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23-10 

We zijn in Kenya ! 
Hadden wel pech onderweg : in Brussel 40 
minuten vertraging en dan in Zanzibar een 
”elektrische module” kapot. 
Martijn is uitgestapt (met toestemming) in 
Zanzibar en hij heeft veel tijd in de cockpit 
doorgebracht. 
Het opstijgen en landen was hij in ieder 
geval bij. Het vliegtuig was maar half vol, 
dus Monique, René, Frank en Klaas hebben 
eigenlijk voor meer keuze bij het eten 
‘’comfort class’’ betaald: we hadden elk 3 
stoelen om lekker te liggen. Ikzelf heb toch 
een hele tijd geslapen. 
Er waren 2 busjes om ons af te halen, 
blijkbaar hadden ze het verkeerd 

begrepen…Er ontstond ruzie tussen de chauffeurs en opeens stonden er wel 6 -7  
mensen ‘’  Mwende , aaah hallo ‘’mama Mwende’’ te roepen…. 
Als we ‘’tuis’’ komen hebben Ndurya en Safari hebben een lekker extra bed gemaakt voor me in de 
veranda. (er zijn immers maar 3 kamers met elk 2 bedden) 
Momenteel zijn Diny en Coby de stad in met Ndurya en een tuktuk inkopen doen voor hun middagmaal.  
Rene, Klaas en Frank lopen op het strand en de Monique’s zitten op het terras (ik in mijn hangmat) 

24/10 Bank, Kletsen, Zwemmen, …. 

Het is al woensdag vandaag ! We hebben alleen nog maar wat gerotzooid. Zwemmen, yoga, lekker eten , 
veel kletsen, zwemmen etc. 

Vanochtend zijn Diny, Frank en Klaas gaan wandelen met Ndurya via de binnenweg naar het dorp. Coby en 
ik zijn dan met de pikipiki erachteraan gegaan een tijdje later, om te testen of Coby wel lekker zit achterop 
een pikipiki zodat ze morgen mee kan naar Konjora. 

Martijn zit nog in Tanzania bij z’n maten en af en toe krijg ik een sms. 

Even naar de bank geweest, de Kenya kenners weten wat ik bedoel met ‘even’. 
Er stonden wel 100 mensen tot buiten in de rij om geld af te halen . Iets wat ze 
van ‘world vision’ 1 keer per kwartaal doen, en  dat is net vandaag en morgen. 

Dan  via het steegje (van de chips Pieter)  langs de marktkraampjes gewandeld, 
waar Diny en Coby geshopt hebben. Kanga’s , schoenen, rieten hoed, etc etc 



Vanmiddag is massage-middag, Klaas is een uur gemasseerd voor 20 euro nu net en Coby en Frank gaan zo 
ook weer. Monique en Rene zijn op’t strand , Monique is aan het snorkelen en René houdt haar in de 
gaten. 

Steve is langs geweest (van Steve  and Richards Safari) voor het boeken van aan safari  en Diny en Coby 
gaan op safari Vrijdag. 
Ze komen zaterdag terug en de keuze is  gevallen op Tsavo East wegens de nabijheid. 

Morgen gaan we naar Konjora, even hoi zeggen tegen Sam en naar de dansers kijken. 

25/10 

Diny , die voor de 2de keer in Kenya is, heeft een cadeau mee voor 
Ndurya. Hij is er erg blij mee ! 

We chillen en genieten van de omgeving. Fijn om weer terug te zijn ! 
 
 
 

26-10 
Vanochtend Diny en Coby uitgezwaaid die op safari zijn. Diny heeft waarachtig aan mijn verjaardag 

gedacht en er hangt een mooi slinger boven 
mijn hangmat. Dankjewel lieve Diny.  

Wij zijn met de auto van Mercy naar Watamu 
geweest: Mida Ecolodge gaan bekijken en 
Watamu Turtle watch.  

 
Op de terugweg cool kokosmatten  ‘fabriekje’  gevonden: 

 

Toch ook nog even geschrokken. Ik heb online een ticket gekocht voor mijn zoon Martijn om met Precision 
air (werkt samen met kenya airways) van Tanzania naar Mombasa te vliegen. Aan Harrison had ik gevraagd 
tot aan de slagboom te gaan om een alleen wandelende  mzungu te gaan ophalen. 



Om 15:00 dacht ik, goh, Martijn zal er bijna moeten zijn, want hij is al om 12:20 geland. 

Zegt Harrison : ‘’ I av not see him yet’’.  --  YAH hallo ?! -- 
Dus bellen naar de luchthaven om te vragen of Precision on time geland is : ja. 

Hmm, ik probeer nog een paar andere opties (ik bel naar de luchthaven maar kom op de afdeling 
‘catering’ ) net toen ik dacht 
om te bellen naar een ander nummer wandelt Martijn binnen. 
Via via via en met een gift (50 Ksh) van een vriendelijke matatu conducteur, heeft hij het uiteindelijk 
gevonden… 

Toch nog redelijk netjes op tijd dan ! Martijn had bij de gate gevraagd of ’’een mama met rood haar’’ hun 
had gestuurd om hem op te halen, maar dat was niet het geval. Dan met een tuk-tuk naar de stage en met 
de matatu naar Kilifi. Hij is bij de buren beland (Kiangazi) en die kenden de mama wel.. 

Wat een opluchting. Z’n telefoon was leeg, dat wist ik al, dus kon ik hem totaal niet bereiken. Gelukkig 
heeftie al genoeg Afrika ervaring. 
Einde goed al goed, meteen de zee in natuurlijk (na de kennismaking met de groep) 

Intussen zijn Diny en Coby ook terug van safari en ze hebben het fantastisch gehad. Ze zijn helemaal 
enthousiast. Wel 200 olifanten gezien en ook leeuwen. 

We hebben dan ’s avonds de foto’s die ze maakten gekeken een gezond biertje gedronken (ik dus niet, de 
rest wel) en op tijd naar bed (21:00)  (foto’s van Diny’s safari : 
                              https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-delen/5cde86bb-61fb-4ea9-9fbe-b10ffd0972a9) 

Rara wie was er als eerste wakker vanochtend ? 
Juist : Martijn, foto’s maken van de zonsopkomst. 
Terwijl de rest naar het dorp ging zijn Martijn en ik 
gaan ebberen. 

 

 

 

Thuis ! 

We zijn weer thuis, 6 van de 8 toch.  Frank en Klaas zijn ”achtergebleven” en gaan nog een safari doen ! En 
wat voor een, een REAL  safari in de ECHTE bush bush. Met tenten …Samen met een van mijn beste 
vrienden in Kenya Will Knocker. 
Hij runt Silole cottage aan de rand van Nairobi national park en organiseert originele , niet door toeristen 
platge(t)reden safari’s. (http://www.silolesanctuary.com/) 

Onze terugvlucht was netjes op tijd ondanks de vertraging bij het vertrek omdat er een Italiaan op ons 
vliegtuig was gestapt die eigenlijk op de blu-express vlucht moest zitten (die via Rome naar Brussel ging) 



Diny heeft  nog een nachtje bij mij thuis geslapen want het was voor haar te laat om nog in Almelo te 
kunnen geraken. De volgende dag heb ik  Diny naar Breskens gebracht omdat zij dan met de trein vanuit 
Vlissingen beter naar huis kon. 

Frank stuurde af en toe nog updates : 

 

isents 

 

 

 

  

 

Just to let you know the safari with Will Knocker to Ngare Ndare, Shaba and Meru was very nice 

and interesting. Details will follow. 
Now at Sagala Lodge. Car broke down in Tsavo East yesterday. Rescued by Swiss guy with a 
very beautiful Kenyan wife (Luo) less than half his age. Oh well, this is Kenya, but I could get to 

like this*. 

Car got stuck today in Sagala Hills. Pushing it out, I got very dirty. Oh well, what to do eh… ? 
More details will follow. 
 

 

Na 3 weken in Kenya vandaag vroeg opgestaan, om 5:00 , dan om 5:45 richting MBA airport. 
Manager van de Sagala Lodge raadde dat aan, omdat MBA ‘s morgens erg druk kan zijn met 
trucks. Was idd ook zo, maar de Kenyanen gebruiken een handige manier om v/e 2 baans weg 

een 3-baans weg te maken, waarbij de busjes en auto’s aan de uiterste rechterkant van de weg 
rijden – en het tegemoet komende verkeer dus in het midden, tussen een stroom trucks links en 

een stroom busjes en auto’s rechts. Oh, well, this is Kenya, what to do eh… ? 

Onze driver kende goed de weg en sloeg af op een er niet uitziend weggetje, richting airport. Iets 
daarvoor Ndurya afgezet bij een matatu stand om met Frank en mee te gaan op Safari. 
Net een SMS van hem dat ie op Bofa road in Kilifi aangekomen is. Kan hij wat achterstallig werk 
doen en vervolgens verhalen over zijn avonturen met 2 wazungu op safari in diverse plekken van 
Kenya. 

Ons vliegtuig gaat over een minuut of 20 als het goed is, maar het ziet er nog niet naar uit dat dat 
idd zo is.. Wachten in de gate-room voorlopig. Kijken of dat vanavond allemaal nog regkom* in 
België en NL… 

 

 

 

* Het is reggekom en inmiddels heeft Frank met een Keniaanse vrouw en hij is er 6 maanden per jaar. 


