Zondag 23 augustus - Kunming - Yangshuo.
Kunming is één grote bouwput. Het centrum is erg westers georiënteerd en alleen als je de
hoofdstraten verlaat, kom je soms nog het oude China tegen. In de ochtend ga ik naar het
Yunnan provinciaal museum. De collectie bestaat voornamelijk uit klederdracht en foto's van
de etnische minderheden en uit opgegraven bronzen
voorwerpen uit de provincie. Op de bovenste verdieping
staat het skelet van een dinosaurus dat men hier in de
buurt gevonden heeft. De suppoosten zijn bijna allemaal
vrouwen die, omdat ze niets te doen hebben, zitten te
breien. Één van de mannelijke suppoosten spreekt mij aan in het Engels en vraagt waar ik
vandaan kom. Als ik naast hem ga zitten, barst hij in het Engels los en kan ik er het eerste half
uur nauwelijks een woord tussen krijgen. Hij vertelt allerlei verhalen over de provincie die hij
allemaal 'very interesting' noemt. Tot slot leidt hij me nog kort door het museum en vertelt
wat anekdotes bij enkele verzamelstukken.
Om 3 uur gaan we richting vliegveld waar we om 17.10 uur naar Guilin zullen vliegen.
Vanwege de heftige regenval in Guilin is onze vlucht echter voorlopig voor onbepaalde tijd
vertraagd. Daarom krijgen we van de luchtvaartmaatschappij een gratis warme maaltijd,
waarvan het enige positieve is dat hij de maag vult.
Om 19.10 uur vliegen we dan toch naar Guilin. Vandaar gaan we met een bus naar Yangshuo.
Onderweg wordt om de tien minuten van binnenuit de motor van de bus gekoeld door een
liter water in de carburateur te gieten. Als op een gegeven moment het water op is, stoppen we
langs de weg en worden er twee jerrycans gevuld met water uit een naast de weg liggende
sloot.
Ondanks dat het zondagavond is, wordt er overal volop aan de weg gewerkt. Één van de
dubbele rijbanen wordt namelijk vernieuwd. De weg wordt echter niet geasfalteerd, maar van
een betonlaag voorzien. Met ronde boomstammen wordt de deklaag geëgaliseerd, waarna
deze als ze droog is met stro wordt bedekt. Dat zal wel gebeuren om te snelle droging in de
felle zon te voorkomen. Om dezelfde reden zal er daarom waarschijnlijk ook 's avonds in
plaats van overdag gewerkt worden.
Het hotel dat we hebben, is provisorisch maar wel schoon. In de badkamer kan ik
tegelijkertijd op het toilet zitten en een douche nemen, want van een douchecabine heeft men
hier nog nooit gehoord.
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