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Vriezer vol , eetschema opgeschreven, 2 volle koffers (allemaal om weg te geven, alleen wat kleding voor 
mezelf) 

Go-pass, bankkaart, paspoort, zonnebril, muggenbroek, bikini……KLAAR 
Morgen de trein van 10:43 om op Zaventem aan te komen 12:34. 
Vervolgens om 15:00 met Egyptair naar Cairo. 
Ben benieuwd of ik daar Frank ,Yvonne en Chris zal vinden die bij ons aansluiten dan. 

Volgende post is vanuit Kenya ! 

29 Jan 

Met wat vertraging de het eerste bericht. De heenreis is erg vlotjes verlopen. Chris is een leuk mens ook 
,ze was de enige die ik nog niet kende. Dank zij haar kregen we trouwens een upgrade van stoelen omdat 
haar dochter op Zaventem werkt. We zaten bij de nooduitgang. Veel beenruimte, we waren 1,2,3 in Cairo 
en hebben even de beentjes gestrekt want we hadden 45 minuten overstaptijd. De service op Egyptair is 
super, heel vriendelijk en lekker eten. We hadden elk 3 stoelen en hebben lekker geslapen, in no time 
stonden we in Nairobi. 
Ik had Paul gezegd dat we met 5 mensen en elk 2 koffers zouden komen en met Keniaanse logica was hij er 
mooi op tijd, dat wel, maar met een gewone personenauto. Dat lukt dus niet erg om alles erin te krijgen en 
dus moesten we even wachten op een tweede auto. 
De rit in het donker naar Machakos1 liep bijna slecht af want Paul had een bump22 niet gezien en de auto 
voor hem remde heel laat, dus wij knalden er bijna bovenop. Door het hele harde remmen bleven de 
remmen nadien plakken. Met een enorm schurend geluid zijn we tot de Golfclub doorgereden…… 
Het is leuk alle bekenden terug te zien. De wageni krijgen golf les en Frank en Jos gaan de baan op. De 
dames ondergaan een Shiatsu massage van een uur. HEERLIJK. 
Uiteraard gaan we het dorp in en naar de markt. 
Vannacht hebben we goed geslapen. Vanochtend lekker ontbeten. Alles loopt gesmeerd. 
Vandaag heeft Makau de bus laten brengen, die er goed uitziet en ik mag hem 2 dagen gebruiken…. 
Straks gaan we naar Nairobi via Maanzoni lodge voor de lunch en dan vanavond met de trein3 naar 
Mombasa4. 

31 January 

Hier zit ik dan, op het bovenste bedje in de trein midden in Afrika. Een zeer gelukkige mama want mijn 
jongste zoons droom is uitgekomen !! Hij heeft de job als piloot voor Wilderness air in Namibië terwijl z’n 
gekke moeder elders in Afrika op sjok is met een hele toffe groep wageni. Wat een avonturen, De punten 
en komma’s staan wss verkeerd het is nog donker en het keyboard is niet juist ingesteld. Daar moeten 
jullie maar overheen lezen. Na de massage van Yvonne ‘s morgens en het rondje golf van Jos, zijn we met 
mijn eigen busje vertrokken richting railwaystation Nairobi. Wat een rit. Superdruk superonweer, 

 
1 Machakos was de hoofdstad in Koloniale tijden 
2 Bump is een ‘’verkeersdrempel’’ variërend in hoogte, breedte en materiaal 
3 de vroegere ‘’iron snake’’ nu vervangen door de chinese SGR (Standard gauge railway) 
4 2de grootste stad in Kenya en haven van Oost Afrika 



superslechte technische staat van de auto. 
Hij wil niet meer optrekken, schakelt niet goed, wordt warm, remt niet zoals het hoort, 
ruitenwissers niet super… 
Maar degene die hem nu huurt van ons is erg gelukkig en krijgt dat allemaal in orde… waar heb ik dat nog 
gehoord? 
Nairobi in geraken is een ramp, file. Hoe korter na elkaar ik moet remmen hoe slechter de remmen 
werken, dus ik hou serieus afstand. 
Als we bij het station aankomen blijkt de verkeersituatie er veranderd en ik neem de rijstrook van de 
bussen, terwijl een aparte rijstrook bestaat voor matatu’s5 tegenwoordig, om passagiers af te zetten voor 
de deur. Verschillende mensen komen naar m’n busje om te vragen wat ik er doe maar zoals gewoonlijk 
kom ik ervan af met een onschuldige domme mzungu spelen. Terwijl ik in de bus file sta gooi ik de wageni 
eruit als een kruier me aanspreekt of hij kan helpen . 
Ze kunnen alvast de bagage naar binnen brengen en de tickets kopen. 
Gezellig op het perron en pot thee drinken en al gauw is het tijd om aan boord te gaan. Het avondmaal 
smaakt heerlijk en nu we in onze bedjes liggen wiegen voelen we ons alsof we in de Oriënt Express reizen. 
A. Christie kan elk moment kan binnen stappen. De dames kletsen en we slapen met z’n drietjes in een 
tweedeklas coupé, de heren wilden liever eersteklas reizen dus die zitten in de volgende wagon.  

 

 
5 een matatu is meest gebruikte openbaar transport van de Kenianen. Vroeger 3 shilling (vandaar tatu (3) ) 



 
Kilifi 

We moesten niet lang wachten 
op onze ophaal service die ons 
via Nakumat Nyali en de 
mangostal naar Kilifi bracht. In 
een hele mooie nieuwe safari 
bus. 

De nieuwelingen (Yvonne en 
Chris) vinden de locatie en het 
huisje ook super. Veel meer 
dan in de oceaan ploeteren, 
luieren en fruit halen (en 
opeten) hebben we niet meer 
gedaan. Een paar noodzakelijke 
dingen bij Nakumat gehaald. De 
tuk-tuk heeft het niet gehaald 

hier de oprit op naar het huis hij komt dus niet in aanmerking voor een tienrittenkaart.  

Ndurya zijn panga6 wond ziet er lelijk uit, morgen ga ik even mee met hem 
naar de dokter, ik wil wel eens zien hoe het eruit ziet als het verband eraf 
is. Hij zegt dat het nu, na een week, nog steeds af en toe bloed. Op de foto 
zie je hoe de wond nu is, deze wond is 9 dagen oud. 

Hij heeft een hele mooie mat gemaakt 
met de tools die Rik voor hem gemaakt 
heeft. 

 

 

1 February 

Vanochtend lang uitgeslapen pas om 06:45 was ik buiten, in m’n hangmat naar de oceaan aan het kijken: 
golf-loos, heel plat. Toen ik zag dat iedereen wakker was ff thee gedronken en voor het ontbijt gaan yoga 
doen en zwemmen; Heerlijk het water, weinig zeewier ook. 
Ruim na het ontbijt zijn Frank, Yvonne en ik dan met Ndurya richting hospitaal gegaan. Zijn verband moest 
verwisselt worden en ik wilde weker eens de wond zien. 
Frank en Yvonne gaan shoppen terwijl ik met Ndurya het ziekenhuis inging. In hun Kenyaanse 
kaartenbakken systeem hebben ze warempel zijn kaart vlug gevonden en het is niet duidelijk volgens de 
receptioniste of Ndurya nog zijn verband mag laten wisselen inclusief bij de kosten die hij vorige keer 
betaald heeft (2760 Ksh, voor 5 hechtingen en een zwachtel) 
Nadat dat probleem de wereld uit is gaan we even bij de dokter binnen. Moet je weten dat in een ruimte 
van 8 op 8 twee ruimtes zijn gemaakt van multiplex muren die niet tot aan het plafond komen. Je hoort 
iedereen kermen en roepen… 
 

 
6 grote machete/enorm mes 



Als het hospitaal gedoe achter de rug is gaan we richting dorp terug en we zien FyRa (Frank en Yvonne) in 
de Safaricom7 shop zitten. Ze zitten daar al de hele tijd : voor Sim registratie, Mpesa8 registratie en 
telefoon unlocken. 
Op het terras van mama Kibiru drinken we een welverdiende soda en Yvonne gaat met Ndurya naar de 
tandarts om een afspraak te maken. Fruit kopen ,apotheek spullen, water, een krat Krest voor Jos (er is 
geen Tusker9 meer beschikbaar voor Frank) en terug tuktukken. 
Deze tuk-tuk komt wel tot aan de keuken deur en dus maakt Frank een 10 ritten kaart, 10 kopen 1 gratis 
zeg ik erbij : de tuk-tuk driver gaat akkoord. 
De lunch is super lekker, met een maaltijdsalade, rijst en scampi’s met kokos saus. 
‘k heb na het eten het been van Ndurya verzorgd op mijn EHBO manier met ontsmettende zalf en een 
kruisverband, ik hoop daarmee te bereiken dat de openstaande randen toch nog aan elkaar zullen groeien. 
Chris en Jos maken voor de tweede keer die dag een strandwandeling terwijl de Fyra en ik rond het huis 
keutelen. 
Morgen gaat Frank in z’n uppie naar Malindi10 met de bus en wij gaan naar Takaungu. 

2 February 

Vanochtend lekker gezwommen. Frank is in z’n eentje vertrokken naar Malindi, met tandenborstel en 
toebehoren. Wij gaan op uitstap naar Takaungu. 
Met de piki-piki door de Kilifi plantation. Gestopt bij de sisal fabriek. Er is een nieuwe houten boot voor de 
overzet en Ndurya zijn been mag niet nat worden dus hij wordt gedragen als een koning. 
   Jos heeft zitten naaien in de lederfabriek en de dames hebben leuke dingen gekocht. 
 Op de terugweg zijn we afgezet bij de Kilifi club en terwijl Chris, Jos en ik aan de drank zaten (Krest11 en 
Water) is Yvonne met Ndurya naar de tandarts gegaan. Hij had een enorm gat in zijn achterste 
verstandkies waarvan hij zei dat al zijn eten erin verdween en dat het dan ging pijn doen…. 
    We moesten erg lang wachten op ons eten maar het heeft erg lekker gesmaakt. 
Thuisgekomen zijn Chris en ik gaan afkoelen in de Oceaan terwijl Yvonne gemasseerd werd. 
Daarna was het de beurt aan Chris. Toen het mijn beurt was zag ik tot mijn grote verbazing dat Ndurya de 
pot VCO12 van Frank aan Massie heeft gegeven voor de massage. Ik vrees dat Frank erg boos zal zijn als hij 
terugkomt want ik stak er gister mijn vinger in en toen was hij ook al boos. 

 

 

 

 
7 de grootste telecom operator in Kenya 
8 bank op je smartphone (van Safaricom) 
9 het lokale bier lijkt op Maes/Heineken 
10 grootste kuststad na Mombasa, met 300+ Italiaanse inwoners 
11 bitter lemon 
12 Virgin Coconut OIl 



 

3 February 

Vannochtend hebben we weer……………. 
Gezwommen , wat een verrassing he !! Yoga gedaan en daarna een grote wandeling in het dorp. 
Vanmiddag hebben we dan weer ?………………….. 
Juist ! Gezwommen. 

We hebben ook een CVO experiment opgezet  ik ben benieuwd. 

Op dit moment worden beide heren gemasseerd en Chris en ik hebben ons haar ongeolied. 

Rommeldagje in en rond het huisje dus  � tis per slot vakantie. 

 

 

4 February 

Vanochtend na de ingekorte yoga en het ontbijt vertrokken naar Watamu met de piki-piki. 

Je ziet uiteraard veel meer als je op een piki-piki zit en we zijn gestopt bij Mida Eco lodge om iets te 
drinken. Was erg leuk en daarna zijn we met de makelaar een huis gaan bekijken. Man, zo’n pracht van 
een huis, wel erg jammer dat het niet aan de oceaan ligt maar aan de creek. Je kan dan zogezegd alleen 
zwemmen als het vloed is, maar dan moet je tussen de mangroven (en dus krabben) door ‘zwemmen’ om 
in dieper water te geraken. 

Op zoek naar eten. Een of andere ‘vriendelijke’ pipo dirigeert ons naar een goed restaurant. Jaja, erg duur, 
Italiaans, moet je net bij mij wezen. We staan op omdat we de kaart zien en dan komt de serveerster 
zeggen dat we wel soda13 kunnen krijgen voor 60 i.p.v. 100. We besluiten dat het een leuk gebaar is , gaan 
weer zitten, bestellen en dan komt ze weer terug om te zeggen dat het toch geen 60 zal zijn. 
We staan weer op zoeken een Giriama14 restaurant. 

 
13 soft drink 
14 Ndurya’s stam  



Gevonden, besteld en ik loop even 
naar de overkant om een sjaal te 
kopen, blijkt dat we binnen de 10 
minuten geserveerd worden dus m’n 
rijst staat er al als ik terugloop. En ‘t is 
nog lekker ook. Voor 4660 Ksh eten 
en drinken we met 10 man (en 
vrouw) want de pikipiki drivers 
hebben natuurlijk ook lekkers 
verdiend. (4€ pp) 

Op de terugweg kan ik mezelf 
afschermen voor de zon met de 
nieuwe sjaal (2€) en koop ik een 
kokosmat op de plaats waar ik ze in 
Oktober had gezien. 
Om 16:00 zijn we weer thuis op ons 

                                                                                                                        heerlijke wind plekkie in de palmentuin. 
(Voor de kenners : Frank was  niet mee want hij had een afspraak met het cashewnotenmeisje.) 

5 February 
Vanochtend het dorp in geweest voor bankzaken (ik toch) en elektronica zaken (Frank) etc. 
We hebben afgesproken bij Barones en als ik daar aankom loop ik Rita tegen het lijf. 
We drinken allemaal samen iets. De 10 beurtenkaart van Frank doet het weer 
(het leek gister en eergister alsof hij Frank afscheepte) Op aanraden van Frank koop ik zilverzalf om mijn 
verbrande plekken in te smeren. Het helpt warempel. 
‘ Middags gaan we naar Konjora met de piki-piki, ‘t was super lekkere pilau die Evelyne gemaakt heeft. 
 Ff platte rust na het eten en Ndurya komt met een probleem aan, door een ruzie binnen het dansteam is 
er een en ander fout gelopen met de communicatie. 
Of we het erg vinden dat er vervang dansers zullen zijn. Tuurlijk niet.  Aan het gejoel van vrouwen en 
kinderen te horen zijn het de mannen en zonen die ten tonele verschijnen en de een doet nog gekker dan 
de ander.  Benson laat met trots zijn rapport zien aan Jos, hij heeft echt hele goede punten. Hij heeft zelfs 
een vak in het eerste leerjaar ”business education”. 
Thuis gekomen zwemt iedereen nog een keer . 

 
 

 

 



6 February 

 

De dag begint wel erg vroeg vandaag. Yvonne is om 04:00 wakker en gaat lekker thee zetten en buiten een 

sigaretje roken en boekje lezen (gister was het 5u.)  
Ndurya heeft samen met een kennis honing geoogst vannacht. 
De vriend heeft een opgezwollen arm van de steken en Ndurya zelf heeft een hele dikke wang want in de 
honing die hij proefde zat een bij en die heeft hem gestoken dus aan de binnenkant van zijn mond. 
Hij ziet er grappig uit en praat alsof hij weer naar de tandarts is geweest. 
Evelyne krijgt van Jos en Chris ook een tandartsbezoek, zodat haar tanden even schitterend wit zijn als die 
van haar man. 
Nadat Ndurya uitleg heeft gekregen wat een veiling is  komt hij met een greins naar buiten. 
Hij houdt een option zegt hij (?  auction) 
Hij verteld hoe de honing is geoogst en we beginnen eraan. 
Ik zeg 600, ok zegthij, Chris ? 700 zegt Chris.  800 zegt Ndurya. 
Ok zegt Jos je mag het hebben voor 800.  
Ndurya schrikt ervan, hij had niet het hele principe begrepen. 
Uiteindelijk is de halve liter puur natuur honing verkocht voor 900 Ksh ! (aan Yvonne) 

7 February 
Alweer onze laatste dag in Kilifi.  
Morgenochtend vertrekken we met een huurauto naar Shimba Hill’s 
en vliegen van daaruit door naar Nairobi om dan meteen verder te vliegen naar huis. 

 

8-9 februari 
Met huurauto en via ferry naar Shimba Hill’s. yvonne was eigenwijs en bleef niet in de auto tijdens de 
oversteek die maar eventjes duurt. Bijgevolg moest ik de ferry af rijden en waren we Yvonne tijdelijk kwijt. 
Je kan niet zomaar stoppen en parkeren dus ik parkeerde bij de eerst volgende mogelijkheid.  Toen Frank 
(haar broer) haar dan eindelijk gevonden had en we vertrokken waren slaakte ze na een aantal minuten 
een ijselijke kreet : haar tasje met portemonaie etc. was verdewenen ? Gestolen ? Ja dus./ Ze had haar 



raam open gelaten bij het verlaten van ons busje en zodoende heeft een gauwdief z’n kans gegrepen. Tja, 
wie niet horen wil….moet helaas voelen. 
Gelukkig dat haar eigen broer mee was en zij dus verder met hem van alles heeft geregeld…. 

 

 
 

11 February 
 

We zijn weer terug. Chris , Jos en ik toch. 
Frank en Yvonne zijn nog in Kenya en Frank sms'te gisteren dat het raam van de bus waar hij in zat , op 
weg naar Lamu , eruit gevallen is ! 
Hij heeft dus erg gehossebost op een erg slechte weg, hij schreef letterlijk ''de laatste 3 uur echt afzien! '' 
Chris, Jos en ik hadden elk 3 vliegtuigstoelen ter beschikking op allebei de stukken van de vlucht ! 
Lekker geslapen dus. 

 

Tot volgende keer Kenya! 

 

  

 


