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AVONTUUR 

Ben  op zoek naar een nieuwe locatie.Op 12 November vlieg 
ik ”even” heen -> terug op 23. (350 € retour)Als je wil kan je 
meereizen,  je moet wel wat zelfstandig zijn want je logeert in 
de backpackers lodge.Ik ben je gids tijdens het reizen naar 
Kenia en in Kilifi .We delen dan de taxi  ik breng je naar de 

lodge en we doen dan wel/niet gezamelijk ontdekkingen. Je mag ook chillen in de 
lodge natuurlijk. 

Voor avontuurlijke reizigers is dit een uitgelezen kans :  een eerste kennismaking 
met Kenia.Je kan uiteraard sowieso op safari met/via mijn contacten ter plaatse. 

  

In ieder geval reist Ans mee.  
Helaas heeft Julie af moeten zeggen wegens ziekte van haar moeder. 
Ben jij de avontuurlijke reisvriendin die we zoeken ? 
Welkom! 

We boeken morgen of overmorgen ons ticket. 

Het is bij 1 mede reizigster gebleven deze keer. 
We vertrokken vanuit Brussel, we moesten erg vroeg vertrekken en konden dus 
geen van beide op tijd op de luchthaven zijn. We hebben elkaar voor het eerst 
ontmoet op Brussel Zuid station en hebben dan overnacht in Budget Ibis. 
Het klikte meteen en na een rustige nacht zijn met de de gratis shuttle bus van het 
hotel op tijd op de luchthaven. We hebben daar niet veel tijd verloren,  het inchecken 
en vertrekken ging erg soepel ! 

Reis perfect verlopen. Veel gelachen, lekker gegeten en zijn nu net 
wakker.We heben gelogeerd in City hotel vlakbij de luchthaven 
omdat we niet ’s nachts naar Kilifi wilden reizen. De zon kwam op 
boven Tudor Creek en veranderde het licht dus ik schoot wakker. 
Kijk zonder bril naar de wekker en denk : shit al 09:38…Oei… Nog 
maar 20 min om te ontbijten. Als ik uit bed gesprongen ben zie ik 
dat het een 5 is en geen 9. Koffietje gemaakt en op het terras 
vogels en zwemmende kinderen zitten bekijken. Om 06:30 Ans 
wakker gemaakt om te gaan ontbijten. 
 Lekker genieten van Keniaanse koffie, fruit en logica. 
 Ik vraag de kok een mini omelet with just 1 egg. Omelet? Yes 

please. 1 egg? yes please. Hij kijkt en draait zich om. Intussen haal ik mijn toast uit 
de draaier. Tikt iemand op mijn schouder. You like 1 omelet? Yes please, mini with 
just 1 egg. No fried egg?…. Please, I like 1 small omelet with just 1 egg. Hij haalt z’n 



schouders op en… ik vermoed dat ik geen zal krijgen….  
Ik haal warm water en een beetje honing en…..er staat een mooi klein omeletje klaar 
op mijn plaats. ‘k steek m’ n duim op en zeg ‘sawa kabisa, asante sana!’ 

Ik bel Steve (mijn regular safari regelaar) om te vragen of het voor hem handig is om 
nu even langs te komen, om met Ans te bespreken welke safari ze wil.  
Ja’s goed ben er in 15 minutes. Effectief, zoals Steve is : mooi op tijd.  
Ik laat ze alleen en ga opruimen, inpakken en ff afspoelen.  
Als ik terug kom is de kogel al door de kerk: morgen gaat ze mee met 2 koppels die 
in Reef hotel zitten. 
Steve zet ons af bij Naivash, Ans haalt geld af en we gaan naar Safaricom een sim 
kopen voor Ans. 
Dan springen we op een matatu naar Mtwapa en daar stappen we over naar Kilifi. 
De matatu stage is vlakbij Apache dus we drinken ff iets terwijl we op Athman, de 
brommerman wachten. (Krest en Tamarind Juice) 
Het weerzien, na de rit op de brommer, met Ndurya is cool (Ria je hebt de groeten 
terug) en hij zet meteen thee water op. 
‘k Zeg dat ik eerst even hallo wil zeggen tegen de oceaan ook….. jeeey tis net 
opkomend water en het is ZAAAAAALIG.  
We dobberen een uur. 
Om 17:30 vertrekt Ans weer naar Mombasa en ik ga met Kitsao wandelen om 
mango’s zoeken. 
En zo ben ik nu alleen, naar de krekels en oceaan aan’t luisteren….. 
Ans is heeft tijdens haar safari nog een extra dag bijgeboekt en kwam dus pas een 
dag later terug. 
Ze was pas ‘s avonds in’t donker thuis, met de matatu uit Mombasa en heb haar dus 
opgehaald met de pikipiki omdat ze anders niet wist waar ons nieuwe huis is. 
Ze was razend enthousiast over de safari naar Tsavo West en Amboseli.en ook over 
ons nieuwe huis : een paleis noemt ze het. 
 

Het heeft een paar enorme stortbuien geregend, met gedonder erbij en waar, 
Ndurya normaal een half uur fiets naar huis doet hij er nu 1.5 uur over omdat wegen 
gewoon zijn weggespoeld op bepaalde plaatsen. In Mombasa zijn ’emergency 
teams’ opgericht om vlug alle goten schoon te maken zodat het water misschien 
naar de riolen zal kunnen. 

‘s Morgens vroeg sporten we op het strand, yoga, 
andere spieroefeningen tegen kippenvleugels en 
uiteraard zwemmen in onze privé oceaan. 

Daarna zijn we naar Ndurya gewandeld om te 
ontbijten, citroenen te halen en mijn eigen mokken die 
ik had achtergelaten bij hem, zodoende kunnen we 
dan ‘s morgens een flinke mok koffie drinken. De 

citroenen aan de citroenstruik zijn fantastisch lekker en groot ! 

Dan naar huis gewandeld weer voor een meeting met Ndurya2 en daarna zouden 
we naar het dorp wandelen. Ik had het wel gehad toen we bij Boabab hotel kwamen, 



want het was al 12u en stikheet, dus ik ging verder met de pikipiki en de rugzak van 
Ans meegenomen zodat ze minder moest sjouwen. Ze wilde verder wandelen en 
zou naar Ocean komen. 
Dus ik zit daar te wachten, te wachten, te wachten, geen Ans. Ik loop naar voor en 
vraag aan de mama’s of ze mzungu mama hebben gezien, ‘’ooo die met een korte 
broek en dark hair ?’’ Ja die ja. ‘’OOO die liep heel snel en is 5 minuten geleden 
langsgekomen’’. Jah…... Ik tuur verder de straat in en zie haar net de hoek om 
lopen, de verkeerde kant op. Dus ik heb Athman gebeld om haar te ”redden”. 

En ja hoor, helemaal bezweet en met natte sokken in de 
wandelschoenen van het zweet, was ze daar opeens. 
Haar dawa stond al klaar en we hebben lekker pizza 
gegeten; 1 kopen & 1 gratis. 
Om 16:00 moeten we bij de old ferry zijn voor onze dhow trip 
met Issa dus gaan we rond 15:00 naar huis om op tijd naar 
old ferry te kunnen. 

Op de Dhow hebben veel lekkers mee , wow, bajia , viazi, 
soda…veeeel , ook Ans vindt het zalig. Met volle buikjes en 
een halve kilo garnalen cadeau komen we thuis om meteen 
de garnalen in zout oceaanwater te koken en te pellen. 
Dat wordt smullen morgen ! 

 

Ans heeft haar klamboe buiten geïnstalleerd en slaapt op het terras vannacht. 

Om 06:00 zal captain Shafi ons komen halen ‘’voor de deur’’. Om 06:05 staan we op 
het strand. Nog niemand te zien behalve een paar vissers. We wandelen naar een 
nieuwe bar die op het strand is : BBC. Jammer, er liggen rietjes, sigaretten peuken, 
plastic bekertjes…. zucht. Ik ruim er een aantal en leg ze op tafel. 
Na een half uur wachten bel ik hem : hij is op weg. Waarachtig 10 min later komt hij 
om de hoek. We zwaaien en denken dat hij ons voorbij vaart om met de stroming 
terug te komen, maar….. hij vaart gewoon verder. Weer bel ik hem. ‘’Yes yes I see 
you zegtie’’. Raarrrr hij vaart nog verder. 

We zijn heel verbaasd en pakken de telefoon weer, ” 
yes I am Kilifi Bay, come to the boat”. 
Mimi si Kilifi Bay mimi Baobab!’ ‘ Wapi baobab?? 
Baobab near Creek. Creek. 
Oooooooo, wait am coming. (en nog een heel verhaal 
in’ ‘t Swahili.) 
Het lukt uiteindelijk… 
Het is heerlijk op’ ‘t water. 
We krijgen een fruit ontbijtje en soda’ s mogen we 
kiezen maar we hebben het liefst water. 

Dolfijnen zien we niet….. en als we van de dhow springen als we weer voor de deur 
zijn merken we thuis dat we zo rood zijn als krabben. Mijn spierwitte broek krijg ik 
niet uit. Dat komt ervan als de tijd voorbij vliegt als je snorkelt….. 



Weer bij zonsopgang om 06:00 waren we op het strand present voor oefeningen, 
yoga en zwemmen ! Pas om 08:00 waren we weer terug om iets te ontbijten. 
De oceaan is weer zo ongelofelijk plat, lekker warm…maar we moesten er wel uit 
omdat het om 08:00 al te warm werd.  

De ananas en boterham met pindakaas was een lekkere combinatie en daarna was 
het tijd om te wandelen naar het dorp, om geld af te halen en …. Dawa. 

Daar op ons gemak wat zitten internetten, lezen en nieuwskijken om vervolgens op 
trip te gaan het binnenland in : Konjora. Achterop de brommer ofcourse. 

Oooooooo road kaput ! 
Truck die de weg blokkeert, grote plassen op de weg….. 

Bij Ndurya thuis aangekomen hebben we het door Benson 
bedachte en gemaakte huis 
bewonderd, Inge ik denk dat je een 
goede assistent hebt met deze jongen. 
Hij heeft in ieder geval oog voor detail. 

Ans vond het heel cool om met de giriama mee te dansen 

We zitten lekker te ontbijten in ons hotel aan Tudor Creek 
Mombasa. Ans heeft nog een laatste plaatsje opgevuld in een 
safari Van en heeft nog een very last minute dag safari meegepikt naar Shimba Hills. 
Ze liet me om 06:00 alleen achter in Kilifi gisteren. 
Nu was ik echt helemaal alleen op het strand. 
Nog een potentieel huurhuis gaan bekijken…. geweldig! 
Samen met Athman met de matatu naar Mombasa, hij om zijn rijbewijs op te halen 
en ik om mijne te verlengen. 
Dat was dus mis voor beiden. Ik heb geen alien ID (en dat kan het systeem niet aan) en 
de foto die zij zelf hadden gemaakt van Athman een maand geleden was niet ok en 
hij moet maandag terug komen…… 
Zo gelaten als Kenianen zijn, zegtie ‘ok’…. 
Op de terugweg naar Buxton (de stage waar matatu’s naar Kilifi – Malindi vertrekken) 
zeg ik dat dit soort dingen dus de ontwikkeling van Afrikaanse landen niet ten goede 
komt….. en dit is maar een klein voorbeeld. 
Dan stopt onze tuktuk ermee (wat veel getoeter & file veroorzaakt) We stappen na 4 

herstart pogingen uit en gaan te voet verder.. 
We moeten de superdrukke weg over en er is 
een voetgangers brug, waar ik heen begin te 
lopen als Athman zegt  ”let’s take the shortcut”.  

 

This was Kenya (and we love it) 


