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Na een telefonisch overleg met Ilse, besloten we vandaag zelf op pad 
te gaan. Gisteren schreef ik nog dat we naar de Niagara Watervallen 
gaan, maar gezien haar kinderen werken, wordt dat zaterdag. 
Wel heeft Ilse gevraagd of we samen willen dineren...... 
  

Dit keer gingen we 
downtown, zoals dat heet, 
richting Oud China Town. 
Nou luitjes, voor mij was 
het een eye-opener. We 
reden door een 
hoge Chinese boog, 
geflankeerd door 
Draken die aangaf dat we 
er waren. De zon scheen, 
maar er stond een ijskoude 
wind.  

Lange straten vol Chinese koopwaar, ook in buitenstalletjes. Voor 
één van de groenten kramen heb ik minutenlang de lucht 
ingeademd van tropisch fruit. Er is van alles: durian (heel gek 
zonder doornen), nangka, 
lychee, rambutan, van 
tevoren van de bast 
ontdane kelapa muda, 
verschillende soorten 
manga’s en meer fruit 
waarop ik niet de naam 
kan komen, 
vreemdsoortige gedroogde 
dieren, Chinese kruiden. 
Ik bleef lopen, wilde niets 
missen en tussentijds 
doken we in één van de vele restaurantjes waar vers van de pers 
bakpao, kué spons en andere lekkernijen netjes uitgestald lagen in 
opklapbare vitrines. Het was zelfbediening voor degenen die alleen 
wat mee wilden nemen. Op een steekkar werd vanuit de bakkerij de 
voorraad aangevuld. Het was er druk. Aan een gammel tafeltje kreeg 
ik thee en bestelde de koekjes die ik in geen tijden gegeten had.  En 
ja, ik voelde me thuis en senang. Voor het hotel als tussendoortje 
nam ik ook een voorraad mee. De bahpao vind ik tegenvallen, 



evenals de kué unde2 waar alleen gula jawa zat, zonder kacang idjo, 
maar het omhulsel was warm en zalig. 
  

Ik kon eigenlijk geen afscheid 
nemen, maar Peter wilde 
ook nog naar de haven en foto's 
maken rondom de CN Tower. Hij 
heeft heel wat foto's gemaakt en ik 
was compleet versleten, die dag...... 
Schitterende gebouwen en aan de 
haven was het een drukte van 
jewelste. We besloten om ook een 
rondvaart te maken t.z.t. en ik ben 
tussentijds vanuit China Town uit 
de auto gestapt om naar de prijzen 
en de tijden te kijken. 
Ik kan jullie later slechts een 
selectie laten zien, anders wordt het 
teveel en het is heel moeilijk om een 
keuze te maken. 
  

In hetzelfde restaurant waar Ilse en 
familie met ons een kop koffie + 

gebak namen, bestelden we onze lunch. Ik had weer trek! 
Merkwaardig toch met Nederland vergeleken, maar in Canada heb 
ik me het ongans gegeten. 
  

In de avond naar Ilse waar de 
familie ons al opwachtte. 
Lachend zei ik nog tegen Ilse 
dat we tegen de tijd dat we uit 
Toronto vertrokken, wij haar 
huis naadloos kunnen vinden. 
  

Chris en Ges bestelde voor een 
weeshuis aan eten, waaronder 
een kipgerecht. Pedis zeg, 
maar ontzettend lekker. Het was intussen aardig hard gaan het 
regenen en aarde donker. We namen afscheid en reden naar ons 
hotel. En  
toen.....konden we de weg daar naartoe niet vinden. We hebben 
rondjes gereden en konden de afslag  
  



maar niet vinden. Onder het schamele licht van een lantaarnpaal 
bekeken we de plattegrond die Ilse ons eerder gezonden had in 
Nederland. Door de regen en waarschijnlijk ook door vermoeidheid 
leken alle straten op elkaar. Enfin, we zijn er gekomen, maar vraag 
niet hoe! 
  
Wordt vervolgd 
Mila 
  
  
 


