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RIO:
Deze dagen staat Brazilië weer in de schijnwerpers. Het is carnaval en op
dit gebied heeft het land een naam hoog te houden. Ieder jaar opnieuw
reizen massa’s toeristen af naar Rio om dit spektakel mee te maken. 
Velen van hen vertrekken meteen weer na het carnaval. Jammer, want
Rio heeft meer te bieden.

RIO DE 
JANEIRO — Als je bij zons-
ondergang op de wereldberoemde Suiker-
broodberg staat en neerkijkt op Rio de Janeiro,
dan zie je misschien wel de mooiste stad ter we-
reld. Het strand van Copacabana is verlicht, het
centrum van de stad zindert na van een hete dag, en
tegen de steile heuvels rond de stad twinkelen de
eerste lampjes van de sloppenhutjes. Vanaf deze
hoogte merk je niets van de tegenstellingen die deze
stad kenmerken.

Maar ook op de begane grond hoef je hiervan niets te
merken. Als toerist is de kans groot dat je in een hotel in Co-
pacabana neerstrijkt. Dit is een van de meest dichtbevolkte
stadswijken ter wereld en een toeristische attractie op zich. De
flats liggen ingeklemd tussen vier kilometer strand en een steile heu-
velrug. Mensen worden in Copacabana geboren en sterven in Copacabana, zonder dat ze ooit bij hun
buren in de sloppenwijken zijn geweest, verder tegen de heuvels op. Het zijn twee aparte werelden,
op soms nog geen tien meter afstand van elkaar.

Aapjes kijken
Voor wie wel deze grens naar de favelas wil oversteken, bestaat de mogelijkheid een sloppenwijk te
bezoeken. Is dat een soort aapjes kijken? „Nee, want de mensen in de sloppenwijken zijn geen aap-
jes”. Siddharta is een Braziliaanse gids met een exotische naam die bij een kleine toerorganisatie
werkt. Dagelijks neemt hij kleine groepjes toeristen mee naar de grootste sloppenwijk van Zuid-Ame-
rika, Rocinha, die vlak bij de rijke stadswijk Ipanema ligt. Het bezoek voert te voet
langs bekenden van de gids en langs een sociaal project waarin een deel van de op-
brengst wordt geïnvesteerd. Er is contact, en dit maakt de toer wezenlijk anders
dan die van sommige andere aanbieders die alleen in een busje door de hoofdstraat
van de sloppenwijk rijden.

Nog steeds staan de sloppenwijken op veel stadskaarten niet vermeld. Maar ze
zijn er wel degelijk. In Rocinha leven naar schatting een kleine 200 duizend mensen.
Een bezoek aan de wijk is een bezoek aan een krioelende micro-economie. Markten,
winkeltjes, en heel veel mensen. „Als je iets van de stad wilt begrijpen moet je hier
ook zijn geweest,” aldus Siddharta.

Hij praat vanuit zijn eigen belang, maar hij heeft gelijk. Zijn rondleiding biedt
zicht op een wereld die voor buitenstaanders – Braziliaan of toerist – ontoegankelijk
zou blijven. Want hoe normaal en gezellig sommige van deze wijken er ook uitzien,
het zijn wel degelijk de schuilplaatsen voor de drugskartels die de wirwar aan
straatjes en huisjes gebruiken om zichzelf en hun cocaïnevoorraden te verbergen.
De politie vertoont zich niet in de sloppenwijken en het is in het belang van de
drugsbendes om dat zo te houden. Daarom handhaven de drugsbendes zelf de orde
in de sloppenwijken met als ironisch resultaat dat je als inwoner van een sloppen-
wijk minder snel last hebt van diefstal of berovingen dan daarbuiten.

Een bezoek aan een sloppenwijk geeft inzicht. Een tocht naar het Christusbeeld
geeft uitzicht. Vanaf ruim zevenhonderd meter hoogte zie je de wereldberoemde stranden van Ipane-
ma en Copacabana, het stadsoerwoud Tijuca, de Suikerbroodberg, de kathedraal en natuurlijk het
grootste voetbalstadion ter wereld, het Maracaña. Vanaf deze hoge plek besef je dat alles wat Brazilië
is, samenkomt in deze stad. Rio is Brazilië in het klein. Strand, natuur, cultuur, stad, voetbal en een
uniek nachtleven… 

De avond
Een aanrader voor door de week is Arco do Teles, een kleine wijk van oude steegjes
midden in het zakencentrum van Rio. Als je niet weet waar je moet zijn, ben je er
zo voorbijgelopen. Maar eenmaal door de poort zie je een straatje dat eigenlijk één
groot terras is. Hier drink je een biertje en hoor je de verhalen die iedereen in Brazi-
lië kent. „Wist jij dat Romario tijdens zijn laatste WK-finale zes vrouwen bij zich
had? Drie in zijn eigen hotel, en drie in een ander hotel.” Je steekt heel wat op op
zo’n avond. Achter de buitenterrasjes zijn talloze cafeetjes en dancings die op een
doordeweekse dag al om zeven uur ’s avonds gevuld zijn. Het feest gaat in alle he-
vigheid door tot ongeveer middernacht. Daarna loopt het gebied weer net zo snel
leeg als dat het volgelopen is. Ideaal voor mensen die de volgende dag weer moe-
ten werken.

In het weekend verschuiven plaats en tijdstip. Dan is Lapa, het oude stadscen-
trum, het verzamelpunt. Hier begint alles pas om middernacht te leven. De muziek
varieert van traditionele samba tot moderne hiphop en de straten staan vol met
kraampjes. Iets dieper in dezelfde wijk liggen de befaamde sambabarretjes van Rio
verscholen. Het dansen van de samba blijkt voor de meeste bezoekers een onmo-
gelijke opgave te zijn. Maar er is altijd wel een vrolijke Braziliaan die opstaat om je
de eerste pasjes bij te brengen. Meestal helpt het niet veel, maar dat maakt niet uit.
De barretjes zijn oergezellig en laten zien waar de stad zo goed in is: feest vieren.

De volgende ochtend kun je maar beter wat uitblazen op een van de vele stran-
den langs de stad. Er is plek genoeg. Als je je waardevolle spullen in het hotel laat liggen, kun je heer-
lijk ontspannen in het witte zand en hoef je alleen maar op te passen voor de zon en de af en toe zeer
krachtige zeestroming. Hier komt de hele stad samen en is duidelijk zichtbaar dat de stadsbewoners
uit alle uithoeken van het land komen. Alle huidskleuren. Arm en rijk. Ook hier is Rio een afspiegeling
van het land. Brazilië in het klein.

door Rob Burkhard

De stad is be-
roemd om zijn
carnavalskos-
tuums.

Met cadeau-
tjes uit Neder-
land maak je
snel vrienden
in de favela.

MEER DA
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Winter
sport

v.a. 399,P.P.

De laatste plaatsen!
Frankrijk

8 dagen, vertrek 19 februari

Diverse appartementen
o.b.v. eigen vervoer ......................... nu v.a. 999,-

Andorra
8 dagen, vertrek 6 en 13 maart

Encamp
htl. Coray, o.b.v. logies en ontbijt, 
incl. vlucht  ........................................... nu v.a. 399,-
Pas de la Casa
htl. Els Cims, o.b.v. logies en ontbijt, 
incl. vlucht  ........................................... nu v.a. 449,-

www.oad.nl

Je ziet ons ook overal

Frankrijk: prijs per appartement, o.b.v. eigen 
vervoer. Andorra: prijs p.p. o.b.v. 2 pers. incl. 
luchthavenbelasting en transfers. Zie verder 
gids- en ANVR voorwaarden. Ga voor boeking 
naar uw ANVR-reisadviseur, bel Oad Reizen:
0900 – 8482 (0,20 pm) of kijk op www.oad.nl.

VLIEG MET AIR BERLIN

Informatie, boekingen en aanbiedingen via uw reisburo, internet of onze
24-uurservice.

Vertrek vanuit de grensstreek.
Prijzen incl. tax, heffingen en boordservice.
AANBIEDINGEN V.A. DÜSSELDORF EN/OF MÜNSTER One-way v.a. €

Korting voor kinderen tot 14 jaar, ook op aanbiedingen!

airberlin.com
0900-737 800 0 (€ 0,20 p.m.)

+

Londen, Milaan, Barcelona, Rome

Boedapest, Wenen, Zürich, Manchester

Alicante, Malaga, Mallorca

Jerez de la Frontera

Valencia, Ibiza

Monastir

La Palma

Sharm el Sheik

29
29
29
59
59
99

129
159

Er zijn vele liefhebbers van de 
wereldkeuken. Gelukkig hoef je hier 
tegenwoordig niet meer de hele wereld 
voor over te reizen. Knorr brengt de 
wereldkeuken bij je thuis!
Wekelijks kunnen de Sp!tslezers mee 
proeven van een Wereldgerecht.

Vandaag de Smaak 
van Italië.

Serveertip:
Serveer de Risotto met een Italiaanse salade.
Meng 50 g in ringen gesneden groene olijven en
1 in blokjes gesneden tomaat door een zak gemengde
salade. Maak een dressing van 3 eetlepels olijfolie,
1 eetlepel azijn en 1 eetlepel balsamico-azijn.
Giet de dressing over de salade.

Dat zit wel

Wereldgerechten voor thuisblijversWereldgerechten voor thuisblijvers

Copacabana, een wereld op zich.

AN CARNAVAL


