Een foto van de aantekeningenschriftjes op de dag dat ze gevonden werden.
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EEN VOORWOORD VAN DE SAMENSTELLER…
Vier jaar geleden trok ik met vrienden door een uithoek van de Amazone, toen
we een oude, verlaten hut aantroffen. In een hoek van het kampement vonden we,
begraven onder omgevallen palmbomen, een metalen kistje dat in de loop der jaren
dicht was geroest. Nieuwsgierig maakten we het open. Daar zagen we een aantal
aantekeningenboeken, dagboeken en schetsboeken, prachtig behouden doordat ze in
plastic zakken waren verpakt. Op dat moment wisten we nog niet dat we het levenswerk
van een onbekende kunstenaar en ontdekkingsreiziger hadden gevonden.
Toen we voorzichtig door de kwetsbare papieren bladerden, ontdekten we een schat
aan kennis over overleven in de natuur, en talloze schetsen en ingekleurde tekeningen
van plekken over de hele wereld. Het kistje en zijn inhoud hebben we mee naar huis
genomen en de afgelopen twee jaar hebben we alles zorgvuldig gerestaureerd tot wat je
nu in handen hebt: Het geheime boek van de ontdekkingsreiziger .
We weten nog steeds niet wie deze ontdekkingsreiziger was, maar bij de aantekeningen
en schetsen zat een brief, die aan twee jonge familieleden geschreven lijkt te zijn. En de
boodschap is duidelijk: wees een goed mens en beleef avonturen.
Hopelijk inspireert dit boek ons allemaal om op ontdekkingsreis te gaan.
Teddy Keen
Samensteller

De brief die bij de boeken zat
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ONTHOUD: wees een goed mens, beleef avonturen…
en let op je ouders.
Ik zal altijd aan jullie denken,

De Onbekende Ontdekkingsreiziger

WILDKAMPEREN
Slaap buiten, zo vaak je kunt.
De meeste avonturen beleef je overdag, maar als je de woeste
natuur echt wilt beleven, moet je er deel van uitmaken. Als de
zon achter de horizon verdwijnt, gebeuren er magische dingen. Je
zintuigen staan op scherp. Alle geluiden worden versterkt. Je ziet
meer. En terwijl de nachtdieren in je omgeving met glinsterende
ogen tevoorschijn kruipen, ontvouwt het heelal zich voor je.
Op dat moment voel je hoe klein je bent in het geheel der
dingen. Bij het kampvuur verwarm je jezelf en je ziel, zoals
mensen dat al duizenden jaren doen. Het lijkt wel alsof je de
sleutel tot het heelal in handen hebt en hier, onder de sterren,
een blik kunt werpen op zijn geheimen.
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Trek dieper de wildernis in om
geweldige plekken te ontdekken,
van verlaten oevers tot stille
stranden, en van bergen tot
oerbossen.

Zijn

VUUR EN VOEDSEL

onmis
b

aar tijdens
eren.
het wildkamp

HET AVONTUUR VAN
WILDKAMPEREN
Wildkamperen is misschien wel een onderdeel
van een groter avontuur – maar er is zoveel te
ontdekken en te ervaren dat het ook een avontuur
op zich is.
Of je nu onvoorbereid de wildernis in trekt, of voor
je vertrekt al een plek hebt opgezocht waar je wilt
overnachten, je zult ergens terechtkomen – ver weg
van mensen en lawaai – waar de natuur het voor
het zeggen heeft.
Je krijgt de meeste dieren
te zien als je stilletjes in
hun omgeving kampeert.

Maak een
basisuitrusting.

ZEVEN REDENEN OM TE WILDKAMPEREN:
* Je bent weg van wegen, drukke straten en gebouwen.
* Het is ver uit de buurt van groepen mensen.
* Vogels zingen en takken kraken.
* Alles ruikt wild.
* Op een heldere nacht kun je de Melkweg zien.
* Het enige licht ’s nachts komt van je zaklamp, je
vuurtje of de sterren boven je hoofd.
* Wilde dieren zijn je enige buren.
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Sla je kamp op in
de buurt van een
drinkwaterplek.
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DE BESTE AVONTUREN DEEL JE MET ANDEREN.
OP MIJN WANDELSTOK STAAN DE INITIALEN VAN
IEDEREEN MET WIE IK HEB MOGEN REIZEN.
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