
 
30 november zijn we thuis opgehaald met een taxi. Om 10 uur zou de taxi 
arriveren, maar deze kwam niet op tijd. We gingen bellen en het bleek dat de 
taxi chauffeur het was vergeten. We belden de taxi uit de buurt, taxi Goverde, 
deze arriveerde ongeveer 15 minuten later. Toen we op Schiphol aankwamen 
stond er een mevrouw op ons te wachten. Ze begeleide ons overal snel doorheen, 
we waren zo binnen.  

Toen we aankwamen op het vliegveld, moesten we eerst 
een stempel gaan halen voor in onze paspoorten. Daarna 
gingen we door de douane heen, daar stond een man op ons 
te wachten. Hij nam ons mee naar een busje. Ze zeiden 
dat daar me elektrische rolstoel in moest. We keken 
elkaar aan en dachten: Dat gaat 
nooit lukken. We vertelden tegen 
die mannen dat me stoel 140 kilo 

weegt en dat we hem er niet in zouden krijgen. Hij ging 
een mevrouw van Oad reizen halen, die vertelden ons dat 
ze in Egypte geen rolstoeltaxi’s hebben. Toen kwamen 
hebben ze een andere taxi. Daar hebben ze met 4 man 
mijn rolstoel in getild. Toen we aankwamen bij het hotel 
vonden we het prachtig. We checkten in en gingen naar onze kamer. 

 
De eerste dag zijn we eerst het park gaan ontdekken. 
Daarna zijn we bij het zwembad in de zon gaan liggen. Om 
4 uur moesten we bij de receptie zijn. Daar kwam de 
mevrouw van Oad reizen met een duikinstructeur. Zij 
kwam een praatje met ons maken. Ze wilde weten hoeveel 
keer ik al had gedoken, hoe me conditie was en ze maakte 
een afspraak voor de volgende dag.  
 

De tweede dag, zondag 2 december, werden we om 9:45 bij 
het hotel met een taxi opgehaald om me eerste duik te gaan 
maken. Toen we aankwamen bij de duikschool hebben we 
kennis gemaakt met de duikinstructeur, Willem Kop. We 
hebben eerste een praatje met heb gemaakt. Na het praatje 
gingen we onze duikuitrusting klaarmaken. Daarna zijn we 
naar de waterkant gegaan. Me vader heeft me daar in het 



water getild. In het water hebben we me pak aangedaan en de rest van de 
duikspullen. Ook me vader en Willem hebben toen hun duikspullen aangedaan. 

Toen we onder water gingen 
wist ik niet wat ik zag, zo 
mooi! Ik wist niet waar ik 
eerst moest kijken! Ik heb die 
duik een heleboel vissen 
gezien, maar het bijzonderste 
was een pijlstaartrog en een 
trompetvis. Na 25 minuten 

zijn we teruggegaan. We gingen weer uit het water en ik 
ben gaan opwarmen in de zon. Daarna is mijn zus, Marlous, nog gaan duiken. Die is 
ook ongeveer 25 minuten onder water geweest. We hebben voordat we terug 
gingen afgesproken dat we dinsdag 4 december weer gaan duiken. 
 
Maandag zijn we ’s middags naar het strand geweest. ’s Avonds zijn we naar 
Naama bay geweest. We konden met de bus daar naartoe. We hebben daar een 
aantal dingetjes gekocht en een ijsje gegeten. We werden ook weer opgehaald 
door hetzelfde busje. Toen we terugkwamen zijn we naar bed gegaan. 
 
Dinsdag, we werden weer opgehaald met een busje om te gaan 
duiken. Deze dag wil ik graag 2 duiken gaan maken. De 
duikinstructeur vond het goed, we gingen ons weer klaarmaken 
voor de eerste duik. Ook me zusje mag meeduiken met mij. In 

het water hebben we weer me pak aangedaan. 
Toen we onderwater waren voelde ik gelijk dat 
ik rustiger was dan de vorige duik. Ik heb veel 
meer gezien omdat ik rustiger was. Ook bij deze duik heb ik 
weer een rog en een trompetvis gezien. Ook heb ik nog een 
bijzondere slak gezien. Na ongeveer 25 minuten zijn we weer 
terug gegaan. Ik ben weer gaan opwaren in 
de zon. Na 1,5 uur zijn we weer terug naar 

de waterkant gegaan. Weer hebben we me pak in het water 
aangedaan en zijn onder water gegaan. Ook deze duik ging me 

zus mee. Ik had van te voren gevraagd of we 
langs de anemoonvisjes konden gaan. We 
gingen dus opzoek naar de anemoonvisjes 
(ook wel Nemo-vis). Onderweg naar de anemoonvisjes kwamen 
we nog een duivelvis tegen. Bij de anemoonvisje was het best 
leuk. Deze visjes zijn heel nieuwsgierig, dus komen heel dicht 
naar je toe. Ook hier zijn we weer na 25 minuten terug gegaan. 



Woensdag zijn we de hele dag naar het strand gegaan. Mijn vader is ook nog 
alleen gaan duiken, ook is hij nog even gaan snorkelen. ’s Avonds hebben we 
gegeten bij het BBQ restaurant. Het eten was daar heel lekker. We zijn daarna 
naar bed gegaan, want we moesten er weer vroeg uit.  
 

Donderdag zijn we naar Ras Mohammed geweest. Dit is een 
nationaal park. Hier zijn we met een busje naartoe gegaan. 
We zijn langs verschillende dingen gekomen. Bij de ingang van 
het park hadden ze een doorgang gebouw. In de ingang kun je 
het woord Allah lezen(van rechts naar 
links). Ook zijn we nog langs een …bos 

gekomen. Toen we van alles hadden gezien zijn kwamen we 
bij de zee uit. Daar kon je gaan snorkelen, Marlous en mijn 
vader zijn toen gaan snorkelen. Na het snorkelen zijn we 
verder gegaan. Bij de volgende stopplaats kon je weer gaan 
snorkelen. Maar wij hadden een halve dagreis genomen. Wij 
zijn toen met het busje teruggebracht naar het hotel. ’s 
Avonds zijn we nog naar een barretje gegaan. Daar konden hebben we wat 
gedronken. Toen we terug kwamen zijn we naar bed gegaan. 
 

 
De laatste dag zijn we nog naar het strand gegaan. ’s 
Avonds werden we met een busje opgehaald om naar het 
vliegveld te gaan. Daar waren we weer heel snel binnen. We 
hebben nog wat gedronken en gingen naar het vliegtuig. 
Toen we op schiphol aankwamen stond de taxi al te wachten.  
 

 
Hoe vond ik deze week?  
Mijn wens is helemaal uitgekomen. Ik vond het helemaal 
geweldig. Vooral waar ik voor kwam, het duiken, vond ik super 
leuk. Ook het park was mooi en overal toegankelijk. Ondanks 
dat er geen vervoer voor rolstoelen was dat geen 
belemmering voor de leuke vakantie. Alles was goed geregeld 
en de mensen hebben ons daar heel goed geholpen. Ik wil doe 
en wens en de sponsors hartelijk bedanken voor deze 
perfecte week. 
 
Als U meer foto’s wilt zien ga dan naar www.cjm-horst.nl 


