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Samen met tientallen andere passagiers zitten 

we in een lange houten boot, op weg naar het eiland 

Gili Air. Het is bloedheet en onze tassen liggen ergens 

 tussen de grote hoop bagage. ‘Kroepoek!’ Skye (1) wijst 

met haar vinger naar een pakje kroepoek. Een lieve 

 mevrouw geeft haar een paar stukjes. Als het strand in 

zicht komt, is er nergens een steiger te bekennen. Ik zet 

Skye in de draagzak, stap de boot uit en waad door de 

zee naar het vasteland. Na een week bij familie in het 

drukke Jakarta is het nu echt tijd voor vakantie.

Onze dagen op Gili Air staan in het teken van 

zwemmen, spelen op het strand, verse smoothies en 

heerlijk eten. Al snel voelen we ons helemaal zen. Waar 

we ook lopen, overal krijgt Skye een aai over haar bol. 

‘Cantik sekali!’ Oftewel: ‘Wat ben je mooi!’ Skye vindt 

het allemaal even gezellig en zwaait vrolijk terug. Fiet-

send verkennen we het eiland, met Skye achterop in de 

draagzak. We rijden door een traditioneel dorpje, een 

kampung, waar kippen kakelend rondrennen, school-

kinderen in uniform ons toelachen en moeders met hun 

baby in een slendang staan te koken terwijl dangdut 

(de traditionele muziek hier) uit de boxen galmt. Skye >
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buitendouche, tuin en zwembad. Skye staat alweer 

enthou siast te springen met haar emmer en schepje. De 

volgende ochtend gaan we met een vissersbootje de zee 

op om dolfijnen te spotten. Al snel zien we ze uit het 

water springen. Prachtig om deze dieren van dichtbij te 

zien. Inmiddels zijn we omringd door veertig andere 

bootjes en krijgen we medelijden met de dolfijnen, die 

niet in alle rust kunnen zwemmen en spelen. We zien 

een dolfijn met een fors litteken, later horen we dat ze 

geregeld gewond raken door een bootschroef als de 

gidsen te weinig afstand houden. Met een dubbel gevoel 

varen we terug naar de kust.

Door de bergen rijden we richting Ubud, het 

 culturele hart van Bali. Hoewel het een populaire 

plek is om yogalessen te volgen, kiezen wij voor een 

mountain bike-excursie. Een gids neemt ons mee door 

kleine  dorpen, we bezoeken een pura – hindoeïstische 

tempel – en fietsen over smalle paadjes tussen de rijst-

velden door. De laatste twee dagen brengen we door in 

Uluwatu, waar we op het strand vers gevangen vis eten. 

We bezoeken de Uluwatu tempel, die boven op een 

klif ligt. Tijdens de klim naar boven komen we aapjes 

tegen. ‘Aap, aap!’ roept Skye opgewonden. Heel leuk, 

maar we weten dat apen agressief kunnen zijn. Skye 

los laten lopen lijkt ons dan ook geen goed idee.  Boven 

aan gekomen worden we beloond met een prachtig uit-

zicht over de zee. Inmiddels staat het zweet op Skys 

voorhoofd en gaan we op zoek naar Possible Beach. 

Na een wandeltocht over de kliffen komen we uit op 

het verlaten strand, waar we terugblikken op onze reis. 

Net als ik lijkt Skye zich hier prima thuis te voelen. Ze 

zwaait nog een keer naar de golven: dag Bali.

kijkt haar ogen uit. We eindigen bij Mowies, een strand-

café waar we een biertje drinken met andere ouders 

en Skye ondertussen met haar nieuwe vriendjes in het 

zand speelt.

Als kind namen mijn ouders me geregeld mee naar 

familie in Jakarta of op vakantie naar Bali. Wat is het 

leuk om op mijn beurt mijn dochter voor te stellen aan 

mijn familie en haar dit prachtige land te laten zien. 

Ik voel me thuis in Indonesië. De intense  etensgeuren, 

de eetstalletjes langs de weg, het chaotische verkeer, 

ont bijten met nasi goreng, het voelt allemaal even 

 vertrouwd. Ik geniet van de langzame manier van 

 leven, niemand heeft hier haast. Skye blijkt mijn liefde 

voor  Indonesisch eten te delen. Ze smult van gebak-

ken  banaan en kroepoek, maar ook bami, rijst, saté en 

 gegrilde vis met ketjap gaan er prima in.

Na vier dagen op Gili Air besluiten we door te 

 reizen naar Bali. We verblijven in Amed, een reeks 

vissers dorpjes aan de noordoostkust van het eiland. 

Terwijl Don snorkelt, speel ik met Skye bij het zwem-

bad. Als hij terugkomt, wisselen we. 

We huren een auto en rijden in vier uur naar Lovina, 

een populaire badplaats in het noorden van Bali. Daar 

logeren we in een huisje aan het strand, compleet met 
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LUCY’S GARDEN HOTEL Leuke houten huisjes op het eiland Gili Air.  
Ze liggen in een mooie tuin rond het zwembad. Het hotel ligt aan de west-
kant van het eiland en is op loopafstand van het strand. Fietsen zijn gratis. 
LUCYSGARDENHOTEL.COM

LILIN LOVINA BEACH HOTEL Sfeervol ingerichte bungalows die in  
de mooie tuin of op het strand liggen aan Lovina Bay, in het noorden van 
Bali. Elke villa heeft een eigen ‘dipping pool’. Relaxen lukt hier zeker. 
LILINLOVINABEACHHOTEL.COM

PEDDEL OP EEN AUTOVRIJ EILAND Gili Air is het op 
één na kleinste eiland en ligt ten oosten van Bali. Er rijden geen 
auto’s en het is geen feesteiland, wat het ideaal voor gezinnen 
maakt. Huur een fiets met kinderzitje en rij het eiland rond.

MOUNTAINBIKE OVER BALI Door dorpjes en rijstvelden met 
de mountainbike. FACEBOOK.COM/SEWASEPEDAUBUDBALI

LEER KOKEN VAN KAYUN Een kookworkshop in de 
buiten lucht. Echt leuk om met de kinderen te doen. En in het 
biologische restaurant is het eten top.
RESTO.KAYUN-BALI.COM

WANDEL TUSSEN DE VLINDERS Vlakbij Ubud, het 
 culturele centrum van Bali, ligt het Kemenuh Butterfly Park, 
een werkelijk schitterende vlindertuin. Leuk voor een  
ochtendje en het is maar tien minuten rijden vanuit Ubud. 
KEMENUHBUTTERFLYPARK.COM

OP HET STRAND Bij Mowies op Gili Air kun je lekker en gezond eten. 
Het is bovendien een ontmoetingsplek voor ouders. Drink een biertje, eet 
pizza uit de oven, geniet van de zonsondergang. MOWIESBARGILIAIR.COM

BIJ BUDA BAKERY & RESTO Het dorpje Lovina op Bali is even zoe-
ken, maar als je er eenmaal bent word je beloond met heerlijk eten. Komen 
de Indische gerechten je inmiddels de neus uit: ze hebben er ook westerse 
maaltijden. FACEBOOK.COM/BUDABAKERYANDRESTO

VISJE OP HET STRAND Op Jimbaran beach op Bali geniet je met je 
voeten in het zand van seafood van de grill. MENEGA.COM  


