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20 okt 2011 
Feestdag vandaag, wij vertrekken straks naar Kilifi. Mijn wageni (gasten) hebben 
aangegeven dat ze naar het strand willen. 
Ze willen niet wachten op de trein vrijdagavond (die van Woensdag rijd niet meer ) dus 
regel ik een safari busje. (flexibility) 
Terwijl gisteren de mannen aan het golfen waren, zijn Monique2 en ik het stadje weer 
ingewandeld op zoek naar geld. Van Monique lukte het meteen om bij Equity bank geld uit 
de muur te halen met haar Visa. 
Mijn bankkaart noch mastercard werken ergens. 
KCB,Standard,Barclys,Equity,Family : noppes. Volgens de manager van KCB ligt het aan mijn 
bank. Weird, same card same place heeft altijd gewerkt en ik heb mijn bankier gevraagd 
mijn kaart open te stellen voor buiten Europa vanaf 18 okt. 
Dan maar geld lenen van Monique2.... Tis erg !! 
We eten lekker in de golfclub, iedereen is verbaasd over de lage prijzen voor het lekkere 
eten. 
We laten ons daarna masseren door de blinde Jackson die 300 Ksh vraagt voor een uur 
Shiatzu massage. Mens wat is dat heerlijk ! 
De caddy van Jos heeft een bingo dag, want Jos vindt het zo leuk en vind het zo 
spotgoedkoop dat hij er wat bij doet en de caddy 20 euro geeft. 
Steve Makau de golf captain, trakteert ons en geeft mijn gasten Kikamba namen naar de 
omschrijving die wij hem geven : 
Monique : Mutheu , means neat, clean, smart ..... 
Rene : Mutumia, means older wise person 
Jos : Nzau, means : strenght, power, libido 
Benny : Mumo , means : a man of happiness, blessings, abbundance. 

 

Zwemmen, luieren, zwemmen 

De reis van Machakos met een busje naar de kust is voorspoedig verlopen. Onderweg 
genoten van het wisselende landschap en gestopt in Mtito Andei om iets te eten. 
Op de fruitmarkt een hele mand vol fruit geladen en bij het uien dorp 3 kg rode uien 
gekocht. 
Omdat we uiteraard regelmatig achter vrachtwagens en zondagchauffeurs blijven hangen 
arriveren we rond 1700 in Mombasa, we hebben allemaal een serieus planken reet en willen 
er ingend uit. Ik spreek af met de chauffeur dat hij ons dropt op het treinstation (waar we 
nog even naar moeten zoeken) en we gaan na wat plassen, drinken en rondlopen verder 
met een spiksplinter nieuwe bus van Glory Carhire. Het is nu aan het schemeren en tegen 
dat we Vipingo passeren is het stikdonker. Mijn wageni vallen van de ene in de andere 
verbazing , fietsers zonder licht, auto`s zonder licht, ongelofelijk veel mensen op straat (bij 
ons zit altijd iedereen binnen) de natuur (vnl de enorme baobabs)… Als we uiteindelijk bij 
het huisje arriveren en alle bagage uitgeladen hebben beslissen we om toch nog even te 
gaan afkoelen in de oceaan. DAT doet DEUGD na zo’n lange rit. Het witte strand kan je niet 
zien, er ligt een enorm pak zeewier op. 
De temperatuur van het water wordt geschat op 20 graden door Jos. Ze eten nog een heel 
pak fruit en de reisleiding verdwijnt onder de klamboe rond 21:30, wat veeeels te laat is 



voor mijn doen. De wageni blijven nog wat na-praten op het terras over hun belevenissen , 
ze zijn allemaal overtuigd gelukkig met ”mijn” paradijsje in Killifi. Met het geroezemoes op 
de achtergrond ben ik vlug vertrokken. 

`s Morgens schiet ik wakker en zie dat het al licht is. DJu , te laat voor de opkomst van de 
zon. Lekker naar het strand 
Niet veel later volgen mijn gasten, het water lijkt warmer dan gister. Monique begrijpt 
waarom Pieter en Mieke het hier ook zo heerlijk vonden. Jos heeft wel een ‘probleem’ gehad 
gisteravond : hij geraakte niet in slaap van de honger, er is daar maar 1 remedie voor : 
vroeger gaan slapen. HiHi 
Als het eigenlijk al te warm is wandelen we naar het dorp, alleen Monique blijft alleen achter 
en wij lopen behoorlijk te zweten. We ploffen op een terras neer om vocht bij te vullen en 
gaan daarna proberen geld afhalen. Weer lukt het niet van mij, ook niet bij KCB, van de 
anderen lukt het wel. De machine is niet kapot dus. 
Even later kan ik in de supermarkt wel betalen met mijn mastercard. Ontzettend frustrerend 
is dat, alles laten open zetten voor je vertrekt en dan hier in schande komen tegenover mijn 
gasten omdat ik geld moet lenen bij hun. 
Dat komt ervan dat ik bij Argenta ben zeggen ze allemaal. JIPPIE 
We zien een convooi van wel 100 tuk tuk’s uit de straat van het ziekenhuis. Als we zelf een 
tuk tuk nemen (met zijn viertjes proppen we op de achterbank) draaien we de hoek om en… 
worden aangehouden door de politie. 
Hij doet heel moeilijk tegen de chauffeur en zegt op een gegeven moment tegen Jos ”give 
me 100” Dus ik steek mijn hoofd uit het raampje en zeg ‘ give me your badgenumber 
please, this is bribary, i will tell your boss” 
Zegtie ”move, move, you go ! go ! ” (en hij houdt zijn hand op zijn badge) Jos en Benny 
stappen uit en Rene en ik rijden verder, naar Tuskys. 
De tuk tuk chauffeur bedankt me uitvoerig. 
We vernemen intussen van hem, dat we eigenlijk niet meer met een tuk tuk naar huis 
kunnen, want er is een collega van hem overleden in het ziekenhuis en alle tuk tuk drivers 
moeten verzamelen bij het mortuarium en mogen de rest van de dag niet meer werken. 
Benny neemt een piki piki en zij rijden binnendoor naar huis. 
Op een gegeven moment komen we, met een andere tuktuk, een plas tegen, waar we niet 
omheen kunnen en die er heel diep uitziet. 
 Hij zegt dat het wel zal lukken en het water loopt net niet binnen… Avontuur voor mijn 
gasten, ze zijn op safari … 
 
24 okt 

Gister kwamen mijn wageni terug thuis van hun zeiltocht met de dhow rond 19:15 Ze waren 
op een zandbank gelopen en moesten hozen, daarbij is Benny zijn camera in het water 
gevallen. We hebben hem meteen in de store gelegd waar de de-humidifier staat en hopelijk 
droogt de camera uit , morgen een uitstap ! 
 

25-10 
Vanochtend weer allemaal op rond 06:00 en meteen aan het ontbijt begonnen. Rita komt 
ons immers halen en neemt ons mee richting Mombasa, zij gaat haar zus ophalen op’t 
vliegveld. 
We zitten nog te kletsen op het terras als we opeens een toeter horen, oei, hop hop, we 
moeten weg. 
Benny en Jos gaan achterin de koffer van de RAV zitten en Monique wil er nog bij maar dat 



lukt niet. 
Dus Ndurya,Rene en Monique gaan op e 8erbank en Rita en ik naast de chauffeur Tommy. 
Als we bij het matatu station komen blijkt dat ze liever wat comfortabeler willen reizen, dus 
we bedanken Rita voor de lift en zoeken een geschikte matatu. 
De drie mannen gaan op de achterbank, ik bij het venster, Monique naast mij , Ndurya 
achter de tout (conducteur). De rit verloopt verder voorspoedig en om 08:55 zijn we in 
Haller Park (je kan dat vinden op internet) 
De kaartjesverkoper is er nog niet maar wordt opgeroepen en we zijn algauw op weg naar 
beneden. Het eerste wat we zien is een groepje oryxen. We kunnen er heel dichtbij komen, 
cool die grote horens. Wat verderop twee grote schildpadden van elk 300 kg die in het 
water drijven. We wandelen nadat we de tickets hebben getoond aan de receptie door naar 
de krokodillenpoel. Bah wat een gluiperds. 
Ndurya en ik slaan een klein stukje rechts af  naar het 
uitkijkpunt, de andere 4 lopen al kwetterend en lachend door, ik roep maar ze horen niks en 
ik denk dat ze wel zullen terugkomen als ze ons niet meer zien. 
Ndurya en ik kijken naar de Kudu’s en Nijlpaarden. Ze komen nog niet terug. Hmmm 
Ndurya loopt ff en stuk het pad af maar vindt ze ook niet. 
Dan maar terug naar ons vertrekpunt, ook niets, opeens zien we een aap met een lolly AHA 
Monique is hier dus al gepasseerd ! 
En ja hoor, bij de koelkasten met cola vinden we ze terug. 
We gaan gezamenlijk de giraffen voeren en staan er veel helemaal alleen op 
maandagmorgen . De aapjes proppen hun wangen vol met brokjes die ze op de grond 
vinden. 
Als we uitgekeken zijn op alles gaan we naar het shoppingcentrum Nakumat Nyali en mijn 
wageni gaan in het restaurant zitten eten terwijl ik op zoek ga naar geld en tickets. Weer 
blijkt hoe goed argenta is. Nog steeds niks. No money for me. Dus geen eten. Ik loop op 
aanraden van de klantendienst naar het benzine station waar het wel zou kunnen in de 
Standard Chartered Bank. 
Er staat een label Mastercard op. 
Nix. This card may not be used.Tja. 
Bij Kenya airways koop ik wel 5 tickets voor de terugweg naar Nairobi met diezelfde 
Mastercard. 
Als ik bij mijn wageni kom, zitten die aan halve liters bier en slaatjes en Ndurya heeft een 
pizza gekregen. Ik mag twee stukken van hem  lekker. 
Met de tuk-tuk naar Bamburi Beach Hotel om te tonen hoe het anders kan, als je met een 
georganiseerde reis gaat. We bezoeken de beachboys, die ik ken van eerdere reis, ze 
klampen elke blanke aan om te proberen wat te verdienen.  
Men is het er over eens dat ons huisje stukken beter is dan dit toeritische gedoe. Monique 
koopt een leuke tas, bij één van hen, en hop we gaan weer. 
We rijden nu met een overstap in Mtwapa met ‘’50 cents als amusement’’ weer naar Kilifi. 
Nog even langs de markt voor veeeel fruit en HOP meteen de zee in als we thuis komen.  
ZAAAALIG 

30 October, 2011 08:38 

Takaungu 

De uitstap naar Takaungu begon goed….we lopen onze oprit af en het begint te spetteren. 
We komen boven aan de oprit en…tropische stortregen. We denken eerst nog dat het zo 
wel zal overgaan maar, als we zelfs onder de neemtree druipnat worden besluiten we terug 
naar het huisje te gaan. 



We spelen een spelletje rummikub en kunnen elkaar haast niet horen van het gekletter van 
de regen. Een klein half uurtje later is de zon er weer en vertrekken we. 
Lekker achterop de piki-piki met onze natte kleren, die uiteraard bijna direct droog zijn. 
We komen een de weg waar we in moeten, die eigenlijk deels door privé terrein loopt van 
de plantage van Kilifi Gold en we mogen er niet door met piki-piki’s want er is ”een game 
van de wazungu’ (blanken) Tja, dan maar een omweg. 
1 km verder wil de chagrijnige politie agent die we eerder al tegen kwamen ons stoppen en 
ik zeg ‘gewoon doorrijden ik zwaai wel” zo gezegd zo gedaan en die fliek begint te 
schreeuwen ” you are very useless, useless” 
Langs de weg zien we een enorm dikke wurgslang liggen die doodgereden is, getsie wat een 
engerd, hij is wel zo dik als mijn dijbeen !! (het stuk van de slang wat over is, de rest is zo 
plat als een dubbeltje) zeker ook wel 5 meter lang. 
Als we aankomen in Takaungu zijn we verbaasd hoe mooi en hoe groen het hier is, we 
zouden eigenlijk met een soort veerbootje naar de andere kant maar dat gaat niet want het 
is eb (wat jammer nou :p ) 
Er is een heel leuk fabriekje waar ze echt hele mooie spullen maken. Er werken 85 mensen 
en ze krijgen allemaal een basisloon plus een stukprijs en medical care. 
Op de terugweg krijgen Monique en Rene een platte band. 
We zijn bijna bij het restaurant wat ik op de heenweg gezien heb en waar we willen lunchen 
dus we zitten een klein stukje met 2 per brommer. 
Mijn gasten hebben een potje samengelegd voor hun kosten en we bestellen allemaal kip , 
de ene een platter de ander gewoon 
kip. 
Monique en Rene delen een platter en ze bestellen rijst en groenten extra. Als de platter na 
lang wachten arriveert blijkt dat het een enorme schaal is en ze krijgen hem met zijn 
tweetjes niet eens op… Doggybag dus om de resten aan Safari te geven. 
Mijn halve kuku choma, kip geroosterd op houtskool, smaakt voortreffelijk en de rijst 
ook (en ik krijg alles op) maar kost me een rib uit mijn lijf, samen met de Krest (bitter lemon 
300 ml) betaal ik er 3,15 euro voor. 
We wandelen over de brug naar Tuskys. Ndurya zegt dat ze van plan zijn de brug te sluiten 
en weer een ferry in dienst te brengen omdat al het ijzer van de brug gestolen wordt en 
men vreest dat hij het binnenkort zal begeven. Dit verhaal wordt door de mannen in het 
gezelschap onmogelijk verklaard omdat de brug veel te hoog is en het betonijzer wel een 
arm dik is en onbereikbaar/onafbreekbaar. Ik twijfel.. de Kenianen kennende… 
Jos bevoorraad zich in Tuskys weer met wat liters cola en ik koop een krant. We rijden langs 

de murram weg naar huis 
en…. Ndurya en ik krijgen nu 
een lekke band, als we 
afstappen loopt er een fiets 
rakelinks langs me die mijn 
been schaaft, ik geef hem een 
mep met mijn krant en hij 
zegt ‘sorry sorry’ maar het 
doet even zeer.. 
Tijd voor ons oceaanbad en 
wat yoga. 
‘ Avonds eten we alleen nog 
wat fruit zo vol zitten we nog 
van de late lunch.  
 

 


