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Ria – Pieter – Mieke – Mariette 

Met mijn twee winterjassen aan, een koffer van 21 
kg, handbagage met de elektronische spullen 
(opladers, harddisk, etc. omdat die vorige keer uit 
mijn koffer verdwenen waren doe ik ze nu met de 
handbagage mee) We komen op het perron en er 
staat op het bord dat de trein tien minuten 
vertraging heeft. We gaan weer de stationshal 
binnen en babbelen nog wat en ik denk ¨k zal toch 
nog eens op het perron gaan kijken, en ja hoor de 
tekst op het bord is veranderd en de trein staat 
klaar. In Brugge komt Ria erbij en we kletsen veel 
zodat we voor we het weten, met 20 min vertraging 
in Brussel Zuid overstappen. Wat een gesleur, de 
lift doet het niet. Eens op Zaventem gaan we 
richting incheckbalie en als we er bijna zijn belt 
Mariette, haar zoon die haar met de auto heeft 

gebracht was haar al aan het plagen dat ik niet zou komen opdagen : lekker mis ! 
Net als ik denk dat ik Pieter en Mieke eens moet bellen om te vragen hoe het is met 
de vertraging komen ze aanlopen elk met een grote rugzak en een big smile. Leuke 
kennismaking. 

Bij de incheckbalie is ons ticket niet in orde , het staat op ¨hold¨. Ik moet eerst naar 
de Ethiopian office om mijn visakaart te tonen waarmee ik de tickets betaald heb. Ze 
maken een copy van mijn visa kaart en een krabbel van mij erop, oef, tis in orde. 
Pieter ondergaat hetzelfde. 

De vliegreis was erg lang maar goed te doen mede doordat de service van Ethiopian 
super is. Heel lekker eten, genoeg drinken en zelfs maandverband in het toilet. Dat 
zie je niet bij de andere luchtvaartmaatschappijen waarmee ik tot nu toe vloog. We 
hebben gehopt van Brussel naar Parijs, van Parijs naar Addis Abeba waar we drie 
uur tussenstop hadden. Addis is een grote luchthaven , netjes en veel winkeltjes. Als 
we moeten inchecken voor onze 737-800 om via Kilimanjaro naar Mombasa te 
vliegen, moeten we weer door de controle. Ze pluizen van iedereen alle bagage 
helemaal uit en iedereen piept als ie door de detector loopt. Het ding piept continu. 
Voort het eerst in mijn reizen carrière piept hij bij mij ook. 
Ik heb niks op mij wat kan piepen, dus ik loop er nog en keer door. En nog een keer. 
Blijft piepen. Ik word gefouilleerd door een dame , ze voelt aan alles en knijpt in alles 
en vind niks. Nog een keer door de pieper. PIEP. Weer moet ik naar de dame en 
intussen voel ik me al een hele crimineel. Ze besnuft me nu met een handscanner 
en er piept niets. Nog een keer door de pieper. Piept weer, nu wordt het efkes zwart 
voor mijn ogen en ik strop ter plaatse trek mijn broek uit en mijn T-shirt, ga in mijn 
ondergoed door de scanner en………hij piept niet. JIPIEIEI  
Ria, Mariette en Mieke komen mijn kleren weer terugbrengen ¨mor allez, Monique 
toch¨  Eindelijk mag ik doorlopen, naar mijn tas kijken ze niet meer. 



De warmte valt op ons als we uit het vliegtuig stappen in Mombasa en om deze tijd 
komen er heel weinig vluchten aan. We hebben 1,2,3 onze visa. Jammer genoeg 
verliest Ria 50 Dollar omdat de immigratie officier kleinere coupures wil en tijdens al 
het zoeken moet er iets mis gegaan zijn. 
Mijn officier zegt ¨I have news for you¨. Visum is nog steeds 20€ (de ‘tijdelijke’ 
promotie van de regering om toeristen aan te trekken) COOL. 

Onze afspraak met Glory Carhire is weer super 
goed geregeld. Zelfs zonder een herinnering email 
te sturen met de ETA staat de chauffeur netjes met 
een bordje ¨Glory Monique¨  
Via de Nakumat rijden we naar Kilifi en 
mijn Wageni1 vallen in de ene verbazing na de 
andere over de taferelen onderweg. Ze laten zich 
het suikerriet wat ik koop ook goed smaken. We 
stoppen ook om mango’s te kopen en dat is 
smullen.  

We bereiken veilig ons huisje en iedereen is zeer 
onder de indruk van de ligging en het uitzicht op de 
oceaan. Ndurya en Safari zijn heel blij met de twee 
jassen die ik mee heb. Een grote glimlach van 
Safari en zijn eerste Engels ! ‘’thank you’’. 
We plonzen meteen in de oceaan. Ndurya heeft 

netjes gedaan wat ik hem gevraagd heb en we kunnen dus ook lekker smullen van 
vers fruit en we gaan uitgeput van de reis slapen met de het geluid van ruisende 
palmen en de Indische Oceaan op de achtergrond. 

Dag 2 

10 seconden voor kwart voor zes is Pieter wakker. Hij had de wekker gezet om naar 
de zonsopgang te kunnen kijken. Ik sta ook op en Ria ook. Ria gaat in de tuin 
rondwandelen vogels zoeken en Pieter en Mieke gaan joggen op het strand. Ik doe 

zelf mijn yoga en ga daarna zwemmen. Om 07:30 gaan we lekker fruitontbijten op 
het terras. Heerlijk om weer eens een 
echte mango, passievrucht, ananas en 
avocado te eten. 

Na wat luieren op het terras gaan we 
een bezoek brengen aan Rita en 
Raymond. We wandelen en spotten , nu 
we een specialist bij ons hebben, heel 
wat vogels. Waaronder de ‘Carmine red 
bee eater’. 
 

 
1 Wageni is Swahili voor ‘’gasten’’ 



Best lekker om meteen in het zwembad te 
springen bij Rita  na een wandeling in 33 
graden met veel tussenstops om van alles 
te bewonderen. Via het strand zijn we 
terug gewandeld naar huis en hebben we 
Red Snapper op een zeewierbedje 
gegeten met tomatensla, rode ui en 
sukuma2. Alweer tijd om te rusten , het is 
immers vakantie. In de late namiddag 
wandelen we naar het dorp, we  

zien apen onderweg en weer veel vogels. 
We komen eigenlijk iet te laat een want Anwar (supermarkt) is net dicht dus moeten 
we wel winkelen bij de Italiaan. Pieter wil nl olijfolie kopen . De markt is ook al dicht 
maar bij de mama’s die altijd naast de markt zitten vinden we 
nog van alles wat we nodig hebben. We willen met zijn vijven in 
een tuk-tuk kruipen als we op de schouder getikt worden door 
een politie in burger die zegt dat er maar 3 mensen in een tuktuk 
mogen. Aldus gaan we met 2 tuktuks richting huis. 
Tot grote verbazing van Ria zijn we er in 5 minuten. We smullen 
ons fruit op en zitten, tegen mijn gewoonte in, blijven we op het 
terras kletsen als het al donker is. En donker is het , de maan is 
er niet. Safari laat de met takken gemaakte stoel die hij heeft op 
mijn verzoek aan iedereen zien. Er zijn heel weinig muggen te 
bespeuren. 

Dag 3 

Geen idee hoe laat we wakker worden maar het zal wel rond zes uur zijn. Pieter en 
Mieke gaan weer joggen en voor Ria zet ik een stoel op het duin om vogels te 
kunnen spotten. Ik ga stevig wandelen richting Delemare en als ik terugkom ter 
hoogte van ons huis : zwemmen. Oceaantje voelt kouder aan dan gister, of 
misschien ben ik al aan het acclimatiseren ? Pieter en Mieke komen terug en we 
doen samen yoga. Pieter en ik spoelen het zand van ons af in de zee. Als we ons 
duin opklimmen en vinden een gelukkige Ria : ze heeft een nieuwe vogel gespot, de 
naam ben ik kwijt. 

De hele ochtend zitten we verder lekker te niksen en opeens komt Ndurya vragen of 
we calamari willen. Pieter en Mieke knikken meteen en Ria wil ook wel proeven. 
George, de buurjongen-askari3 heeft ze gevangen en we kopen ze allemaal op. 2.5 
kg voor 5 euro. Hij blij, wij blij. We krijgen bezoek ! Fred is er, de kok die hier werkte 
en ontslagen is. Hij vermaakt mijn wageni met veel verhalen en hij helpt ff met 
Ndurya om de calamari klaar te maken. We smullen er ongelofelijk van en Pieter kan 
maar niet genoeg krijgen van de rijst, die hij zelf nog wat kruid met masala. 

Voila, en nu zit ik dus te tikken terwijl Pieter en Mieke op het duin liggen te relaxen. 
Ria is vogels gaan zoeken terwijl het eb is en Mariette zit te lezen. 

 
2 Sukuma is een sort boerenkool/kale 
3 nachtwaker 



Tijd voor gemberthee om 16:00 en tijdens de thee beslissen we dat we morgen op 
pad willen. De auto besteld bij Glory Carhire en zoals gewoonlijk wordt hij aan huis 
geleverd.  
Er was helaas een chauffeur gestuurd die geen woord Engels kon. Ik stelde voor dat 
wij alvast naar Kilifi zouden wandelen en zei hem dat hij naar Bofa road moest 
komen en dat hij dan wel 4 blanken zou zien wandelen. ‘OK’ zegt ie. Na tig tijd was 
hij er nog niet en belde ik hem weer en hij was al bij de Malindi junction. ‘k zeg, ja sla 
daar in dan en ga rechts op het einde dan ben je op Bofa. Rijdt hij ons na 10 minuten 
toch wel voorbij zeker? Zijn telefoon neemt hij op en ik zeg “turn around you passed 
us”. Maar na nog eens 5 minuten was hij nog altijd niet terug. Heb dan maar Samiya 
(zijn baas) gebeld om het te zeggen en ja hoor, opeens kwam hij eraan. 

Nu we een auto hebben gaan we eens in de nieuwe supermarkt ‘Tuskys4’ kijken en 
die hebben, net als Nakumat, alles. Is wel jammer voor de lokale winkeltjes… 

Als Ndurya ‘s avonds terugkomt van zijn middag met Fred in het dorp is hij extreem 
vrolijk. We proberen hem uit te leggen dat hij om 0600 moet opstaan als hij mee wil 
morgen. We zeggen uiteindelijk dat we hem zullen wakker bellen, want hij blijft maar 
lachen en giechelen ”six o’clock ??” 

Dag 4 

We kunnen ‘s morgens om 
06:00 meteen als het licht 
wordt vertrekken. Ndurya mag 
mee want hij heeft Mida Creek 
nog nooit gezien en het is 
handig om een Giriama mee te 
hebben die de taal van de kust 
spreekt. Na ongeveer drie 
kwartier rijden zijn we er en 
Alex is blij ons te zien. Hij zegt 
dat ik een goeie ambassadeur 
ben. 
 

 

Ria heeft de tijd van haar leven en spot heel veel vogels.  

Wij leren veel bij over 
de krabben die hier  
leven. 
Aan het einde van de 
wandeling worden onze 

voetjes gewassen �  

 
4 Grote supermarket keten 



 

We gaan na onze Mida ochtend richting Malindi. Waar we vaststellen dat het enorm 
druk is en terwijl Ria geld wisselt in de bank komen er heel veel hawkers rond de 
auto die van alles aan ‘mijn toeristen’ willen slijten. Mariette koopt een koppeltje 
Masai beeldjes (en een pakje sportsman5 voor een euro) en Mieke en Pieter een fietsje. 

We besluiten dat we hier niet langer willen blijven dan 
nodig en gaan weer de kustweg op richting Kilifi. We 
bedenken dat we alvast zullen afspreken bij Arabuko 
Sokoke forest dat we morgen komen en Ria een gids 
nodig heeft. Terwijl we daar in de schaduw bankjes 

beschikbaar hebben slacht Ndurya 
onze XXL ananas als lunch en 
uiteraard eten we er ook mango’s bij. 
We hebben dit alles trouwens net gekocht onderweg in stalletjes 
van mama’s die zo geld verdienen met hun shamba’s6. Terwijl we 
met de gids spreken over morgen vraag ik hem of hij al van lake 
Chem Chem heeft gehoord en of het ver is. Hij zegt dat het 10 km 
is en goed voor bird watching dus sowieso is Ria meteen verkocht. 
We besluiten hem te ‘huren’ en zo valt er onverwachts een middag 

bestemming uit de lucht. Het is ontzettend droog momenteel en van het leek is niet 
zo gek veel over, maar wel heel veel riet en speciale vogels. Wij gaan ff allemaal in 
de schaduw zitten op mijn kanga7, terwijl Ria zich uitleeft met 
haar verrekijker. Er komt een meneer langs met een geitje van 
een paar uur oud, de navelstreng bungelt er nog aan , ooooh 
wat een schatje ! En honger dat hij heeft, als ik hem op mijn 
schoot zet begint hij als een gek over te zoeken en te sabbelen. 
Hij is pikzwart met een heel klein beetje wit op zijn borst, dus ik 
zeg tegen Ndurya dattie tegen de eigenaar moet zeggen dat hij 
vanaf nu een naam heeft (het geitje): GIZA. (zo heet de kat van 
mijn Inge ook, het betekend ‘donker’) 

Op de weg terug naar huis is de weg typisch Keniaans en Pieter knalt met zijn hoofd 
tegen het dak, wat geen deugd doet natuurlijk. Eens op het tarmac van de kustweg 
passeren we een dood gereden aap en een aantal geplette slangen. 

Als we parkeren onder onze carport, zegt Pieter opeens ‘geen mm verder Monique 
of het dak zit ertegen’ Juist!! we hebben het dak uitgeklapt toen we vertrokken in 
Mida Creek. Ik krijg zowaar applaus wegens goed chauffeuren. Pieter maakt een 
ongelofelijk lekkere avocado gevuld met groentesalade als afsluiter van deze leuke 
dag. 

Dag 5 

 
5 Sigaretten met een vreemde merknaam! 
6 Erf – domein om je huis 
7 Keniaanse gekleurde omslagdoek 



Nog iets vroeger dan gister vertrekken we naar Arabuko Sokoke forest. We zijn 
allemaal rond 05:00 op en na het fruitontbijt is het licht genoeg om te vertrekken. We 
nemen Ndurya weer mee gezien we toch ruimte genoeg hebben en hij kan alleen 
maar bijleren over zijn eigen land terwijl wij een handige tolk mee hebben. 

We beginnen met een wandeling tussen de 
bamboe om te zoeken naar het voor de hele 
wereld unieke, alleen hier levende beestje: ”de 
elephant shrew´’. Zowaar, we vinden er 1!! 
Met de auto rijden we nu via de kustweg een 
stukje terug naar een andere ingang en volgen 
twee sporen met onze grote bus door het 
super mulle zand.  
Soms wil de bus een andere kant op dan ik. Na 
een km of 6 zetten we Ria en Willy de gids af 
om te vogelen en wij zullen verder rijden naar 

het viewpoint. Na een heel moeilijke rit met veel gaten en boomwortels en 
olifantenkak, besluit ik dat ik niet verder zal rijden om de auto niet kapot te maken. 
Takken slaan er van alle kanten tegen en er bonkt van alles tegen de bodem steeds. 
En Willy had gezegd dat het tot aan de kruising ‘goed’ zou zijn en daarna erg slecht 
worden, maar het zou wel lukken. Als wat ik nu achter de rug heb goed is, dan wil ik 
zelfs niet weten wat slecht is! Iedereen is akkoord dat we terug zullen rammelen en 
opeens tikt Ndurya op mijn schouder ´look´ en hij wijst. Wat denk je ?? EEN CIVET 
KAT WOW WOOOOOOW das voort eerst dat ik er 1 zie, int wild, echt en niet ver 
van ons af. Ik richt mijn fototoestel en zodra ik wil klikken is hij weg. DJU ! maar 
WOW! Heel zachtjes rij ik achteruit het weggetje in maar we zien hem niet in dit 
dichte woud. AMAAAI de hobbelrit niet voor niks. 

Pieter stapt op en gegeven moment ff uit de auto en wandelt een stukje voor ons uit, 
en als we volgens mijn km teller we er ongeveer zijn waar we Ria en Willy afgezet 
hebben zien we nog steeds niemand op de weg maar ik hoor heel hard fluiten en 

daar komen ze de bush uit. Veel unieke 
vogels gezien blijkbaar. (wij hebben ook 
een knaloranjevogel gezien) 

We gaan terug naar de hoofdingang en 
de andere weg in , verder het park in 
naar het Noorden richting Arabuko 
Swamp. Nu is het 6 km olifantenkak 
pad. Sjonge wat ligt hier veel dung. 
AMAI. Blijkt dat olifanten graag deze 
weg volgen en om het 1,5 uur 8dung 

droppen…(per olifant) Bij het swamp lake zijn momenteel geen olifanten te zien, het 
is ook al tegen de middag dus erg warm. Ik zou ook in het schaduwbos blijven als ik 
een Olifant was. We verorberen weer een ananas Mieke en Pieter klimmen in de 
uitkijkpost , ook al mag het niet van Willy wegens ‘gevaarlijk’ en hebben een lekker 
windje daarboven in de grote baobab. 

 
8 Kak  



Op de terugweg naar de uitgang vraagt Pieter of hij een stuk 
bamboo mag meenemen om zijn karate te kunnen doen en 
dat mag als we hem verstoppen in de auto. Zo gezegd zo 
gedaan. Als we thuiskomen gaan we allemaal meteen de zee 
in om lekker af te koelen. 
Ik regel dat de auto weer opgehaald wordt straks en we gaan 
bij Ndurya’s staff quarter cashew noten roosteren. Je moet ze 
eerst roosteren en dan de schil eraf doen, want de olie die 
erin zit is blijkbaar niet zo goed. Als je ze te vers eet dan krijg 
je allemaal zweren op je lippen en in je mond. 

Safari en de broer van Ndurya helpen mee. 

ś Avonds zitten we lekker op het terras en als Ndurya met zijn panga verschijnt om 
de gasten Madafu9 te laten proeven. Zegt Pieter ‘ah Ndurya can you chop my stick´. 
Hilariteit alom. 
Er zitten nog veel zijtakjes aan de bamboe stok en Ndurya doet die er ff af. De 
mannen maken vuur en roosteren aardappels in de schil. 

Dag 6 +7  
Twee dagen rust. ś morgens gaan Pieter en Mieke alleen het dorp in, Mariette maakt  
strandwandelingen en Ria vertrekt voor dag en dauw naar Rita om te gaan kijken of 
de Veroos Eagle owl te zien is vandaag. 
Leuk dat iedere zo zijn ding doet. 
Pieter en Mieke komen tegen de middag terug met leuke aanwinsten, Ria ziet haar 
uil niet maar wel een Oehoe en andere nieuwe vogels. Mariette heeft iets besteld op 
het strand bij iemand. Ze hebben alle drie netjes afgedongen en hebben normale 
goeie prijzen betaald. 

Dag 8  

Na  rustige dagen is het 
vandaag zover, we gaan op 
safari. 

Bestemming : Shimba 
hills.  We hebben weer een 
Glory auto besteld en we 
krijgen dezelfde, gezien we 
weer naar Mombasa gaan 
kan de chauffeur met ons 
meerijden. Onderweg zeg ik 
hem dat ik Likoni Ferry niet 
leuk vind en hij biedt aan om 
mee te gaan tot daarna. We 
stoppen eerst even bij 

Bamburi Beach om te tonen hoe ¨echte toeristen¨ hier verblijven en het belangrijkste 
: eventjes goeiedag gaan zeggen en mijn Kikamba10 vrienden onder het terras daar. 

 
9 Jonge groene kokosnoot 
10 1 van de 54 verschillende stamen, afkomstig van het gebied rond Machakos 



We drinken een theetje achter de schermen en mijn wageni ervaren wat beachboys 
zijn. We bestellen wat spulletjes en zullen die later ophalen. De chauffeur neemt het 
stuur over en leidt ons door allerlei kleine binnenwegen, dwars door Mombasa, weg 
van de grootste drukte op Digo Road naar Likoni ferry. Het is nog even chaotisch als 
altijd en er is zelfs een ongelukje gebeurd : een GOK2 vrachtauto is gebotst tegen 
een personenwagen. 
De personenwagen ziet er niet goed uit en de chauffeur zegt dat het er op zal 
uitdraaien dat het slachtoffer zelf zal moeten betalen want GOK heeft nooit geld in 
zulke gevallen. Allez, hop met de bus op de ferry, het valt best mee eigenlijk en we 
zijn zo aan de overkant. We geven de chauffeur een dikke fooi en hij is blij, en wij 
ook dat we veilig aan de andere kant zijn.  
De kustweg is hier aan de zuidkant ook erg druk en smaller dan de weg aan de 
noordkant. Gelukkig moeten we al snel rechtsaf richting Kwale. 
Prachtig landschap door de heuvels. We kopen mango’s en picknicken onder een 
cashewnotenboom. Zalig. 
Er staat een stuk van het uiterst droge gras in brand naast de weg en het spreid zich 
razendsnel uit. Er vliegen veel bee-eaters boven.  

Het blijkt helemaal niet ver te zijn, na 21 km zijn we er 
al.  
Deze lodge is prachtig :  gebouwd in en om bomen. 
Alles in hout dus 
zelfs de takken 
lopen door je kamer 
heen. 
We checken in. 

Leuk detail is de de receptionist Pieter en Mieke 
de bridal suite geeft (omdat die toch niet bezet 
is) wat super lief is van hem. Ndurya zal bij Ria 
slapen op de kamer en Marriette en ik delen een 
kamer.  

We gaan de 
beentjes even 
strekken en van de omgeving genieten. Wat rondkijken 
in de lodge en op het wandelpad door de bomen  . 

 Als we , en het weer, wat afgekoeld zijn gaan we onze 
eerste safari doen. Met 20 km per uur rijden we rond in 
Shimba hills. We zien warthogs,impala’s, sabel 

antilopen,een ander soort hert waarvan 
ik de naam nog op moet zoeken, 
hartebeesten…. het is heel spannend 
om zo rond te rijden terwijl je van alles 



kan verwachten.  Olifanten zijn en blijven zeer imposante dieren. 

  

Pieter en Mieke ook helemaal happy en netjes rond 18:30 rijden we de gate weer uit 
naar de lodge. Dat was een geslaagde trip ! Ik heb kunnen fixen dat Ndurya gratis op 
Ria’s kamer mag slapen en hij schuift ook gewoon bij ons aan tafel om te dineren. 
We krijgen eerst een voorafje : een ei op een leuke manier gepresenteerd, daarna 
uiensoep en voor de hoofdgang mogen ze kiezen uit Spaghetti, Tilapia vis of T-bone 
steak.  
De verschillende lezers van dit blog 
zullen zich misschien al kunnen 
voorstellen wie\wat gekozen heeft. 
Als toetje fruit. Ndurya smult dat het en 
lust voor’t oog is, hij eet bovendien alles 
op wat wij niet op kunnen en hij ontploft 
bijna. 
Er komen allerlei dieren beneden ons, 
onder de lodge doorlopen : ginet en 
civet katten, apen, een bush baby,… Als 
afsluiter gaan we in het uitkijkpunt zitten 
en zien daar nog een warthog een tijd grazen. 
De luipaarden verbergen zich in ‘’de boom…(zegt de waiter) 

Slapen valt niet mee, de waterplas voor de lodge trekt massa’s dieren en insecten 
aan en er zijn continu allerlei onverklaarbare geluiden. Het gekwaak, getjirp, gepiep, 
gebrul, gesis,…………………none stop, maar o zo fantastisch. Zie ons hier ligeen. 



Dag 9  
Voor dag en dauw vertrekken we ‘s morgens na een 
kop thee op safari, de gate is zelfs nog op slot als we 
er staan om 06:15.  
Pieter heeft de kaart die in de lodge hangt 
overgetekend omdat gister bleek dat er geen kaarten 
meer te koop zijn.  
Hij navigeert ons langs de delen van het park waar we 
gistermiddag nog niet geweest zijn. 
De landschappen zijn ongelofelijk mooi. We zien 
dezelfde dieren terug en ook nog giraffen , een papa 
olifant met hele grote slagtanden. Op het hoofste punt 
van het park hebben we een uitzicht wat niet te 
beschrijven noch fotograferen valt. Amai wat is het hier 
mooi. Op de terugweg van Shimba Hills, nadat we een 
lunchpakket hebben meegekregen, loods ik zelf mijn 
wageni over Likoni ferry  en door Mombasa . 

Ik krijg een applaus als we veilig ‘thuis’ zijn. 

Dag 10     

Afrika dag vandaag. We gaan met de pikipiki naar Ndurya’s dorp Konjora. 
We krijgen een Keniaanse lunch. we zijn uitgenodigd bij 
Ndurya thuis. 
Ik zit alleen op een pikipiki , Mariette ook alleen , Ria en 
Ndurya samen en Mieke en Pieter samen. De drivers 
rijden voorzichtig en via mooie uitzichten over de vallei en 
Kilifi Creek komen we bij het schooltje. 
Het is nog dezelfde directie. Als ik mijn grote poster ga 
ophangen, blijkt dat ik niet gedacht heb HOE ik de poster 
zou op hangen. In Kenia is altijd overal een oplossing 
voor en eens de poster hangt vrolijkt het klasje al heel wat 
op. 

Ik steek mijn hoofd ook eens binnen in het klasje 
ernaast en ze beginnen allemaal te gillen, sommige 
rennen weg naar een hoekje en er zijn er zelfs die heel 
hard gaan huilen. De juf zegt dat ze bang zijn dat ik en 
dokter ben die ze een injectie komt geven. Ocharme, ik 
verdwijn maar weer vlug zodat ze op adem kunnen 
komen. 
De helft van de klas zit met 4-5 kinderen aan een 
bankje, de andere helft zit op de grond. Mijn wageni 
hebben wat spullen mee voor de school, maar ze 
kunnen die onmogelijk zelf uitdelen. Er zijn veel te veel 

kinderen. 
Ze geven het dus af aan de directie, die vervolgens leerlingen die iets extra goed 
doen zal belonen ermee. 
 



 

Vanaf de school wandelen we naar de vallei om de kleuren van de aarde en het 
uitzicht te bewonderen.  

Het is tijd om te lunchen. We wandelen een heel stuk inwaarts nog om naar 
Ndurya’s thuis te gaan. Het is warm. Kabibi (de oudste dochter van Ndurya)  zij is, net 
als Tine en Inge nu groter dan ik !!  
Als we op hun shamba aankomen, is het eerste wat opvalt een enorme grafzerk in 
pistache groen. Mama ligt daar begraven. Het feest om haar te herinneren was 
vorige november, 9 jaar na haar overlijden. Men wordt hier begraven, 6 maanden 

later is er een feest, dan drie jaar later 
en 9 jaar later nog een keer. 
De hele familie komt dan bij elkaar om 
te eten en dansen. Pas nu hadden ze 
geld genoeg gespaard voor een 
grafzerk. 
We zien dat ze een tafel en stoelen 
hebben klaargezet, buiten on de een 
afdak in de schaduw en alles bedekt 
met mooie kanga’s . Het ziet er heel 
fleurig en netjes uit. Ze hebben serieus 
moeite gedaan om ons te ontvangen. 
Benson ( de eerste zoon van Ndurya met 

z’n tweede vrouw)  komt meteen naar me toe rennen en ik ga met hem op de 
dugout11 zitten in de schaduw. 
Ndurya geeft de wageni een rondleiding : de hut van zijn vader, zijn eigen hut, er is 
een aparte keuken , veel kippen, de hut van zijn oudere broer, zijn jongere is er nog 
1 aan het bouwen. 
 

 
11 Een uitgeholde boomstam in bootvorm 



De oude man, baba Ndurya Babu Benson, zit buiten te 
vlechten, hij maakt van raffia wat hij aangeleverd krijgt 
mandjes en krijgt daar 50 Ksh voor. Hij maakt ook 
makuti12, handvaten voor panga’s13 en jembe’s en hij 
ziet er heel gelukkig en rustig uit. Midden in de natuur 
wonen met al je kinderen en kleinkinderen om je heen 
en nuttig bezig zijn. Dit lijkt mij zo’n fantastische 
levensstijl, zo rustig en happy met wat ze hebben. 
Tegenvaller is dat Kabibi nu klaar is met de lagere 
school en niet verder naar school kan gaan wegens 
geldgebrek. Ndurya verdient immers maar 75 euro per 
maand en de secondary school zou 40 euro per 
trimester kosten. 
Exclusief boeken, schriften, uniform…  

We krijgen thee en een lekkere maaltijd Sukuma 
wiki met tomaten, uien en patatjes met chapati’s door 
Evelyne gebakken, lekker ! (eigenlijk heeft Pieter er ook 

twee gebakken toen hij de keuken bezocht) Pieter en Mieke kopen mandjes van Mzee14. 
 

Nog 1 nachtje in ons huisje aan de oceaan en tis weer huiswaarts ! 
Dit was een fijne reis, tot nu toe onbekende mensen zijn vrienden geworden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Palmbladeren verwerkt voor dakbedekking 
13 In Congo noemen ze deze extreme grote messen machete 
14 Oude man 



 

 

Dit bericht kreeg ik in mijn email : 

 

 

 


