
Verslag: De Malediven 

W anneer we op vakantie gaan, hebben we gewoonlijk wel een concept van onze bestemming. Meestal gaat het om landen in traditionele zin, met bepaalde 

grenzen, specifieke buurnaties en mogelijk ook een of meer natuurlijke begrenzingen. Soms gaat het om een eiland, omgeven door een zee, in andere gevallen 

kiezen we voor een schiereiland, maar zelden denken we aan een rijk dat eigenlijk bestaat uit meerdere eilanden. Dergelijke configuraties zijn een stuk eootischer voor ons, 

waardoor ze tegelijkertijd ook specialer en misschien zelfs volstrekt uniek klinken. Een voorbeeld zijn de Malediven, officieel bekend als de Republiek van de Malediven, in 

zuidelijk Azië.  

Deze ketting van 1.192 koraaleilanden, gegroepeerd in 26 atollen – samen goed voor een territorium van 90.000 vierkante kilometer en meteen een van de meest verspreide na-

ties ter wereld – mag rekenen op verschillende records: die van het kleinste en minst bevolkte Aziatische land (met slechts 393.500 inwoners), die van het laagste land ter wereld 

(gemiddeld 1,5 meter boven zeeniveau) en die van ’s werelds laagste hoogste natuurlijke punt (2,4 meter). Hoewel het voortbestaan van de Malediven – ondanks de belofte van 

de overheid om de uitstoot van koolstofdioxide tegen 2019 naar nul proberen terug te brengen – daardoor hoogst onzeker is, trekken de diverse ecosystemen, de kleurrijke ko-

raalriffen, de 1100 verschillende vissen, 5 soorten zeeschildpadden, 21 walvis- en dolfijnrassen, prachtige stranden en chique resorts jaarlijks enorm veel toeristen aan. Wij wer-

den nieuwsgierig en stuurden daarom twee journalisten naar de Malediven die perfect binnen het plaatje pasten: Joris en Mieke, pas getrouwd en dus beter geschikt dan wie dan 

ook om met volle teugen van deze fantastische vakantiebestemming te genieten. 
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Kurumba 

S inds de belangrijkste bron van inkomsten tijdens de jaren zeventig van visserij naar toerisme verschoof, is een groot deel van de eilandjes in de Malediven voorbehouden 

voor toeristen. Zo ook het chique Kurumba, dat zowat heel Vihamanaafushi heeft ingepalmd. Zoals gebruikelijk voor toeristen die naar de Malediven vliegen, strijkt het 

vliegtuig neer op de luchthaven van hoofdstad Malé, waar Joris en Mieke worden opgewacht door een begeleider van het resort die hen op enkele minuten tijd via een speedboot 

naar Kurumba brengt.  

Een verfrissend doekje met kokos-limoengeur en een flesje koel water later, wordt al meteen duidelijk dat gasten hier erg warm in de watten worden gelegd. Dat de bagage al 

naar de kamer wordt gebracht, is niet uitzonderlijk, maar de lekkere kokossorbet, geserveerd in een klein glaasje met parelmoeten lepeltje, dat onze journalisten bij de check-in 

aangeboden krijgen, doet veel goeds vermoeden en hetzelfde geldt voor het feit dat sales & marketingcoördinator Vanda Sydorova zowel via telefoon als gsm en via… Whatsapp 

bereikbaar blijft. 



Via een golfkarretje gaat het naar de kamer, die 

bestaat uit een kleine inkomhal met kleerkasten, 

een ruime badkamer met binnen- en buitendou-

che én een vrijstaand bad, een mooie slaapka-

mer met tv, iPad Dock, minibar, koffiezetappa-

raat, waterkoker en voldoende koffie en thee om 

de dag al fluitend door te komen. Vanop het ter-

ras is er bovendien een prachtig uitzicht op de 

azuurblauwe oceaan.  

Een van de aanraders is zeker de cocktailavond, 

die op verschillende tijdstippen plaatsvindt. Hier 

kan je zowel andere gasten als het personeel zelf 

leren kennen, maar natuurlijk blijft het niet bij 

drankjes. Het ‘progressieve diner’ etaleert im-

mers perfect waar de Maledivische keuken be-

kend voor staat: vrij eenvoudige bereidingen 

met veel verse kruiden, kokos en gewoonlijk ook 

een pikante toets. Echte Maledivische koks zijn er 

nauwelijks: de Britse chef, Ross Chapman, heeft de 

leiding over een keukenteam van 87 mensen, 

waarvan er slechts 4 rasechte Malediviërs. Niet dat 

dat hen belet om authentieke gerechten klaar te 

maken, want zelfs de chipati (een soort plat brood) 

wordt vers in de keuken klaargemaakt, terwijl de 

meeste hotels ze vanuit andere plaatsen laten aan-

rukken.  

Zo’n progressief diner is overigens een ideale ma-

nier om de verschillende restaurants van het resort 

te leren kennen. Elke gang wordt namelijk in een 

ander restaurant genuttigd, van de oosterse keu-

ken in het toepasselijk genoemde East tot de Euro-

pees getinte, knap gepresenteerde gerechten en 

dagelijkse themamuziekavonden in Cafe, en de 

creatieve, eerder mediterrane dessertjes in Duo. 

Ook het ontbijt in Thila is overigens een schot in de 

roos, onder andere dankzij de vele beschikbare 

theesoorten, het brede assortiment fruit en de à la 

minute gebakken omeletten. Is dit alles nog niet 

genoeg, kan je ook terecht in Hamakaze, het Ja-

panse restaurant, dat net boven het water op een 

groot overdekt houten terras is gebouwd en rond 

tepanyaki ‘showcooking’ draait. 

Overigens is er in Kurumba wel meer te doen rond 

eten. Vooral de kookles, waarin je telkens met vier 

verschillende Maledivische recepten werkt, is een 

absolute must. Zo leren Joris en Mieke van chef 

Ibrahim hoe ze garudhiya (vissoep van tonijn), kul-

himas (een visgerecht met chili), fen folhi (dunne 

pannenkoekjes) en bashi hikiriha (auberginecurry) 

moeten klaarmaken.  



Natuurlijk zijn er ook tal van andere activiteiten, zoals 

de ‘Sunset Dolphin Cruise’. Die mag dan wel op een 

oudere boot plaatsvinden, er zijn niet zo gek veel plaat-

sen waar je bijna zeker tuimelaars kunt aantreffen. Ook 

interessant is de privé ‘Back of the House’-tour, dei 

wordt verzorgd door de gepassioneerde Upul. Hier leer 

je dat zowat alles op het eiland hergebruikt wordt: blik-

ken worden omgetoverd tot platte schijven, oude pvc-

leidingen transformeren in hangende tuintjes, enzo-

voort. Kokosbomen worden zelfs volledig gebruikt: de 

schors voor muren, de bladeren voor daken, het hout 

voor kunst en de bruine laag rond de kokosnoten zelf 

wordt verwerkt in parkietvolières en orchideetuinen. Er 

is ook veel aandacht gekropen in het composteren en 

het gerecycleerde water van het zuiveringsstation loopt 

naar de planten en tuinen. Voor de ontzilting is wel een 

dieselmotor nodig, maar omdat het water wordt verhit 

door de warmte van de generator, doet die dubbel 

dienst. Overigens heeft elke hut een eigen zonneboiler 

die mooi geïntegreerd is in de aanwezige natuur. 

 Meer info 
Vihamanaafushi 

North Male Atoll  

08340, Malediven 

 

www.kurumba.com 

kurumba@kurumba.com 

 

+960 664 23 24   

 

http://ww.kurumba.com
mailto:kurumba@kurumba.com?subject=Vraag%20naar%20aanleiding%20van%20artikel%20in%20BeauSense%20Magazine


Maafushivaru 

M aafushivaru bevindt zich verder van de luchthaven dan Kurumba en 

dus wordt er ook voor een ander transportmiddel gekozen. Na aan-

komst in Malé worden Joris en Mieke met een klein busje naar een apart 

vliegveld gebracht dat speciaal dienst doet voor vrij kleine watervliegtuigen 

die elk zo’n 20 personen met bagage kunnen vervoeren. Landen doe je aan 

een ponton, waar je met de boot wordt opgehaald. Daarna is het maar een 

tweetal minuten varen voor er terug aarde onder de voeten kan komen.  



Joris en Mieke hebben zelden zulke rustgevende ontvangst gehad: de pier geeft 

rechtstreeks uit op de receptie, die is omgeven met planten en zand. Binnenin is 

de betonnen ondergrond gevuld met puur wit zand en men raadt gasten dan 

ook aan om hun schoenen uit te doen. Ook hier krijg je een welkomstdrankje (in 

dit geval gekoeld watermeloensap) en wordt de planning voor jouw verblijf sa-

men overlopen voor je naar jouw villa gaat. 

Die villa is overigens erg ruim, al is niet alles even goed afgewerkt. De airco is 

echter gemakkelijk in te stellen, zowel de binnen- als buitendouche is goed on-

derhouden en alles is omgeven door een groene sluier. Pluspunten zijn het 

knappe terras, de uitgebreide tv-zenderkeuze, de goed gevulde minibar en de 

uitgebreide theekeuze aan de waterkoker en koffiezet.  

Elke dag wordt er in de bibliotheek ‘high tea’ voorzien, inclusief een steeds ver-

anderende selectie van vers gebakken gebakjes en kleine sandwiches. In diezelf-

de bibliotheek vind je ook een grote selectie aan boeken in allerlei verschillende 

talen terug, al is het voor de verantwoordelijken niet altijd simpel om literatuur 

in een specifieke taal aan te kopen. 

Uniek aan Maafushivaru is het kleinere zustereiland Lonubo, dat ook bekend 

staat als een ‘honeymoon island’. Hier kan je tegen een extra vergoeding voor 1 

nacht verblijven om er bijvoorbeeld te snorkelen of te genieten van de stilte. Er 

is maar twee keer per dag een bootverbinding en dat komt omdat er maar 2 

kamers zijn op de hele landmassa, waarvan dan nog eens maar eentje tegelijker-

tijd wordt gebruikt. 



Op 5 minuten kan je een keer rondwandelen, 

wat toch wel een lichtjes bevreemdende erva-

ring is. Een echt privé-eiland om in alle privacy 

van te genieten, dus. Joris en Mieke kiezen voor 

de ‘island BBQ’ en de volgende dag wordt het 

afgesproken ontbijt al geleverd rond 7u.30, 

waarna het pasgetrouwde duo nog 2 uur tijd 

heeft vooraleer de andere gasten komen. ’s Mid-

dags volgt er nog een ‘seafood lunch’: vers ge-

vangen vis en schaaldieren met saffraanrijst, 

citroenpartjes en botersaus.  

Op Maafushivaru is het genieten van het buffet-

diner, dat wordt verzorgd door de sympathieke, 

goedlachse Ayya. Hier onder andere een salade-

bar, allerlei broodjes, 10 verschillende sauzen en 

elke dag een andere soep en de keuze tussen 10 

gerechten die telkens allemaal binnen een be-

paald thema, zoals ‘curry’ of ‘Tex-Mex’ vallen. Er 

staan ook altijd twee koks paraat om à la minute 

worstjes, eieren, mini-hamburgers en andere 

hapjes klaar te maken. Het dessertbuffet bestaat 

dan weer vooral uit vers gesneden en volledig 

fruit, aangevuld met allerlei cakejes en taarten.  

Een van de activiteiten die hier worden aangebo-

den, is ‘mantasnorkeling’. Leuk is dat je daarbij 

begeleid wordt door een gids die zelf een heuse 

marinebiologe is, waardoor je heel wat te weten 

komt over zowel de dieren zelf als hun natuurlij-

ke habitat. De roggen zijn te bewonderen terwijl 

ze zich op een diepte van 10 tot 12 meter laten 

kuisen door andere visjes, maar dankzij het feit 

dat het zeewater hier kristalhelder is, kan je ze 

toch nog perfect zien. In de zeldzame gevallen 

dat er geen roggen te zien zijn, voorziet de mari-

nebiologe de gasten ook van een alternatief. Zo 

is er onderweg ook een grote populatie 

zeeschildpadden die de moeite waard is 

om te gaan bekijken.  

Elke avond wordt er ook animatie voorzien 

voor de gasten en het personeel, met op 

vrijdagen een lasershow boven het water 

aan het wellnesscentrum, inclusief DJ en 

cocktails.  

Ook hier een uitgebreide ontbijtkeuze, 

maar het is vooral het ‘hosted dinner’ met 

managers Hussein en Jameel in het Japan-

se restaurant 135 dat bijblijft, en dat heeft 

voornamelijk te maken met een wel érg 

onderhoudende chef, die eieren vangt in 

zijn hoed, omeletten oprolt tot slangen die 

hij dan laat ‘dansen’, ajuinvulkanen maakt, 

zijn gebakken rijst de vorm van het eiland 

laat aannemen en zijn ingrediënten her-

doopt tot ‘baby oil from Johnson & John-

son’, ‘Pepsi Cola’ (sojasaus) en ‘Bugs Bun-

ny’s favourites’ (wortelen).  

Een andere aanrader is het wellnesscen-

trum, waar je kunt kiezen tussen een groot 

aantal behandelingen, uitgevoerd door 

vriendelijke dames in mooie gewaden. Bij 

het invullen van de korte vragenlijst rond 

jouw medische gezondheidstoestand krijg 

je een dampende tas lekker geurende 

gember-, munt- en limoenthee geserveerd, 

maar het is vooral de behandelkamer die 

na het omkleden indruk maakt. Die be-

vindt zich immers boven het water en een 

van de muren is volledig uit glas opgetrok-

ken, waardoor je een schitterend uitzicht 

op de azuurblauwe zee hebt.  



 Joris en Mieke kiezen voor de massage van een uur en duiken daarna nog het 

openbare gedeelte in, waar alle gasten gratis kunnen genieten van een sauna en 

jacuzzi. 

Maafushivaru toont dat de betere resorts zich allemaal kunnen onderscheiden 

van de rest, met unieke aanbiedingen die je nergens anders aantreft. Leuk dat 

het management daar ook creatief mee omgaat. 

 

Meer info 

 
Maafushivaru 

South Ari Atoll, 

PO Boo 2015, Malé, 

Malediven 

 

www.maafushivaru.com 

info@maafushivaru.com.mv 

  

+960 668 05 96   

http://www.maafushivaru.com
mailto:info@maafushivaru.com?subject=Vraag%20rond%20artikel%20Maafushivaru




Kandolhu 

N iet aan twijfelen: de betere resorts in de Malediven zetten in op een 

uitzonderlijke dienstverlening. Zo komt de grote speedboot die Joris 

en Mieke van Maafushivaru naar Kandolhu moet voeren een half uur eerder 

zodat de bagage al kan opgehaald worden en sluit de vierkoppige beman-

ning de zijschermen om opspattend water op te vangen. De omgevende ei-

landen die als kleine pareltjes uit de zee opspatten zorgen ervoor dat de ver-

veling geen moment de tijd heeft om te slaan en de watervilla’s van Kandol-

hu doemen dan ook al snel op.  



Ook hier krijgt het koppeltje een fantastische verwelkoming, deze keer door ‘resortmanager’ Marc Le Blanc, ‘frontofficemanager’ Laura Robinson en twee receptionistes, mét een 

verfrissend doekje en een eenvoudige non-alcoholische cocktail van ananas, kokos en appelsiensap, in een met pandanblad omwikkeld glas dat is afgewerkt met een lokale orchi-

dee. 

Kandolhu is overigens ook de naam van de alom tegenwoordige ‘sea shore lily’ die hier overal groeit en in het plaatselijke Divehi ‘kan’dholhu’ wordt genoemd. De perfect in de 

natuur geïntegreerde villa’s zijn verdeeld in drie zones (duplex, strand en water) en zijn verder te onderscheiden volgens grootte, locatie, de kleur van de mozaïektegels, de regen-

douche binnenin en het buitenzwembad.  

Joris en Mieke geloven hun ogen niet wanneer ze hun ‘duplex pool villa’ binnenstappen. Het is nauwelijks te geloven dat het volledige onderkomen, inclusief de twee grote badka-

mers (waaronder een ‘jungle badkamer’ met regendouche) en het buitenzwembad, voor privégebruik bedoeld is, maar ook de voorzieningen vallen op. Buiten een gemakkelijk 

zelf instelbare airco zijn dat boeken over de Malediven, een iPad (mét dock) waarop alle mogelijke informatie over Kandolhu te vinden is, 2 tv’s met gratis VOD, minibar, waterko-

ker, koffie, thee en… een wijnkoeler met een twintigtal flessen wijn, waarvan de witte en de rode afzonderlijk gekoeld worden. 



Ontbijten gebeurt in het open restaurant Mar-

ket, van waaruit ’s ochtends de zon op het water 

lijkt te drijven. Het buffet is hier ietwat beperkt, 

maar er kan ook à la carte gegeten worden. De 

lunch is daarentegen volledig à la carte en be-

staat uit een ruime selectie aan internationale, 

vers bereide gerechten, zoals krokante pizza, 

sappige burgers op sesambroodjes, smeuïge 

penne alla carbonara, frisse caesarsalade, lichtjes 

droge Thai kippenburger en sandwich met lende-

stuk van Black Anguskoeien.  

’s Avonds volgt er een ‘hosted dinner’ die begint 

met lekkere cocktails in de Vilu Bar en eindigt in 

de Seafood Grill, een restaurant dat, in tegen-

stelling tot wat de naam doet vermoeden, buiten 

de vis- en zeevruchtspecialiteiten ook vlees op 

het menu heeft staan. Het kent ook een boeien-

de bouwgeschiedenis, aangezien de muren zijn 

opgebouwd uit koraalstukken uit oude Maledivi-

sche woningen – een praktijk die tegenwoordig 

verboden is om het koraal te beschermen. Alle 

vis wordt vers gevangen en vooraf gepresen-

teerd op ijs. Dat je de keuze krijgt tussen hele of 

gefileerde vissen, is een leuke extra. Hoofdchef 

Mickaël Farina maakt onder andere heerlijke 

tonijnrolletjes met sesam- en peperkorst in een 

zoetzure coulis met tuinkers en gepekelde gem-

ber, zoete sint-jakobsvruchten met balsami-

coglazuur, lekker zurige rabarbarmoes en salade, 

een spiesje met tijgergarnalen, naanbrood (met 

look) en een passievruchten- en karamelsaus,  

malse ‘Angus beef’ steak met Koreaanse marina-

de en sesam-misosaus en baby varkensribbetjes 

met een Chinese zoetzure marinade klaar – alle-

maal heerlijke gerechtjes! 

In het deels overdekte Olive wordt er een medi-

terraan menu gepresenteerd waarop het accent 

op Italiaanse gerechten als ietwat peperige lin-

guine vongole, goed gekruide papardelle zaffe-

rano con gamberi & zucchine en een tiramisu 

della casa die een stuk verrassender is dan wat 

we in België doorgaans geserveerd krijgen. 

Er wordt gekozen voor een snorkeltour door-

heen het prachtige, min of meer ovalen, huisrif. 

Handig daarbij is dat de verschillende vissen-

soorten samen met de tijdstippen waarop ze 

gewoonlijk aanwezig zijn op kaarten aan de 

muur staan afgebeeld. De gids etaleert tijdens 

deze tour zijn aanzienlijke kennis rond het leven 

onderwater, waarbij hij buiten de Engelse soort-

namen ook steeds de vertaling in het Divehi 

vermeldt. Tijdens de tour geldt er een ‘catch & 

release’-regel, maar het is tegen een kleine be-

taling ook mogelijk om een gevangen vis later in 

het restaurant opgediend te krijgen – een goede 

manier om enkel te vangen wat je later ook 

daadwerkelijk consumeert. 

Een van de andere excursies is de ‘champagne 

sunset cruise’, die doorgaat op een schitteren-

de, volledig toegankelijke zeilboot. Het is echter 

op het dak dat je vanop plastic tapijten het 

meest kunt genieten van de omgeving en het 

prachtige kleurengamma van de ondergaande 

zon. Tijdens de cruis krijg je een coupe Thierry 

Griffon-champagne, verse fruitspiesjes en ver-

schillende plaatselijke hapjes te nuttigen en 

wordt er een spelletje gespeeld om te bepalen 

welke koppeltjes een fles mogen openen – ro-

mantischer wordt het haast niet! 



Kandolhu is een prachtige resort waar merkbaar wordt geïnvesteerd in het zo 

klein mogelijk houden van de ecologische voetafdruk. Met zijn nadruk op priva-

cy, de plantenmuren naast de zwembaden, grote keuze aan uitstappen en ruim 

aanbod aan mooie koralen, tropische vissen, zeeschildpadden en rifhaaien 

vormt het een uitstekende bestemming voor verliefde koppeltjes of (pas) ge-

trouwde stellen – waarmee het een derde plaats is die we absoluut kunnen aan-

raden aan onze lezers! 

Meer info: 
Kandolhu 

Universal Resorts,39 Orchid Magu 

PO Boo 2015, Malé  

Malediven 

Www.kandolhu.com 

info@kandolhu.com 

 

+960 668 07 90 


