
Dag 1 

Ria heeft Woensdagnacht bij ons gelogeerd om zeker te zijn dat we samen op de 
trein naar Brussel Luchthaven zouden zitten. 
Onze buurman Eddy was zo lief om on snaar het station te brengen. Nogmaals Dank 
buurman J 

De treinreis verliep supervlot en we waren om 11:10 net 10 minuten op Zaventem 
toen Jan en Petra ook verschenen. Die waren al om 06:00 vertrokken en hebben 
door de Belgische verkeersborden de parking niet gevonden en dan maar gewoon 
op de luchthaven geparkeerd. 

De vlucht naar Frankfurt met een CRJ900 van Lufthansa was comfortabel en snel. 
Een snack en een drankje, en een vrouwelijk gezagvoeder. 

Op Frankfurt zelf alles OK, 4 uur gewacht en toen ik door de douane moest bleek 
mijn chip kapot. Als ik terugkom moet ik naar mijn ambassade zei de Duitse 
meneer…. (gelukkig mocht ik weg) 

Met Condor eveneens een supervlucht,  lekker eten en een gratis fles water. Alleen 
het entertainment systeem moet je betalen, 8 euro, dus.. jeweetwel, ’t was toch een 
nachtvlucht. 

OP mijn gewone manier heb ik nog redelijk goed geslapen en de chauffeur van 
Naturalworldsafari stond op ons te wachten.  

Om 05:00 Kenya time waren we mooi voor alle files uit Mombasa weg en zagen we 
de zon opkomen toen we langs Bamburi reden. 

Een PLENSBUI amaaaai. Voor 07:00 waren we al in Kilifi alwaar de Tuskeys en de 
Muhindi nog gesloten waren (water/rijst etc  inslaan) en dus maar bij de Italiaan 
inkopen gedaan. 

Thuis bleek de melk zuur  te zijn (voor de koffie van Petra)  en de oceaan was op me 
aan het wachten. 
ZALIG. 

Mango’s gesmuld, Jan  heeft meteen verse vis gekocht die ‘’aan  kwam wapperen’’ 
en verorberd 

Nu vlug slapen, ben  doodmoe en Jan ligt al lekker te snurken. 

 

Dag 2 



Het heeft blijkbaar vannacht geregend en vanochtend is er een troep apen over het 
dak gedonderd, maar ik heb niets gehoord. Ik werd wakker om 06:00 en ben meteen 
naar het strand gegaan. De zon kwam 20 minuten later met de fantastische pracht 
zoals ze dat altijd doet. 

Naar de rotsen en terug gewandeld, yoga gedaan en lekker gezwommen. 

Ria is was al verdwenen voordat ik opstond, op vogel kijkronde. Toen ze terugkwam 
om 08:00 samen fruit ontbeten. Petra en Jan hebben brood en eieren gekocht en 
Ndurya maakt dan toast met omelet voor ze, fruit alleen is niet genoeg. Ze eten thuis 
in 26 jaar niet zoveel fruit als hier zei ze. 

Ria heeft de puinhoop gezien van de afgebroken muren door de lokale Giriama. 
Stubs en z’n vrouw durven niet meer te slapen in het huis en slapen in hun andere 
huis aan de Creek. Stubs is een arrogante koloniaal die de lokale originele bewoners 
hier ‘’those bloody basterds’’ noemt, of ‘’the stupid locals’’ en mensen zelfs verbied 
om langs z’n huis en/of domein te lopen. Het domein is op een slinkse manier door 
zijn grootvader verworven en hij doet niets met het land. AL jaren staan er stukken 
die ommuurd zijn ‘’te koop’’ voor astronomische prijzen, vorig jaar heeft hij ook aan 
Ria en mij gevraagd of we geen stuk wilden kopen. 
Na de koffie (ik drink alleen leverdrank) zijn Petra en ik met de pikipiki naar Tuskeys 
geweest, tandenborstels halen (was ze vergeten thuis) en thee, yoghurt, cola, etc etc 

Daarna met de pikipiki naar de markt een mand vol fruit en groenten halen en met 
de tuktuk weer terug. Ze vond het geweldig. 

Zwemmen om af te koelen. 

Ik heb als lunch 1 vervangen calamari op en zij hebben hun gister aangekochte vis 
gegeten met currysaus en rijst. 

’s Middags gelezen, gepland en geluierd. Tot het vloed was om 16:00 en weer gaan 
zwemmen. net voor het avondeten nog een keer gezwommen en. Lekker mango, 
papaja, ananas, avocado en een stukje banaan gegeten en zitten kletsen over 
geografie (Jan heeft dat een jaar gestudeerd en hij heeft me een tip gegeven waar 
we thuis fossielen kunnen vinden). 

Toen viel de elektriciteit uit om 19:50 : YES zonder strooilicht sterrenkijken. Prachtig 
de Melkweg. Orion is te zien en verder herken ik niets? Teken om onder de klamboe 
te gaan. Het is nu alweer terug, en toch blijft de generator draaien van de buren, zal 
wel iets met fases te maken hebben. 

 

Dag 3+4 



Van gisteren 15:00 tot vandaag 15:00 was er geen elektriciteit. 

Gisteren ben ik toen het maximaal eb was gaan snorkelen met Ndurya (naar het rif 
met de surfplank) en ’t was prachtig. Heel veel geleurde vissen gezien, te veel om op 
te noemen. 
Toen we uit het water kwamen, bleek…dat ik enorm verbrand was. Man man wat 
een pijn heb ik gehad. Heb een emmer naast mij bed gezet om een lange lap nat te 
houden en die stukje bij beetje over mijn rug te trekken als hij door de hitte van het 
verbrand weer droog was geworden. 
JAJA ik weet het, ik ben al 40 keer in Kenya geweest… Z.U.C.H.T. 

Dus vandaag heb ik niet kunnen zwemmen in de zee en om de haverklap 
ingesmeerd met Aloë Vera, die Ndurya speciaal is gaan halen bij de overburen. 

Ria en Jan zijn vandaag om 05:00 vertrokken naar Arabuko Sokoke Forest met een 
auto + chauffeur. 

Petra en ik hebben wat gekeuteld en zijn dan om 11:00 op onze afspraak geweest 
bij de Barones met Marguerite en haar man George. Zij wonen hier al heel lang en ik 
kende haar al een hele poos via facebook. Ze hebben nu cappuccino en espresso bij 
Barones J Ik heb gewoon kres t op. 

Via Tuskeys zijn we dan gewoon weer naar huis gegaan om lekker op het palmwind 
terras te gaan zitten en Petra is nog op het strand gaan zitten. 

De reizigers waren vroeg terug en heel enthousiast, ze hebben alles gezien wat ze 
wilden zien. 

Het is MEGA warm, binnen in huis is het 34 graden, buiten voel je de zon zo door je 
overhemd branden. 



We zijn nu net klaar met rummikuppen (met punten) SMILE 

 

Voorlaatste dag 

Time flies when you’re having fun… 

We hebben een rummikub marathon gehouden vandaag, ‘s nachts had het enorm 
geregend, ik waaide bijna m’n bed uit en de klamboe wapperde als gek. 
De  natuur kikkert in ieder geval helemaal op van de regen. Alles bloeit, spruit en 
groeit. 

Vandaag voor het eerst weer in de oceaan geweest. Het was heerlijk. 
Het is blijven regenen tot 14:00.(dus ja, we were swimming in the rain) 

Heb na het eten (alweer vis, er was een snapper van 3 kg vers aan huis gebracht 
vanmorgen) een wandeling gedaan met Ria in de omgeving. Terwijl Jan en Petra 
naar ’t dorp waren boodschappen doen, met M&M expres. 

 

 

 


