
bergen van natuurpark 

Cova-Paul-Ribeira 
da Torre op Santo 

Antão, is een van de 
mooiste plekken van de 

archipel. Foto: Dionne 
Verbeek/Voja Travel.

Wijnboeren zijn op weg 
om druivenranken te 

planten in de omgeving 
van de actieve vulkaan 

Pico do Fogo op het 
eiland Fogo.  

Het groen van de 
plantjes contrasteert 

scherp met de zwarte  
gestolde lava van 

de vorige grote 
vulkaanuitbarsting  

in 2015.

Een meisje wandelt 
naar huis in de rustieke 

Paúl-vallei op  
Santo Antão. 

‘een tien meter dikke laag lava  
vermaalde onze huizen’
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Stranden, bergen, zandvlakten, 
koloniale geschiedenis,  

een levendige muziekscene  
en een actieve vulkaan:  

de negen bewoonde eilanden 
van Kaapverdië hebben alles 

Lekker wakker 
worden 

Het heerlijke 
palmenstrand 

van Tarrafal in het 
noordwesten van het 

eiland Santiago.
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vaardig over slingerweggetjes in de bergen. 
‘Santiago is een eiland met ontzettend veel gezich-
ten,’ zegt hij. ‘Je vindt op één eiland groene binnen-
landen, stuwmeren, droge steppe, historie aan de 
kust en het palmbomenstrand van Tarrafal. Het heeft 
een beetje van elk Kaapverdisch eiland in zich.
 Op weg naar de oude hoofdstad Cidade Velha rij-
den we inderdaad langs stuwmeren, machtige berg-
ketens en kleine stroompjes, waar locals gewassen 
verbouwen en de tijd verder stil lijkt te staan. Het is 
net regentijd geweest en het landschap is één en al 
kleur. De reizigers die hier komen dragen bij aan de 
lokale economie door in de kleine B&B’s te logeren 
en lokale producten af te nemen. Zo komt het toeris-
tengeld terecht bij de locals en niet bij grote multina-
tionals. 
 In Cidade Velha lopen we door Unesco-
Werelderfgoed. Het slaperige plaatsje, met zo’n dui-
zend inwoners, werd gesticht in 1462 en is daarmee 
de eerste Europese koloniale nederzetting in de tro-
pen. Sporen van de rijkdom van weleer zien we nog 
terug in het koninklijk fort dat boven het stadje uit-
torent, twee kerken en het centrale plein. Daar staat 
een lugubere herinnering aan de oorsprong van die 
rijkdom. ‘Dit is de Pelourinho,’ zegt Etienne, ‘de 
schandpaal waaraan opstandige slaven werden 
doodgemarteld. Dit was ook de plek waar slaven 
werden verhandeld voordat zij werden verscheept. 
De hele bevolking van Brazilië stamt af van de men-
sen die via Kaapverdië zijn gereisd.’
 Ik kijk uit over de koloniale gebouwen die het 
plein flankeren, met balkons vanwaar slaveneigena-
ren mensenlevens veilden. Het is moeilijk voor te 
stellen wat voor leed zich hier heeft voltrokken.

DANS TUSSEN MENS EN NATUUR
Het sluitstuk van onze fotoreportage is het eiland 
Fogo, zeventig kilometer ten westen van Santiago. In 
feite verblijven we hier op één grote actieve vulkaan, 
de Pico do Fogo. Lode maakt foto’s bij het dorpje 

Chã das Caldeiras, midden in de krater, terwijl een 
lokale bouwvakker vertelt over de laatste grote uit-
barsting in 2015. ‘Een tien meter dikke stroom lava 
vermaalde onze huizen. Kun je je dat voorstellen?’ Ik 
knik. ‘Drie maanden lang hebben we moeten over-
nachten op de bergkam aan de rand van ons dorp. 
Het schooltje, de dorpswinkel, de huizen waar fami-
lies jarenlang in woonden – allemaal werden ze ver-
woest.’ Lode en ik staan op de zwarte gestolde lava 
tussen de ondergelopen huizen, met op de achter-
grond de nog altijd rokende vulkaan. ‘Het geluid van 
de lava was oorverdovend, een herrie zo intens dat 
het door merg en been ging. En het ergste is dat je er 
niets tegen kunt doen.’ Toch besloten de locals te 
blijven en hebben ze inmiddels weer veel opge-
bouwd, precies op de rampplek van vijf jaar geleden.
 De volgende dag hobbelen Lode en ik in onze ter-
reinwagen over een smalle weg van vulkanische 
aarde en puimsteen achter een kleine vrachtwagen 
aan. Achterop zitten een stuk of twintig wijnboeren 
tussen de plantjes en witte zakken. De weg kronkelt 
steeds hoger de vulkaan op, in een gitzwart land-
schap. Het is hier ruim twee kilometer hoog. De laat-
ste kilometer is de weg zo hobbelig dat een deel van 
de boeren uitstapt en de vrachtwagen verder rijdt. 
Als de vrachtwagen stopt, stappen de mannen en 
een paar vrouwen af. Ze laden spades en scheppen 
uit, druivenstekjes en zakken mest. De mannen hak-
ken in de zwarte aarde en vermengen de grond met 
mest, in grote gaten waar de stekjes in komen. 
Terwijl zij het land bewerken, bereiden de vrouwen 
iets verderop onder toeziend oog van een kleuter de 
maaltijd op een vuurtje. Lode en ik voelen ons ont-
zettend welkom. Terwijl de boeren werken, bewegen 
wij ons vrijelijk rond op de zwartgeblakerde akkers. 
Rond een uurtje of negen is het tijd voor het ontbijt. 
We worden uitgenodigd en eten mee, van versgebak-
ken brood, geitenkaas, jam, appeltjes, granaatappel 
en koffie van het eiland. En terwijl we van het och-
tendzonnetje genieten en uitkijken over het vulkani-
sche landschap, beaam ik hoe zangeres Cesária 
Évora haar Kaapverdië samenvatte: Terra Querida. 
Lieve Aarde.

Laat maar varen 
Columbus-schrijver 
Joshua maakte zijn 

eerste reis naar 
Kaapverdië met zijn 

zeiljacht Hope.

Rechts, met de klok mee 
Een Kaapverdische 

vrouw verkoopt 
zelfgemaakte snacks en 

koekjes.

Het stadsstrand van 
Laginha in Mindelo op 

São Vicente. 

Een jongen na zijn duik 
voor de kust van  

Santo Antão.

De binnenlanden van 
Santiago bestaan 

uit uitgestrekte 
bergketens, kleine 

dorpjes en verspreide 
huizen. 

 

Het is moeilijk voor te stellen
wat voor leed zich hier heeft voltrokken 
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LEEF JE UIT OP HET WATER ROND SAL
Kaapverdië is een van de beste surflocaties 
ter wereld. De swell (deining) is vooral in  
de winter, van november tot maart, ideaal. 
 Op Sal vind je de beste golven en meeste 
aanbieders. Als je voor de kust van andere 
eilanden wil surfen, komt er al gauw een 
boottransfer aan te pas. Sal Surf Camp & 
School, aan de baai van Santa Maria, biedt 
surflessen, -kampen en -spullen aan, los  
of als pakket, eventueel met overnachting, 
salsurfcampschool.com. Liever kitesurfen? 
Kijk dan op surfhubcapeverde.com

FEEST MEE MET DE LOCALS OP  
SÃO VICENTE
Wereldwijd zijn er drie hotspots voor  
carnaval tropical: Brazilië, Trinidad & 
Tobago én Kaapverdië. De grootste viering 
in Kaapverdië vindt plaats in Mindelo,  
en wordt beschouwd als Brazilim (Brazilië 
in het klein). Doordat het carnaval van 
Mindelo (14 februari 2021) relatief weinig 
bezoekers aantrekt, kun je je makkelijk 
voortbewegen en hoef je geen enkel groot 
optreden te missen. De prijzen gaan in deze 
periode, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Rio, níét omhoog, mindelocaboverde.com

KAAPVE RDIë
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WEG VAN DE MASSA
 
TROTSEER EEN VULKAAN OP FOGO
De altijd rokende Pico do Fogo torent bijna 
drie kilometer boven de Atlantische Oceaan 
uit en is daarmee het hoogste punt van 
Kaapverdië. In 2015 barstte de vulkaan voor 
het laatst uit. Sindsdien doet het landschap 
op Fogo haast buitenaards aan. Je kunt in 
drie à vier uur naar boven hiken, en in een  
à twee uur weer afdalen. Het inschakelen 
van een gids is niet onverstandig.  
Je vertrekt vanuit Chã Das Caldeiras,  
cabotrekking.wixsite.com. Bezoek op  
Fogo ook de wijnakkers en koffieplantages.

BEKIJK VAN DICHTBIJ SCHILDPADDEN 
OP BOA VISTA
Elk jaar, van begin juli tot medio oktober, 
kun je op de stranden langs de zuidoost-
kust van Boa Vista toekijken hoe vrouwtjes-
schildpadden aan land komen en eieren 
leggen. Augustus is de piekmaand. 
Excursies vinden plaats in het donker en 
met gepaste voorzichtigheid, € 60 p.p., 
naturaliaecotours.com

BEZOEK DE OUDE HOOFDSTAD OP 
SANTIAGO
Als je op Santiago bent is een bezoek aan 
Cidade Velha, de oude hoofdstad, een must. 
Verken het dorp en fort en strijk daarna 
neer bij een van de kleine restaurantjes  
aan zee. Lunchtijd!

HIER SLIEPEN WIJ 
SÃO VICENTE // CASA BRANCA HOTEL 
Exceptioneel en stijlvol boetiekhotel in het 
historische stadscentrum van Mindelo,  
te midden van koloniale gebouwen en met 
uitzicht op de jachthaven. De Belgisch-
Kaapverdische eigenaresse wist de lokale 
warmte te combineren met Afrikaanse 
kunst en een open architectuur, vanaf € 110 
voor twee personen, casabrancahotel.com 

SAL // ODJO D’AGUA
Een van de fijnste en authentiekste  
overnachtingsplekken op Sal. Dit hotel  
is nog tamelijk kleinschalig en heeft een 
goede ligging: aan het strand en met 
romantische eetgelegenheid aan het water. 
Kamers zijn ruim en voorzien van airco, 
odjodagua-hotel.com

SANTIAGO // B&B KAZA DI MARLI
Fraaie ecolodge in de hooglanden van 
Santiago. Om er te komen rijd je dertig 
minuten over een onverharde bergweg.  
Een ervaring op zich. Je verblijft in een luxe 
safaritent of appartement met dakterras, 
boven op een bergkam met weids uitzicht, 
vanaf € 90 voor twee personen, caboned.nl 

FOGO // CASA COLONIAL 
GUESTHOUSE
Sfeervolle sobrado (koloniaal pand) met 
veel buitenruimte in de vorm van balkons, 
veranda’s en patio’s. Het spectaculaire  
uitzicht, op de zee en het eiland Brava, 
is de absolute blikvanger. De kamers met 
airco hebben hoge plafonds en zijn luchtig  
ingericht. Met zwembad, vanaf € 58 voor 
twee personen, casacolonialguesthouse.cv

KIJK BINNEN BIJ EEN GROGUESTOKERIJ 
OP SANTO ANTÃO
Grogue is een sterkedrank op basis van sui-
kerriet. Veel ambachtelijke stokerijen staan 
op Santo Antão. Voor de productie wordt 
vrijwel de gehele suikerrietvoorraad van het 
eiland gebruikt. De overheid houdt een 
oogje in het zeil, zodat alleen maar zuivere 
grogue wordt gestookt. Klop aan bij een van 
de stokerijen en vraag of je, tegen een kleine 
vergoeding, mag meekijken en proeven. 

ERVAAR DE NATUURLIJKE  
SCHOONHEID OP SÃO NICOLAU
Op geen enkel eiland zie je de natuurlijke 
contrasten van Kaapverdië scherper dan  
op São Nicolau. De verschillen zijn mooi 
zichtbaar als je de hoogste berg op het 
eiland beklimt – de noordzijde is bedekt met 
dichte loofbossen en groene valleien, terwijl 
de zuidzijde kurkdroog is. Het toerisme  
staat hier nog in de kinderschoenen.

SAO VICENTE

SAO ANTAO 

SAO NICOLAU SAL

BOA VISTA 

MAIO 

SANTIAGO 

FOGO 

BRAVA 

K A A P V E R D I Ë

Noord 
Atlantische Oceaan

PRAIA

Pico do 
Fogo (2829 m)
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    KAAPVERDIË    

Een Afrikaans land, met een Europese feel en een Braziliaanse en 
Caribische flair; eigenlijk valt geen enkel ander land te vergelijken 
met Kaapverdië. De inwoners van deze exotische archipel voor de 
westkust van Afrika zijn vriendelijk en trots, en weten bezoekers te 
raken met hun muzikale talenten en ongebreidelde charme. Laat je 
niet misleiden door geruchten en onjuistheden, vaak gevoed door 
de hotels op Sal en Boa Vista — ook de andere eilanden zijn veilig te 

bezoeken. Juist dáár kom je in aanraking met het echte  
Kaapverdië: dorps en onaangetast. Alleen in hoofdstad Praia,  
op het eiland Santiago, is het aan te raden om waakzaam te zijn  
en goed te luisteren naar de adviezen van locals. In nationaal  
park Serra Mallegueta op Santiago is het wijs om een gids in te  
schakelen. Slangen of andere giftige dieren komen in de archipel 
niet of nauwelijks voor.

- MAAK IN TWEE WEKEN EEN RONDJE LANGS DE KAAPVERDISCHE EILANDEN -
EXOTISCH EILANDHOPPEN IN KAAPVERDIË

   aanbevolen activiteiten en slaapplekken
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GRATIS ONLINE KAART  ZET DE HOTSPOTS VAN DE REPORTAGE OP JE TELEFOON!  
GA NAAR COLUMBUSTRAVEL.NL/KAART/CALA OF SCAN DE QR-CODE.

j f m a m j j a s o n d Praia
26 26 27 28 29 29 30 31 31 31 29 27 temperatuur (0C)

1 2 0 0 0 0 7 63 88 44 15 5 neerslag (mm per maand)

BE ST E   RE IST IJD
Kaapverdië is het hele jaar te bezoeken. De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 26 en 31 graden. 

Als je de landschappen op hun allermooist wil zien, bezoek je de archipel in de regentijd (juli tot 
september). De buien in deze periode zijn van korte duur. Regen houdt zelden langer dan één  

dag aan. Toe aan winterzon? Plan je reis dan in de Europese wintermaanden (gemiddeld 25 graden).
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Reizen naar Kaapverdië
Kaapverdië ligt op zes uur vliegen van 
Nederland. Vanuit Amsterdam en Brussel vlieg 
je rechtstreeks of via Lissabon op het eiland Sal. 
Reizen binnen Kaapverdië
De meeste eilanden zijn te bereiken met een 
binnenlandse vlucht. Binter CV is de grootste 
airline. Houd aan het eind van je reis rekening 
met vertragingen, zodat je je internationale 
terugvlucht niet mist. Tussen Santo Antão en 
São Vicente en tussen Santiago en Fogo varen 
op regelmatige basis veerboten. Minder 
regelmatig is de veerbootverbinding tussen 
São Vicente en São Nicolau. 
BETALEN Er zijn voldoende pinautomaten, maar 
die liggen vooral in de steden. Neem dus cash 
mee als je buiten de gebaande paden treedt. 
Euro’s worden op veel plekken geaccepteerd.
BELLEN EN INTERNET Je kunt in de hele 
archipel gebruikmaken van 4G. Koop een 

lokale simkaart zodat je altijd en overal bereik 
hebt. Bellen met een lokale simkaart is goed- 
koper dan bellen met je eigen nummer.
VISA Kaapverdië heeft visa afgeschaft.  
In plaats daarvan betalen reizigers een TSA, 
een lokale airporttaks van € 31. Blijf je langer 
dan een maand? Dan moet je verlengen. 
INENTEN Als je als kind deelnam aan het 
rijksvaccinatieprogramma heb je alle vaccina-
ties voor Kaapverdië al gehad. In de archipel 
komt geen malaria voor. Santiago werd in het 
verleden geteisterd door zika en dengue, maar 
dat is inmiddels overgewaaid. Er zijn goede 
privéziekenhuizen waar je snel wordt geholpen. 
LEZEN Bradt Guide Cape Verde is de beste  
en meest complete reisgids van Kaapverdië,  
€ 23,95.
SURFEN naar-kaapverdische-eilanden.nl
KINDEREN MEE? Absoluut, zowel voor een 
actieve (eiland)reis als voor een relaxte vakantie.

VOOR MIJN PLANNING

Joshua en Kátia

Joshua van Eijndhoven voltooide 
zijn rechtenstudie, kocht zeiljacht 
Hope en zeilde zes jaar rond de 
wereld. Hij schreef er een  
spannend boek over, Op reis  
met de Hope, en ontmoette  
tijdens zijn wereldreis zijn 
Kaapverdische vrouw Kátia. 
Smoorverliefd werd hij ook op 
Kaapverdië. ‘Wat ik zo bijzonder 
aan de eilanden vind zijn de 
mensen en de cultuur. Er hangt 
een heel relaxte en inclusieve 
sfeer. Daarnaast is Kaapverdië 
enorm divers. Ik heb ontzettend 
veel van de wereld gezien maar 
deze archipel is voor mij een van 
de meest bijzondere.’ Kaapverdië 
was de eerste bestemming  
van de door Joshua opgerichte 
reisorganisatie Voja Travel.  
De touroperator, met een kantoor 
in Utrecht, biedt bijzondere  
reizen aan. Alle reizen zijn aan te 
passen en maatwerk is mogelijk: 

1.  Het beste van Santiago   
1 eiland | 8 dagen fly & drive 
vanaf € 1050 p.p. incl. vlucht

2.  Wandelreis door de mooiste 
valleien  
11 dagen doorlopend hiken 
vanaf € 1500 p.p. incl. vlucht 

3.  Strand cultuur en 
indrukwekkende bergen   
3 eilanden | 5 dagen vanaf  
€ 1525 p.p. incl. vlucht 

Kijk voor meer informatie op 
voja.travel

Ook de vele gezichten van 
Kaapverdië ontdekken? 
Joshua’s reisorganisatie 
regelt het voor je 
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