Uddrag af Ries Dagbog fra 2013
Besøg på Cuba, skrevet efter tilbagekomst til
Barcelona d. 15.marts

Inden vi tog hjem til Danmark fra Barcelona i
december bestilte vi billetter til en tre ugers tur
til Cuba.
Vi havde besluttet os til kun at rejse med håndbagage dvs. med vores mellemstore (40l)
rygsække. Med lidt planlægning fik vi pakket
sammen. Planen var, at vi på Cuba skulle rejse
med busser fra sted til sted og bo på Casa
Particulares (den Cubanske udgave af Bed &
Breakfast), derfor var det rart ikke at slæbe på
for meget. Cuba var en meget stor oplevelse:
dejligt vejr, dejlige mennesker, flot natur gode
overnatningsmuligheder. Det er godt nok snart
mange år siden, at vi var i Honduras, men der er
en verden til forskel mellem de to lande, selv
om deres naturlige forudsætninger ligner
hinanden meget. Der er stor forskel på levevilkårene i landene, der er domineret af hhv.
United Fruit Company og Bdr. Castro. Vi
startede med et par dage i Havanna for lige at
komme over det værste jet lag, og rejste så rundt
med busser og boede på Casa Particulares. Det
var nemt, for vi havde en kontaktperson: Leo
(leo@casaparticularcuba.org) som havde kontakter til en masse Casas, og når vi ville flytte,så
sms'ede vi til ham, og han arrangerede et Casa
til os, og vi blev mødt ved bussen af værten der
stod med et skilt med vores navne på. Enkelte
gange flyttede vi os med taxa for at gøre rejsen
lidt hurtigere, og fordi det ikke altid var til at
vide om der var plads på bussen, hvis man ikke
stod på på endestationen.
Vores rejserute var: Havanna, Viñales (tobak),
Trinidad (gammel by med dejlig musiktradition), Santa Clara (familiebesøg, ja Sten har
såmænd også familie på Cuba om end kun
midlertidigt), Playa Larga (Svinebugten strand
og snorkling) og tilbage til Havanna igen.
Som sædvanlig var familiebesøget en dejlig
oplevelse. Mañula er vokset op i Andesbjergene
i Argentina. Hendes mor er en af Stens
halvkusiner som sammen med Mañuelas far
havde afgivet fattighedsløfte til kirken og levede
blandt Machepuche indianerne. Cuba uddeler

Mañuela, en af Stens 'niecer' og lægestuderendeved
ELAM i Santa Clara, Cuba

flere tusinde legater til lægeuddannelsen; et
sådan havde Mañuela søgt og fået. Hun læser nu
på 6. år og er færdig om et år. Hun og hendes
kæreste Herber, boede i en lille-bitte lejlighed i
Santa Clara, og der overnattede i to nætter. De
tog med os ud og besøgte monumentet over Che
Guevara, og vi havde nogle dejlige dage
sammen med dem. Der var vi ude at køre i
scootertaxi,spændende og rystende i ordets
oprindelige betydning.

"Det frivillige arbejde er skolen hvor bevidsthedenbliver
udviklet" (Ernesto Che Guevara)

