
Kenya 16-nov – 08-dec  2018 

We zijn met z’n viertjes en we hadden alleen handbagage mee, volgens wat Andre zei 
2 koffertjes van elk 10 kg en een koker met visgerief. Bij het zien van de bagage 
schrok onze chauffeur  die ons, na een comfortabele vlucht vanaf Brussel via een 
korte tussenstop in Zanzibar naar Mombasa, stond op te wachten in Mombasa : dit 
kon nooit allemaal in zijn auto. 
(We waren 1.2.3. door de douane heen en de security en hebben snel een visum 
gekregen) 
Hij is dan eerst de 2 grote koffers en viskoker gaan wegbrengen naar zijn huis in 
Mombasa. 
Wij zaten daar maar te zitten en dus stelde ik voor om richting de slagbomen te 
wandelen waar men het vliegveld binnenkomt, zo moest hij dan ook niet een tweede 
keer betalen om met de auto het vliegveld terrein te betreden. 
Ja amai, de man van de security was het er helemaal niet mee eens dat we dat 
zouden doen en bleef op me inpraten om bij hem te blijven zitten. 
Maar daar kon de auto niet draaien zonder het vliegveld binnen, en zo gezellig was 
het nu ook weer niet, dus we liepen toch verder. 
Veel commentaar kregen we, van voorbijgangers en er stopten wel 8 taxi’s die of van, 
of naar, het vliegveld gingen. 
Jammer voor hen. 
Toen kwam zelfs de security man achter ons aan, met een pikipiki, om nog een keer 
te zeggen dat we bezig waren ons leven te wagen…  
Linda en André begonnen toch lichtjes te twijfelen. 
Nog geen minuut later was onze chauffeur er . 
De rit via Mazeras en Kaloleni naar Kilifi leek eindeloos in het donker, maar we zijn, 
zoals je ziet, goed aangekomen. Toch hou ik er niet zo van om in het donker rond te 
rijden. 

 
Het huis werd othaald met veel WOW’s  en PRACHTIG’s en MOOOI’s en na een 
nachtelijke plons in ons privé zwembad (Paul en ik) is’t hoog bedtijd, even lekker 
strekken. 

Niet zo goed geslapen in mijn single bed met een strak muggennet en om 06:00 
wakker. Eerst even Ndurya bellen. Eerst stuurde ik een sms ”are you sleeping ?” 
Antwoord ”Yes but I wake up now”. 
We hebben een half uurtje gebeld en dan hoog tijd voor een mango. 
Bezoekje aan de buurman omdat ik eitjes zoek, hij kippen heeft en ik koop er 4.  
Hij is een stuk fruit aan het ”slachten’ wat wel een halve meter lang is en zo dik als 

mij dijbeen ! Wat is dat jong ? Tis een FENESI. Lekker. 
Smaakt naar litchi/annanas mix. 
Naar huis, citroenthee maken en dan hop even mango’s en 
brood halen voor het ontbijt van de wageni. 
Die slapen nog. 
Zelfs Paul ! 

 
Beetje m’n spullen gesorteerd (koffers die ik had achtergelaten opgeruimd) 
 



Na het ontbijt willen Linda en André even naar de bank en safaricom. 
We gaan gezellig op stap naar het dorp met z’n drietjes. 
We 1,5 uur bezig met geld afhalen en SIMkaart kopen (en nog moeten we maandag 
terug komen) en vinden dat we thee en mandazi hebben verdiend bij Apache 
restaurant. 
Als we thuis komen is de bestelde lunch (kipcurry,rijst en sla) die de gasten besteld 
hadden bij onze kok, Hussein klaar en wordt gesmaakt. Zelf ben ik ben super happy 
met mijn sukuma en mandazi.  
Nu vallen onze ogen dicht en gaan toch even powernappen. 
‘s Middags wat lummelen rond de pool, babbelen, een lange strandwandeling daarna 
wat fruit eten en toast met guacamole. 
Voila : bedtijd. 

Vanochtend sluip ik na een glas mangosap en een handvol amandelen naar het 
poortje om alleen op het strand te gaan wandelen. 
Staan Paul en André daar te keutelen : ze kunnen niet buiten. 
Dus moet ik weer ‘even’ naar boven om bij  de askari (nachtwaker)  de sleutel te 
halen : ik was zelf vergeten de poort op slot te doen gisteren , dus heeft hij dat 
gedaan. We komen terug om 09:00 en Linda slaapt nog ! We hebben wel prachtige 
vissen gespot bij een visser die net het strand op kwam :  2 White snappers die 
samen 4 kilo wegen. Dju, geen geld mee !! Dus los ik dat even op de Keniaans 
manier op : de visser flasht (laat mijn telefoon 1 keer rinkelen)  als ik thuiskom heb ik 
dus zijn nummer en ik  laat  onze pikipiki man hem bellen. Hij weet de man dan te 
vinden en Paul & André vinden het leuk om mee te gaan om de vissen ophalen. Zo 

simpel is dat. 
Paul komt gewond terug : hij is tegen een dak 
van mbati (ijzeren golfplaten) aangelopen toen 
hij een winkeltje binnen stapte, gelukkig had hij 
wel zijn pet op en is de schade beperkt, maar we 
ontsmetten het even. 
Nu zijn Linda en André naar het strand , ligt Paul 
te lezen in de palmschaduw aan het zwembad en 

ik heb tijd om te bloggen. M 

 

Huisdier 

We hebben een huisdier : onder de stapel stenen zit een soort hagedis?  André heeft 
hem uitgelokt door een stuk mango ”voor de deur” te leggen. Het is een Agame 
blijkbaar. 

‘s Ochtends Safaricom voor Linda en mezelf in orde gebracht. (Dat duurt even…) , 
naar de markt geweest en bij Apache weer de tea/Mandazi stop gedaan. 

Er zijn besprekingen geweest met verschillende captains om diepzee te gaan vissen, 
Ndurya en George zijn op bezoek geweest. Paul heeft gesnorkeld, ik heb in de oceaan 
geduikeld en Linda en André hebben een foto wandeling gemaakt. 

De dag is alweer voorbij gevlogen. M 



Vroeg-Laat 
 

André is gaan vissen. 
Paul is meegegaan , ze hebben van 14:00 tot 18:30 gevaren 
(deepsea) veel vis zien springen. 
Helaas zijn de Keniaanse vissen er niet ingetrapt om in dat rare 
nep voer uit België te bijten. 

Linda en ik hebben ons geamuseerd vanmiddag. 
 
Met de pikipiki heb ik haar de wijde omgeving getoond. 

Zalig vond ze het, achterop de brommer . 

 

 

Lunch,dansen,school 

Vanochtend de gewone ochtendrituelen en het huis gaan bezoeken van de buren. Het 
heeft ene hele mooie architectuur. 
Ook hebben we het verschil gezien en geproefd tussen madafu en kokosnoot. 
Zwemles door meesteer Paul voor Serengeti, het zoontje van onze nachtwaker. 
(ik vind zijn masai naam veel mooier dan zijn Engelse naam)  
We zijn we gaan lunchen bij Ndurya, de Keniaanse familievriend die we al +15 jaar 
kennen, in zijn staff quarter bij het huis wat we vroeger huurden. 
Lekkere saus met kip : amai, de wageni hebben hun vingers afgelikt letterlijk : ugali 
eet je niet met mes en vork. Ook kregen zij een rondleiding in het nieuwe huis. 
De pikipiki’s waren er om een uur of drie om ons op te halen en naar Konjora te 
rijden. 12 km het binnenland in en we hebben genoten van de giriama dansers en het 
zicht op de vallei. 
Nee, het verveeld nooit : de drums gaan dwars door je lijf en de vallei blijft een 
kleurvol natuurwonder. 
Een bezoek aan de school. Directrice op pensioen Linda had veel te kletsen met de 
directrice van het schooltje wat wij al jaren steunen. 
De school is wel heel leeg zo, tijdens de grote vakantie. 
Zonder lachende vrolijke kinderen is het bijna spookachtig. 
Terug thuis waren ze het er allemaal over eens : het was een geweldige dag ! 
 

 



Safari 

Om 07:00 vertrekken we. Ik stap af in Galana 
crocodile camp. Andre en Linda gaan na de lunch door 
naar Voi safari lodge in Tsavo East, zij doen een 3 
daagse safari. 
Paul zou ook meegaan, maar hij heeft gecanceled. 
Hij gaat op ontdekking in Watamu. Rijdt een stuk met 
ons mee en we laten hem achter bij de kruising met 
Gede. We zijn in Galana crocodile camp gearriveerd 
na 3,5 uur rijden (137 km) . Het stuk van 20 km wat 

nog geen tarmac heeft (er wordt aan gewerkt) duurt even lang als van Kilifi tot het 
einde van de tarmac (voorbij Jilore) 
Er is 4 uur electriciteit tussen 17:00 en 21:00 met een generator in het kamp. ’n  

André en Linda zijn na de lunch vertrokken 
voor hun safari in Tsavo East . 
Het is nu nog maar 3 km naar de Sala gate, 
dus de safari begint onmiddellijk.We 
verwachten ze overmorgen tegen de lunch 
weer terug.  
‘s Nachts is het doodstil. Tot de hippo’s 
beginnen met ‘’babbelen ?’’ en er olifanten 
trompetteren. 
Zalig zo in de natuur aan de oevers van de 
Galana river. 

 

 

Kileken Kutata 

Een masai askari in GCC. 
Hij verdient 11000 KES per maand. 
Zijn ouders hebben hem naar een goede secundary school 
gestuurd : 30.000 KES per term. 
Zij hebben 9 kinderen waarvan er nu 3 getrouwd zijn. 
Toeval wil, dat hij uit hetzelfde dorp komt als onze nachtwaker, 
in Kilifi, die de bijnaam heet Marefu ”de lange” (hij is idd heel 
lang) heeft hoor ik nu. 
‘k Zal hem dan ook eens zo aanspreken als we straks naar huis 
gaan. 
Hij wil met Lea, de dochter van onze askari trouwen , zegt 
Kileken. Hij heeft al toestemming gevraagd aan Baba Lea. Op 
de vraag of zij ook met hem wil trouwen antwoord hij 
lakoniek : ‘ze heeft niets te zeggen, als de vader en ik 
overeenkomen’. Hij moet wel nog wachten tot ze klaar is met 
secundary school, ze zit nu in de laatste primary. Voor zijn 

werk is hij 8 maanden van huis. Hij spaart omdat hij leraar wil worden, hij heeft 



daarvoor 70.000 kes nodig. Een certificaat bekomen in Machakos om te mogen 
lesgeven aan de kleintjes. 
Als ze allemaal engels zouden leren van hem, dan zou dat een enorme stap vooruit 
zijn, zijn engels is beter dan het mijne. 
Dan zijn er ouders in België die klagen als een uitstap voor de kinderen 20€ kost, 
zegt Linda later, al sik haar dit vertel.    

Terug naar Kilifi 

De safari van Linda en André zit erop. Ze 
hebben ervan genoten. 
Veel gezien en het eten in de lodge was prima. 
Rond 14:00 waren ze terug in Galana Crocodile 
camp en na wat verfrissing zijn we aan 
de terugreis begonnen. 
De tarmac is al weer een paar km gevorderd, 
maar boy o boy wat een K weg van het kamp 
tot aan de tarmac…. 
Laat Hussein nu een ‘shortcut’ kennen achter 
Arabuko Sokoke forest langs. 
 

 Laten we zeggen : halfweg begon er iets te klingelen onder de auto na de zoveelste 
klap tegen de onderkant…..We waren beter op de tarmac gebleven. Maar : de rit 
dwars door Aroboku Sokoke was wel heel schaduwrijk en mooi van natuur. 
Thuisgekomen bleek dat de vriezer ondooit was en dat rook heel lekker met het pak 
vis dat er nog in zat. Werk aan de winkel voor Hussein….. 

Msambeni 
Op uitnodiging van de eigenaar van het 

huis wat we nu huren samen zijn we zijn 

huis in Msambeni gaan ‘testen’. 

We werden door iemand opgehaald met 

een Toyota probox : we pasten er niet 

allemaal in , en, de chauffeur kon niet 

rijden want 

zijn knie deed pijn. Dus Ndurya en de 

chauffeur op de matatu gezet en wij met 

de auto. Na een 20tal km begon het rode 

temperatuur lampje te branden en moest 

ik langzamer rijden om het af en toe uit te latengaan. Gebeld naar Eli om te vragen of 

hij vanaf Haller Park (wat uiteindelijk Naivas werd) een andere auto kon regelen. 

Zo gezegd zo gedaan en in een wip waren we over Likoni ferry (waar nu 3 ferries 

heen en waar varen dus ook niet lang wachten) 

‘k Heb nog nooit zoveel tuktuk’s op de weg gezien als vanaf Likoni tot Ukunda ! 

Daarna werd het rustiger. Na wat zoeken en heen en weer 

bellen zijn we in de Villa aangekomen. Super vriendelijk ontvangst met madafu en 

een big smile van de housekeeper daar Leuk huis. Ruim ook en zonder trappen. 

 



Mnarani 

Vanochtend met Linda naar de Mnarani ruins 
geweest. Verassend interessant ! Voor de 
toegangsprijs krijgen we er ook een gids bij 
en ze legt alles haarfijn uit. 
Swahili betekend ”kust”. Ik ga hier nu niet 
alles opschrijven anders is het geen 
‘verassing” meer voor de volgende gasten. 
Maar het is zeer zeker een bezoek waard voor 
wie geïnteresseerd is in natuur, geschiedenis , 
vogels, vlinders, bloemen en bomen ! 

De middag was zo mogelijk nog leuker : 
hebben een rondleiding gehad in de EPZ van de broer van de huis-eigenaar en z’n 
vrouw Monika (Duitse) Ongelofelijk leuke mensen en een zeer interessante fabriek. 
Inclusief een moestuin en watertank van 500.000 liter. 
Nog wat dagen relaxen in ons huiske in Kilifi, en we moeten we weer terug. 
(een paar korte dagtrips, naar oa. Een lederfabriekje en de sisal plantage) 

 

 


