
   HOI ALLEMAAL,
Hier is weer een nieuwe kindernieuwsbrief 
van Nina, Eva en Pepijn. Wij zaten vroeger 

op de Wilhelminaschool. 

Nu wonen we in Manila in de Filipijnen. 
Deze nieuwsbrief gaat over VAKANTIE in de 

Filipijnen. 

Veel leesplezier!

Groetjes Hans & Annemarie, 
Nina, Eva, Pepijn, Luke en Maia

Eerst gingen we naar Balinao. 
Daar is een Nationaal Park. 
Het heet 100-eilanden-nation-
al-park. Je snapt natuurlijk wel 
dat het een park in de zee is. 
In Balinao zijn wel meer dan 
100 kleine eilandjes waar je 
langs kun varen en ze bezoek-
en. Op sommige eilandjes is 
het druk en zijn restaurantjes 
of een kabelbaan, op andere 
eilandjes is helemaal niemand 
en heb je een privéstrand.

Zo, DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN! Hebben jullie 
een leuke zomervakantie gehad? Op vakantie geweest, of lekker 
thuisgebleven? En als je bent weggeweest, ben je in Nederland of 
in het buitenland op vakantie geweest?

Bij ons was de zomervakantie begin augustus al voorbij. We gaan 
al weer meer dan een maand naar school! We hebben wel een 
leuke zomer gehad. We zijn 2 weken naar het noorden van de 
Filipijnen geweest. We deden een rondreis in de auto. In deze 
nieuwsbrief nemen we je mee.
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Na Balinao gingen we naar Vigan, een heel 
oud stadje uit de tijd dat de Spanjaarden de 
baas waren in de Filipijnen (De Filipijnen is 
vernoemd naar de koning van Spanje in die 
tijd, koning Philip II). Er waren oude koloniale 
huisjes en koetsjes en paarden en iedere 
avond was er een fontein/lichtshow.

Surf naar
KIDS.HANSENANNEMARIE.NL 
voor meer kindernieuwsbrieven

Daarna reden we verder naar Sagada. Een 
hobbelige weg door de heuvels. Op veel plek-
ken waren delen van de weg weggeschoven 
door landverschuivingen. Sagada is bekend 
op de grotten die er zijn en grafkisten aan 
de rotswanden. Het stam die in dat gebied 
leeft, begraven hun doden niet, maar zetten 
de grafkist in grotten of hangen de kisten aan 
hoge rotswanden. Soms hangen ze ook de
                                  lievelingsstoel van de 
                                                        overledene   
                                                        erbij!

Als laatste gingen we nog een paar dagen naar Baguio (zeg: Báa-kie-joo). 
Daar konden we paardrijden en lekker in het bos spelen (het is daar niet 
zo warm als in Manila). En we hebben daar ook een plek gevonden waar ze 
heerlijke patat maken! Echte Hollandse patat missen we hier natuurlijk wel!

Daarna gingen we verder naar Banaue (zeg: Baa-náu-wie) en Batàd. 
Daar zijn de beroemde rijstterrassen. Dat zijn de heuvels waarop 
rijst wordt verbouwd. Het ziet er schitterend uit. De stammen heb-
ben wel 2000 jaar over de aanleg van de terrassen gedaan  
(berg afgraven in stapjes/
treden, muurtjes bouwen, 
enzovoort. Zonder machines 
natuurlijk!). We gingen ook nog 
op de foto met een oude man 
die de traditionele kleding nog 
draagt. Zo verdient hij een beetje 
geld van de toeristen.


