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VOORAF
DISCLAIMER.

Alles in dit verhaal is volledig waar, en exact weergegeven. Tenminste, als je het bekijkt
vanuit Keniaans perspectief, waar alles wat klopt toeval is.
Volgens Europese maatstaven is iedere overeenkomst
van dit verhaal met de bestaande werkelijkheid een
wonderbaarlijk toeval.
DE AANLEIDING

De aanleiding voor de reis naar Kenia is opmerkelijk.
Rob Aarsen, hoofdredacteur van “Onderwatersport”
komt op het idee een lezersreis te organiseren. Thema
is de specialisatie Onderwatersport Wereldwijd. En of
ik dan mee kan als docent.
En dus mag ik een tekst aanleveren om mensen te
werven….
DE WERVING

Waarom de specialisatie wereldwijde biologie in Nederland volgen, als het ook in Kenia kan.
Gewoon iedere dag één tot anderhalf uur theorie, waarbij je ook zelf aan de slag gaat. Want
bij deze cursus wordt de theorie onmiddellijk gevolgd door de praktijk.
Zo krijg je de kans om in Pilli Pipa zelf op zoek te gaan naar de verschillende dier- en
plantengroepen in en rond het koraalrif.

Belangrijk binnen de cursus is de vraag wat ieder
gebied zo uniek maakt. Je krijgt voorbeelden van
een aantal gebieden, zodat een vergelijking
mogelijk is. Daarbij worden jullie uitgedaagd je
eigen wereldwijde ervaring in te brengen.
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De cursus wereldwijde onderwaterbiologie is meer
dan een (fotografische) jacht op soorten. Je kijkt
ook naar de samenhang tussen de verschillende
soorten en hun omgeving en naar het gedrag dat
ze vertonen. Dit alles aan de hand van het meest
unieke specialisatie boek van de NOB: 540
pagina’s met heel veel beeld en boeiende tekst.
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Het gaat niet goed met ons onderwatermilieu. Hier in Kenia doet men er iets aan, door
middel van het project Reefolution. Vernield koraal wordt opnieuw “geplant”. En met een
verrassend resultaat. Niet alleen krijg je de kans om kennis te maken met de biologen die
achter dit project staan, maar je gaat het ook onder water bekijken en krijgt de kans om zelf
mee te werken aan herstel.
Om de specialisatie te behalen wordt van je gevraagd een “verslag” te maken. De vorm is
vrij, en kan een fotoserie, foto collage of een kort verhaal zijn. Als je bereid bent dit te delen
met de reisgenoten, dan wordt het verwerkt in een digitaal reisverslag, dat je na afloop van
de reis krijgt toegezonden. Een uniek document na een unieke reis, uitgewerkt door een van
de auteurs van deze specialisatie.
LEZING VOORAF
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De organisatie is in handen van “Eigenwijze Duikreizen” in Nijverdal,
die me in juni vragen samen met onderwatersport een lezing over de
specialisatie te geven om mensen te werven. Samen met Nelleke ga ik
er heen.
Terugkijkend op de foto’s is het werven gelukt, Peter en Ingmar
hebben we overtuigd. Ina helaas niet, maar dat was te verwachten. Het
was in ieder geval leuk haar te zien.
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AMSTERDAM SHIMONI, 10 & 11 NOVEMBER
De vlucht vertrekt om kwart voor negen ’s avonds. De bagage is dan al ingepakt. Om te
beginnen smokkel ik een beamer mee. Die is vanuit Kenia besteld en bij ons thuis afgegeven.
Daarbij is direct afgesproken dat ik ’s avonds tussen duik en avondmaal les geef. Naast de
beamer zal er ook voor een whiteboard en een scherm worden gezorgd.
Wel worden alle cursisten verondersteld om aan één stamtafel te gaan zitten. Ik kan daar
niet mee zitten, zo doen we het thuis ook.
Merijn brengt me naar Schiphol, waar de berg bagage op een wagentje verdwijnt. Die wordt
bij de incheckbalie afgegeven. Daar vraag ik hoe de lamp moet worden vervoerd,
handbagage of koffer? De berichtgeving is daar vaag over. Vroeger moest de halogeenlamp
er uit, maar met de LED is dat eigenlijk geen optie meer.
De incheckbalie weet het ook niet, en zo wordt er gebeld met de afdeling “Bijzondere
beslissingen over potentieel gevaarlijke zaken”. Na ernstig zoeken op websites wordt mijn
lamp “mostly harmless” verklaard en mag hij mee.
Bij de gate stel ik me op met duiktrui en hoed en jawel, de eerste reizigers herkennen me, en
zo verdwijnen we als groep in het vliegtuig.

Hoewel, in Nairobi is het bepaald niet
warm en het regent. En dat zit niet
mee, want we moeten onze bagage
oppikken (en sommigen zelfs nog een
visum kopen) om vervolgens het plein
over te steken naar de vertrekhallen voor lokale vluchten.
Uiteraard mag daarbij het geheel langs de douane en twee
keer langs een röntgenband. Mijn mededeling dat er
duikspullen in de tas zitten in combinatie met de ernstig
kijkende tie-rips waarmee ik alles heb afgesloten is
voldoende, om alles in een keer door te laten.
De handbagage van Petra moet open. De controleur blijkt
nog nooit een ademautomaat gezien te hebben. Na een
uitgebreide toelichting krijgt ook die de status “mostly
harmless” en kunnen we door.
De vlucht van Nairobi naar Mombassa is nauwelijks de
moeite, of het zou moeten zijn dat het hier droog en wel
heet is.
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De KLM vlucht wordt uitgevoerd door
Kenia Airways. De verzorging is prima,
alleen zet men de temperatuur vast op
het land van aankomst, de trui kan
worden opgeborgen tot de terugreis
😊
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ze met honderden tegelijk de boot op, compleet met volledige vrachten op het hoofd en
onder de armen.
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We worden opgewacht door Harm, eigenaar van “Camp Firefly” met twee extra chauffeurs.
Twee groepsleden waren al in het land, en jawel,
die zijn nog niet op de luchthaven. Veel gebel
over en weer, waarna blijkt dat ze in het verkeer
vastzitten. Het is een wat wazig verhaal over
Chinezen die de weg aanleggen en de
vrachtwagens die daardoor vastlopen in de
waterplassen na de regenbuien. Maar hoe het
ook zit, ze zitten vast in het verkeer. Na mijn
stelling dat ik geen haast heb wachten we op
Peter en Yvonne onder het genot van een kop
koffie, waarbij direct ook Knorf op de foto gaat met een beeld van een Masai.
Nadat het gezelschap compleet is worden we naar Shimoni
gereden. Harm betoogt dat hij zo blij is dat ik ’s ochtends les
wil geven (naast alle andere verhalen, zoals zijn koi karpers,
de tilapia- en meervallenkweek en zijn pistool dat hij trots
laat zien met als toevoeging dat je echt af en toe iemand in
een knieschijf moet schieten). Ik heb door dat het weinig
zin heeft om in te gaan op zijn eerdere verzoek om ’s
avonds les te geven…
Mombassa is, met ongeveer een miljoen inwoners, de
tweede stad van het land. Het grootste deel van de stad ligt
op een eiland dat aan de landkant een verbinding heeft
richting achterland. Wij moeten naar het zuiden, richting
Tanzania. En dat is een veerpont-verbinding. Allereerst is er
een totale anarchie bij de pont. Toeristenbussen hebben
voorrang, maar moeten dan wel in de rij naar de pont
kunnen komen. Mensen met een permanente pas hebben daar wel voorrang op, als ze langs
de rest van de rij en de bussen weten te komen. Tuk-Tuks passen er vaak wel tussen, en dan
beginnen we nog niet over handkarren.
Voetgangers zijn een andere categorie. Via onnavolgbare regels wordt eens in de zoveel tijd
een boot gereserveerd voor voetgangers. Die zitten achter een hek. Voor ons is niet duidelijk
hoe ze daar komen, maar de weg is lokaal goed bekend, want als het hek open gaat stromen
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Na de veerboot is het nog een paar
uur rijden, waarbij blijkt dat
Kenianen dol zijn op
verkeersdrempels. Die worden zo
enthousiast aangelegd dat er soms
doden vallen (met name onder de
tuk-tuk rijders), als er ineens weer
ergens een onverklaarbare heuvel is
aangelegd.
De laatste 40 minuten worden de
verkeersdrempels vervangen door
een onverharde weg, waar door de
regen wat extra kuilen in zijn

Op kamp Firefly is geregeld dat ik in Pilli Pipa slaap. Daar heb ik Harm wel even aan moeten
herinneren, want hij vergeet alles wat hij zegt, en handelt alleen naar de laatste uitspraak.
Het kamp ligt aan de rand van de plaats Shimoni, een vissersplaats, van waar in het verleden
de slaven werden verkocht aan handelaren in Zanzibar. In een meer recent verleden was het
een van de uitvalsbases van de piraten aan de Afrikaanse oostkust.
Maar terug naar de slaapplaats. Op
het kamp staan een aantal mooie
stevige canvas tenten. Een ervan
heeft een bijzondere plek. Met de
lokale bevolking heeft Harm een
viertal traditionele boten, Dhow
genoemd, gebouwd.
In feite zijn dat kleine
vrachtschepen, en uiterst geschikt
als boot voor duikers.
De eerste, de Pilli Pipa, is
afgeschreven en de kant op
getakeld. Daarop staat een
eenpersoonstent met uitzicht op de zee. En dat is mijn verblijf de komende week. De
toiletten en de (koude) douche zijn even wandelen, maar alles bij elkaar is het een prima
verblijf.
In de middag geeft ik de introductieles. Het white board is direct ook het projectscherm, en
daarmee aan de kleine kant, maar het werkt. In ieder geval even, want we zijn in Kenia. Dus
jawel na een minuut of tien valt de stroom uit. Daar blijkt niemand van wakker te liggen. Het
noodaggregaat wordt gestart en binnen de kortste keren zijn we weer on-line.
Daarna blijk al snel dat de naam Firefly niet zomaar een verzinsel is, het barst er ’s avonds
van de vuurvliegen. Ook zitten er overal miljoenpoten en gekko’s.
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gevormd.
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Om half tien
geloof ik het
wel en ga ik
naar bed,
morgenochtend
om 7 uur
ontbijt.
Iedereen staat
op als ik
vertrek, en lijkt
blij dat
niemand op het
idee komt om
direct een
avond door te
halen.

KISITE REEF, 12 NOVEMBER

Die dag duiken we in het Kisite
Reef Park, een beschermd
gebied waarbij we op de
achtergrond de bergen van
Tanzania zien liggen. Mooi
gebied, waar het verboden is om
te vissen. Verder gebeurt er
weinig bijzonders.
Een eerste groepje maakt direct
een nachtduik. Dat kan al om zes
uur, en Harm vertelt dat dit geen
probleem is, de anderen kunnen
alvast op de normale tijd eten.
Daarna verdwijnt hij uit beeld. Het eten wordt keurig aangekondigd en opgediend…. Als
iedereen het water weer uit is.
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De eerste ochtend wordt er direct tegen me aan geduwd door Harm cs. om de les kort te
houden, want anders loopt het duiken zo uit. Ik maak duidelijk dat dit niet mijn probleem is,
en dat ik ben ingevlogen om hier een cursus te geven. Dat blijkt heel begrijpelijk en te passen
in de Keniaanse instelling. Je probeert wat en dan lukt het, of het lukt niet. In dat laatste
geval verzin je weer wat anders.
We zijn dan al even wakker, want de Iman was op even voor vijven gezet, en daar kan geen
wekker tegen op. Bovendien begint er bij zonsopgang iets te schreeuwen in het bos.
En jawel, het blijkt een aap te zijn.
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EEN DAG MET VIER DUIKEN, 13 NOVEMBER

Bij het opstaan blijkt dat ik inmiddels door de Imen (het zijn er twee) heen kan slapen. Zelfs
van de apen wordt ik niet wakker. Dat is opmerkelijk, want tijdens het eten lopen ze over
mijn tent (en schijten op de tafel).
Bij de trap naar mijn bed-boot schiet zelfs een zwart slangetje weg.
We hebben 15 duiken afgesproken, dus
het wordt tijd om door te werken.
Duiken doen we alweer met de Dhow
Almasi, de grootste van de vloot van
Harm. De start is bij Purple Reef, een plek
die overgroeid is met gorgonen. Hoewel
er minder vis is dan gisteren, is het
minstens zo erg de moeite waard. Met
de theorie ben ik inmiddels zover dat er
gericht gezocht kan worden naar alle
ongewervelde stammen en klassen.
De tweede duik is bij Dolphin Reef. Vanaf
de boot zien we er een paar, maar onder water is het vooral het kleinere spul.

Voor de cursus is het handig als de
deelnemers nog iets kunnen zien van de
zeegrasvelden en de mangrove. De mangrove
kan morgen, maar zeegras kan tijdens duik
drie op het huisrif (in feite een zandhelling,
maar housereef klinkt en verkoopt beter) in
Wasini Chanel.
En jawel, we gaan over boord bij het
zeegras… om er onmiddellijk vanaf te
zwemmen. Het wordt een muck dive, een duik waarbij in de modder wordt gezocht naar
interessante dingen, en die blijken er zat te zijn. Aan het eind van de duik besluiten Harry en
ik dat we over het zeegras naar de
kant kunnen duiken, zodat we goed
zijn voorbereid op de duik morgen.
Het is prachtig om de schutkleuren
van de vissen in het gras te zien.
Bovendien beginnen de cursisten nu
ook te zien dat er een grote variatie
aan zeekomkommers en zeeëgels is.
Een nachtduik is ook zeker mogelijk
voor de hele groep. Vooral “aan de
andere kant is dat heel mooi”.
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Iedere keer dat je aan boord komt krijg je stukken limoen om de zoute smaak weg te
werken, en wat gebakken voedsel, wat al snel
met “oliebollen” wordt aangeduid.
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Alsof we nog niet genoeg gezwommen hebben verdwijn ik daarna in het zwembad. Tenslotte
is er nog minstens een half uur voor het eten op tafel staat…
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Dat heeft wat uitleg nodig. Kamp Firefly en Shimoni liggen op het vaste land. Verder ligt daar
ook nog Dhani Beach, voor de strandtoeristen. Volgens Harm een mooi gebied, waar je
alleen last hebt van de Beach Boys, mannen die op alle legale en illegale manieren proberen
je geld af te troggelen. Ze hebben
alleen de schurft aan honden. Harm
heeft er acht.
Tot zover “onze” kant. Er tegenover
ligt, op en paar honderd meter aan de
andere kant van Wasini Chanel,
Wasini Island. Op dit eiland heeft
Harm, recht tegenover Firefly, nog
een resort: Pilli Pipa.
Volgens onze begeleider Yatin is dat
de plaats om te duiken, en dan
kunnen we direct de zeegrasvelden en
de mangrove bekijken.
Ik zou graag eerst even kijken voor de hele groep er wordt losgelaten. Dat is natuurlijk geen
enkel probleem, dat kan vanavond, om even voor zes uur.
Harm komt naar me toe en vraagt of ik het vervelend vind als de rest van de groep vast eet
op een normale tijd. Natuurlijk is dat geen probleem en met Toine, Pedro en Robin gaan we
te water. Helaas is er net op dat moment even geen boot beschikbaar, maar deze kant is ook
heel mooi…
Onder het motto “we zijn in Kenia” maken
we een prima 4e duik. Alleen moet af en
toe de lamp uit. Er zwemt een soort
sardientje dat op het licht af komt en als
een wolk muggen om je hoofd eindigt.
Alleen wanneer je de lamp uit doet
verdwijnt de school weer even, en kan je
de zeevonk bekijken.
Als we het water uitkomen staat Harm te
schuimbekken en maakt Yatin uit voor
rotte vis. We zijn te lang weg geweest, dus
nu moeten de andere gasten later eten. Als gezegd, een afspraak met Harm heeft een
houdbaarheid van vijf minuten.
Later komt Harm opnieuw naar me toe. Er is een probleem met de safari. De lodge “Lions
Bluff” heeft een grotere groep aangeboden gekregen en ons onmiddellijk geannuleerd. Het
zou mooi zijn als ik de cursus zou kunnen inkorten, hoewel Harm zelf daar wel de problemen
van in ziet.
Dus hij begrijp mijn mededeling dat ik een afspraak met het reisbureau heb, en dat dit ook
geldt voor de safari organisatie. Het is aan de laatste om hun probleem op te lossen, niet aan
mij, zeker niet omdat een deel van de groep alleen voor mijn cursus komt.
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REEFOLUTION, 14 NOVEMBER

Vandaag eten we daar luxe in het
restaurant “Karibu” (Welcome). Na
het formele welkom krijgen we
eerst ananassoep. Voldoende om
100% van onze kinderen van het
eiland te jagen, maar wij vinden
het bijzonder lekker.
Vrouwen komen na de soep
zingend binnen met ieder een
gerecht. Onschuldige dingen als
zeewier, rijst en saté, maar ook
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Harm is een nacht weg naar Mombassa, en wij doen vandaag het conservation project van
de cursus. Voor de kust doet de Universiteit van Wageningen onderzoek naar mogelijkheden
van koraalherstel. Vandaag geeft de net afgestudeerde bioloog Ewout Knoester een inleiding
in dit “Reefolution” project.
Na een korte inleiding gaan we met
de hele groep op zoek naar
afgebroken stukken koraal op het
huisrif. Dat blijk best een klus,
eigenlijk ligt er niet zo veel. Maar
het in detail zoeken blijkt erg leuk,
dus iedereen komt opgewekt het
water uit. En zowaar we hebben
nog een paar emmertjes koraal
ook. De hele groep heeft
ondertussen ook allerlei andere
soorten gezien, en een stuk
zeegras, dus dat is geregeld.
Vervolgens is het een kwestie van snel Wasini Chanel oversteken om daar het koraal in
stukjes te knippen en op te hangen in de proefopstelling.
Een ander deel gaat, gewapend met
tandenborstels opstellingen te lijf die
eerder zijn aangeplant. Het grote
risico van deze proeven is dat het
koraal overwoekert raakt door wier
en afsterft.
De schoonmaak gaat prima, daarna
kunnen we terug zwemmen naar de
boot. Hierbij hebben de begeleiders
niet door dat ze 30-40 jaar jonger
zijn dan wij en dat de meesten het
tempo niet aan kunnen. Maar
uiteindelijk eindigt iedereen op de
Almasi die ons naar Pilli Pipa
brengt.
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een forse lading krab. Het personeel loopt met een plank en een houten hamer langs de
tafel om je te helpen de krab aan gort te slaan, zodat je bij het vlees kan.
Alles bij elkaar duurt de maaltijd lang, en wordt door velen afgesloten met de aanschaf van
wat T-shirts en het bewonderen van de baobab bomen die nog groter zijn dan aan “onze”
kant.

Dan gaan we terug naar kamp Firefly, waar de middag wordt afgesloten met luieren en de
foto’s bekijken. De eersten beginnen al na te denken over hun slotopdracht.
Om zes uur is iedereen weer op de been voor de nachtduik. We worden met de Dinghi weer
naar de Almasi gebracht. Die is echter niet bedoeld om ons naar de overkant te brengen,
maar alleen om ons op om te kleden. Iemand heeft bedacht dat de nachtduik op het huisrif
plaatsvindt. Het is zo’n moment waarop je moet denken: “ik ben in Kenia!”
Na de duik en het diner schuif ik op mijn tent/boot nog wat foto’s in elkaar. Dan zie ik ineens
dat het noodlot toeslaat, want de laptop laadt niet meer. Als een speer wordt alles wat van
belang is op SD kaarten en memory sticks gezet. Morgen uitzoeken hoe we dit nu weer
oplossen, we zijn tenslotte in Kenia!

De dag begint zoals alle dagen.
Twee spiegeleieren, geroosterd
brood, vruchtensap, koffie en
spek of worstjes. Dat alles wel
in een willekeurige volgorde.
Hoe je je eieren wil is alleen de
eerste dag gevraagd, daarna zit
je er aan vast.
Dit alles gebeurt onder toezicht
van de eekhoorns en de apen
die rond en over het
ontbijtgebouw klimmen.
Inmiddels heeft Yatin zijn
computer ingeleverd, en kan de
les na het ontbijt ongestoord worden gegeven. Met nog twee dagen te gaan liggen we goed
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MIS, 15 NOVEMBER
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op schema. De groep heeft het zitten aan de tafel inmiddels opgegeven en overal stoelen
veroverd om op het gemak mee te doen. Iedereen is fanatiek, dus ik zit er niet mee.
Daarna is het tijd om aan boord te gaan voor twee duiken bij “The secret place”, waarover ik
niet meer informatie kan geven 😊.

Met groot gemak kan ik vertellen dat ik al lang duik, dat ik heel veel heb gedoken, en dat ik
in vele landen ben geweest.
Minder comfortabel wordt het als je moet
toegeven dat het gewoon een keer mis gaat.
Al heel lang hanteer ik het principe, dat je ook
je fouten moet benoemen.
Recent heb ik een aantal dagen achter elkaar
gedoken, met op de 3e dag vier duiken.
Op de vierde dag ging het mis.
Al jaren duik ik met gasgeïntegreerde
computers. Een blik en ik weet mijn
luchtvoorraad, no deco time en duiktijd met
resterende lucht.
Helaas ligt de computer al negen weken bij de reparateur.
Nu doe ik lucht met analoge meting, en heb ik een computer die ik minder goed ken.
De divemaster stelt een duik voor naar 35 tot 40 meter, voor prachtige gorgonen wanden.
We leggen uit dat we uitgaan van 25 m max. Aldus wordt besloten. Ik duik alleen, binnen
een groep van 13 duikers.
En jawel, op 24,5 ligt een gitaarrog.
Mooie duik, 50 minuten, en na nog een safety
stop van 3 minuten stappen we weer in de
boot. Uurtje wachten, stukje varen en we
krijgen het signaal dat we weer kunnen. En
daar maak ik fout één. Ik ga er van uit dat de
andere instructeurs en de divemaster een
duikplanning hebben gemaakt.
Heel snel daal ik naar 23,5 meter, waar wat
grotjes zitten met wat ongewervelden die ik
zoek. De naaktslak, de mosdiertjes en
zakpijpen gaan op de foto en binnen een paar
minuten stijg ik op naar 14 meter tot net
boven de groep. Die breekt in tweeën. Ik besluit in de buurt van de divemaster te blijven.
Dan maak ik fout twee. Ik controleer regelmatig mijn lucht, maar niet de rest. Daardoor heb
ik niet op tijd door dat het rif af loopt en ik op 17 meter kom.
Na 50 minuten sein ik de divemaster in dat ik de duik beëindig. Ook hij vindt het mooi en
blaast zijn ballon op. Op 6 meter kijk ik of de safety minuten al lopen. Tot mijn verbijstering
zie ik 12 minuten deco staan.

1

Dit deel van het verhaal is verschenen in het Gagnan clubblad.
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DUIKEN BIJ DE SECRET PLACE 1

12

En dat brengt me op fout drie: er is geen
afspraak wat te doen met een duiker die
alleen achter moet blijven. Voor mij is
het overzichtelijk, boei oplaten en
hangen. Ik gebruik een belangrijk deel
van mijn reserve, maar kan direct
uitrekenen dat het wel past.
De laatste 9 minuten ben ik alleen. Als ik
boven kom klinkt er applaus.
Maar ik kan er niet trots op zijn. Twee
andere buddyparen, die de groep kwijt
waren geraakt, blijken ook na een
decostop boven te zijn gekomen, en niemand heeft bedacht dat mensen alleen een stop te
laten maken mogelijk niet erg veilig is.
Conclusie:
- deze duik was geen gevaarlijke situatie, maar die had zomaar kunnen ontstaan. Door
een strakker duikplan was het veel veiliger geweest.
- training helpt echt in deze situaties, volg de decospecialisatie (misschien voorkom je
dit dan).
- IK WIL MIJN GASGEÏNTEGREERDE COMPUTER TERUG
Rob Kool
PS: Duik 3 heb ik die dag overgeslagen.
EN VERDER

KISITE EN MAKOKOWE, DRIE DUIKEN, 16 NOVEMBER

In het pakket van deze reis zitten 15 duiken. Met nog twee dagen te gaan is het tijd om
vandaag drie duiken te maken. Alleen, na gisteren wel ondieper. De eerste gaat weer naar

Duiken in Kenia 2017

Hoofdstuk: Kisite en Makokowe, Drie duiken, 16 november

Bij terugkeer ziet het bad zwart van de bezoekers (wat in Kenia al snel lukt). Ook daar
hoeven we niet van op te kijken. De marine politie uit deze kusstrook kan maar voor een
deel zwemmen, en Harm biedt ze eens in de week de mogelijkheid om zwemles te nemen en
te trainen. Geen idee wat hij er aan overhoud, maar bescherming en ongelimiteerd schieten
op knieschijven is vast deel van de deal.
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Bij terugkeer blijkt Harm terug te zijn uit
Mombassa. De stad heeft hem er niet vrolijker
op gemaakt, maar hij heeft wel een positief verhaal. “Lions Bluff” is een naar resort, dat
bovendien zijn afspraken niet nakomt, en bij het verkeerde park ligt. Gelukkig kunnen wij
ergens anders terecht, zodat we niet hoeven te verplaatsen.
Ik vertel hem dat ik daar prima mee kan leven, maar dat het niet onhandig zou zijn als hij het
even tegen iedereen vertelt. Hij geeft aan hij dat zeker zal doen, maar tijdens het avondeten.
We grijpen het moment aan om
hem even te vragen naar zijn
verdere onderneming, waarna we
worden rondgeleid langs de Koi
karpers en de andere visvijvers. Het
blijkt een indrukwekkende
verzameling goed aangelegde
vijvers. Ook kunnen we even kijken
in het lab van de universiteit van
Wageningen.
Daarna verdwijnt Harm uit beeld, de
toegezegde toelichting over de
Safari moeten we zelf maar
doorgeven.
DE LAATSTE DUIKDAG IN WASINI CHANEL, 17 NOVEMBER

Bij het opstaan ben ik toch wat weemoedig. Het is de eerste geboortedag van mijn moeder
sinds haar overlijden. Het is goed om even met Nelleke te skypen. Mij zus bereiken lukt niet,
ondanks dat we het beiden proberen.
Deze laatste dag knippen we de les in tweeën. In het eerste deel bespreken we het
hoofdstuk gedrag en de foto/determinatie opdracht. Bovendien vraag ik om feedback. De
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Hoofdstuk: De laatste duikdag in Wasini Chanel, 17 november

Kisite. Op de weg er heen zien we dolfijnen, en
daarna komen we onderwater snel een schildpad
tegen.
Ook zien we nog een paar grote baarzen. Kortom
een prachtige duik.
Daarna maken we twee duiken bij Makokokwe.
Prachtige structuren, maar niet heel veel leven
op en tussen het koraal, dat langzaam
overwoekerd wordt door wier.
Bij terugkeer kijken we eens wat beter naar de
rotsen die de kust van Firefly vormen. Het is oud
koraal, waar allerlei krabben over en tussen door
hollen. Daarnaast zitten er keverslakken en
hagedissen.
De overgang van water naar land blijkt ook prima
in het programma te passen.
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groep, vooral mede-instructeurs Petra en Marcel, geven goede input die direct gebruikt kan
worden voor de docentenhandleiding van de NOB.
Daarna is het tijd voor de twee duiken voor Wasini eiland. Het kan dus wel. Alleen de Almasi
is niet beschikbaar, we moeten het met de Monsoon doen.
Het niet beschikbaar zijn van de Almasi is
een verhaal op zich. Harm is aan de
overkant bij Pilli Pipa een platform aan het
bouwen zodat bij hoog- en laagwater de
gasten makkelijk aan land kunnen.
Daarvoor heeft hij opdracht gegeven om ’s
ochtends tussen vier en vijf uur de Almasi
vol te laden met bouwmateriaal. Het is de
schone taak van de nachtwakers om dit te
doen.
Zij zijn de helft van de bouwploeg. Met een
Keniaans inzicht bedenken ze dat veel handen licht werk maken en dat het laden veel vlotter
gaat om zeven uur, als iedereen aanwezig is.
Detail, maar niet onbelangrijk: dan is het alweer laag water. In plaats van de zakken zand en
cement aan het eind van de jetti in de dhingy te kieperen en naar de Almasi te varen moeten
ze nu een paar honderd meter met de zakken op hun rug over de ongelijke en gladde bodem
van het kanaal glibberen tot ze tot hun middel in het water staan, om de zakken alsnog in de
Dinghy te kunnen kieperen. Dit alles onder het mopperende toezicht van Harm.

De duiken zijn over het zand, langs allerlei eerdere constructies
die zijn gebouwd om te proberen het koraal weer op te bouwen.
Het zicht is matig, maar dat neemt niet weg dat we prima
duiken maken. Alleen de start is even een probleem. Het
camerahuis beslaat. Nu kan mijn camera 15 meter water
hebben, dus ik stijg op, haal hem uit het huis en duik voorzichtig
met het apparaat los in mijn handen. Dat blijkt de moeite want
ik scoor alsnog mijn zeepaardje! De tweede duik is in een klein
stuk plaatselijk reservaat. Het is ongelofelijk om te zien wat voor
een verschil dat maakt. In dit gebied zit heel veel vis, en een
groot aantal soorten. We zien onder meer de eerste
barracuda’s.
Helaas, oordeelt Yatin, het bekijken van de mangrove en zeegras zit er weer niet in. Maar ik
mag natuurlijk altijd zelf gaan snorkelen. Alleen het bezoeken van het dorp komt dan onder
druk te staan. De slavengrot, of de iets verderop gelegen druipsteengrot mogen niet gemist
worden.
Hoe we daar komen? Uiteraard wordt er een gids geregeld, waarschijnlijk gaat hij zelf mee!
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Hoofdstuk: De laatste duikdag in Wasini Chanel, 17 november

Wij worden door dit alles dus verbannen naar het tweede schip van de vloot, de Monsoon.
Toine, Peter en Ingmar haken om verschillende redenen af, en dus is er alle ruimte op deze
boot. Het enige minpunt is dat de oliebollen, volgens goed Keniaanse organisatie met het
verkeerde schip zijn meegegaan ☹.
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We zien wel. Voor de lunch stappen we eerst weer in
het zwembad, wat vooral voor het camera spoelen een
oplossing is.
Harm blijkt dan ook weer terug van zijn bouwexpeditie.
Bovendien heeft hij weer nieuws over de safari. Alles
gaat als gepland, alleen in omgekeerde volgorde. We
kunnen nu naar beide fantastische resorts, en zitten na
afloop dichter bij het vliegveld.
We kijken elkaar eens aan. We zijn in Kenia, het komt
vast goed!
Na de lunch komt er niemand om ons te begeleiden op
een excursie. Maar voor vanavond is ons een African
Night toegezegd, en we hebben nog theorie. Niemand
stelt actie voor. De conclusie: Shimoni is een mooie stad,
maar net iets te ver weg!

Na de slotbijeenkomst is het
al snel tijd om naar het
kampvuur te gaan. De ploeg
van Firefly heeft haar best
gedaan, de tafels mooi
gedekt en een BBQ gestart.
Er is zelfs een groep zangers
en dansers uitgenodigd.
Daarbij valt op dat de trommels worden gestemd door ze boven het vuur te houden. Het
meest opmerkelijke instrument is een glazen
bol waar met een koker in wordt geblazen.
De band en de zangers zien er uit of ze voor een
uur of vijf niet willen stoppen, maar om 10 uur
vindt Harm het mooi geweest. Ze zijn het
allemaal met hem eens, morgen is het weer
vroeg op.
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Hoofdstuk: De laatste duikdag in Wasini Chanel, 17 november

Om vier uur verzamelt de groep zich voor de laatste keer bij de beamer. Er zijn leuke
presentaties over Burundi, Schotland, Caraïbisch gebied en Kenia. Ik voeg Bretagne, VS en
Zuid Afrika toe, en zo pakken we toch het internationale aspect in de volle breedte. Wel
delen Peter en Yvonne mee dat dit hun laatste duik is geweest. De artrose van Yvonne maakt
het te gecompliceerd. Daar ze
deze week erg hebben
genoten zijn ze er behoorlijk
van overstuur.
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Tot slot een uitwerking van een praktijkopdracht: Fotografeer planten en dierenrijk bij elkaar. (De plaatjes
verzamelopdracht). Deze lukt zelden 100%, daarom zijn er een aantal in zwartwit. Deze zijn elders
gefotografeerd.
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Hoofdstuk: De laatste duikdag in Wasini Chanel, 17 november

We vertrekken met onze eerste woorden Swahili:
(Hu)Jambo / Sijambo = Hoe gaat het? Het gaat! (Voor toeristen: Jambo!), Asanti = Dank je,
en Samahani = Sorry (want in Kenia is er nogal eens een aanleiding om je te
verontschuldigen).
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Hoofdstuk: De laatste duikdag in Wasini Chanel, 17 november
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Hoofdstuk: De laatste duikdag in Wasini Chanel, 17 november

OP NAAR DE SAFARI, 18 NOVEMBER

En zo gebeurt het dat we nog voor het
kraaien van de Iman aan de koffie zitten
en kennis maken met Alex, onze gids
voor de komende dagen.
Alex vraagt bij vertrek “Who’s the daddy
of the group?”. Wijst de groep mij aan.
Met de functie “gekozen contactpunt”
kan ik goed leven.
Dan zwaaien Yatin en Harm ons uit en
verdwijnen we in de nacht via de
onverharde weg. In de spaarzaam
verlichte straten zien we vegende
vrouwen, die alles op orde willen
hebben voor de zon toeslaat. Geiten en
honden slapen midden op de weg, want
daar is het ’s nachts warm. Soepel
vermijdt Alex ze, evenals de meeste
plassen en kuilen. Zoals we deze week al
eerder hebben gemerkt, we zitten echt
in het regenseizoen en er staat best wat
water de eerste onverharde 15 km tot
de weg naar Mombassa.
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Hoofdstuk: Op naar de Safari, 18 november

Voor half vijf sta ik op voor een laatste
koude douche, en het inpakken van de
laatste spullen.
Het meest kritisch is de duikuitrusting,
je wil geen extra kilo’s water
meenemen. Door goed gebruik te
maken van alle uitstekende delen van
de tent/boot ben ik uiterst tevreden
over hoe dat bij mijn uitrusting is gelukt.
Verder kunnen we de spullen ook
achterlaten. Firefly zorgt er voor dat
alles op de dag van vertrek op
Mombassa Airport wordt afgeleverd.
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Tsavo heeft een oppervlak van iets meer
dan helft van Nederland, 22.000 km2. Het
is het oudste en grootste natuurreservaat
van het land. East, waar we eerst heen
gaan, heeft een oppervlak van 13.747 km2.
Alex gaat een kaartje kopen, en het dak
van de jeep wordt omhoog geduwd.
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Hoofdstuk: Op naar de Safari, 18 november

Daarna valt het mee. Er zijn weinig roadblocks, en op de meeste plaatsen rijden niet
bovenmatig veel tuktuks. Bij die laatste hanteert Alex “de grootste gaat voor”, en dan kom je
met een 10 persoonslandrover een heel eind. Regelmatig vluchten tuktuks dan ook het
“niemandsland” tussen asfalt en beginnende bebouwing op.
De bebouwing is trouwens ook een slecht afgebakend begrip in dit land. Er zijn duidelijke
huizen en midden- en kleinbedrijfjes, soms met meerdere etages. Maar er zijn ook houten
optrekjes en vage bouwsels met golfplaat
en doek. Daartussendoor lijkt iedereen
handel te drijven. Stukken autoband
vormen daarbij een goedlopend product.
Voor de pont is het weer wildwest.
Rangers proberen orde te houden. Hun
automatische wapens en mephoutjes
zorgen er voor dat ze een eind komen.
Maar neem nu Alex. Als we vastlopen in de
file draait hij om, rijdt terug tot de
eerstvolgende zijstraat en draait dan
ineens de rechterrijbaan op, om in stevig tempo naar de pont te rijden. Dan zal je zeggen “so
what”, maar in Kenia rijdt men links.
De enige waarschuwing die we krijgen, is dat de ramen dicht moeten en de camera’s naar
beneden. Zodra de eerste politie in beeld komt wordt die opdracht weer ingetrokken, en de
politie helpt ons om de file nog verder te vermijden. Deze totale chaos wordt door de lokale
bevolking gadegeslagen. Onder het genot van koffie en thee zitten ze op de geïmproviseerde
horecaterrasjes langs de weg naar de pont. Dat deel ligt een paar meter hoger dan de weg,
dus er is weinig kans dat een opgejaagde tuktuk ineens hun zondagsrust komt verstoren.
Hoewel wij ook wel koffie zouden willen, moet ik zeggen dat het zien van reeksen dode
eenden, die in de zon, het stof en de uitlaatgassen hangen te drogen, me de lust beneemt.
Hygiëne blijft een risico in dit soort landen. Robin en Pedro zijn daar inmiddels achter.
Waarschijnlijk was de yoghurt bij Firefly niet goed meer, en heeft voor een totale
darmopstand gezorgd.
Verder is de situatie niet anders dan bij aankomst: bij de voetgangerspont wordt men met
honderden tegelijk ingescheept, en verder is het een strijd om aan boord te komen.
Onmiddellijk na de pont maken we een noodstop bij een toilet, maar daarna is het
doorrijden tot een uur of één, via de snelweg maar Nairobi.
We stoppen alleen een keer bij een
toeristenstal voor een tweede toiletstop
en wat koffie, een kwartiertje voor we het
park bereiken.
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Bij deze toegangspoort komt een man de jeep instappen in kleding die doet vermoeden dat
hij bij het park hoort. Hij heet ons welkom met wat feitjes over het park, en vertelt dat we
eindeloos kunnen genieten, zolang we de zonnebril maar op hebben, en onze safarihoed
stevig op ons hoofd houden. Een detail: hebben we wel een goede safari hoed?
Hij wijst op het hoedje van Toine en vertelt hij de juiste hoed heeft. Er zit een touwtje aan.
Alle andere petten waaien af in de open jeeps en verdwijnen in de natuur, wat wij natuurlijk
niet willen. Nee, baseballcaps zijn alleen voor in de disco.
“En dan is er natuurlijk de hoed van deze meneer”, gaat de man verder en wijst op mij. “Een
echte Tilley, die, ook al eet een olifant hem drie keer op, gewoon kan worden afgespoeld en
weer opgezet. De enige hoed, met een goede gebruiksaanwijzing aan de binnenkant. De
beste safarihoed ter wereld”. Desgevraagd bevestig ik zijn gelijk.
“Deze fantastische hoed kost je wel 100$”, vervolgd hij, “Mijn safarihoeden zijn slechts 15$
en er staat de naam van het park op”. Als hij weer uitstapt heeft hij alle anderen een
safarihoed verkocht.

Halverwege de middag worden we in de Voi lodge afgezet en hebben we tot vier uur de tijd
om uit te pakken, te eten en te rusten. Er is één eenpersoonstent, en die claim ik direct
maar. Het concept luxe tent wordt nu pas duidelijk. Met douche, toilet, werktafel en eigen
zwembadje. Mooi
tweepersoons
hemelbed met een
goede klamboe. En
tot slot warm
water.
Het eten bij Firefly
was prima, maar
het buffet hier is
nog aanmerkelijk
beter. Ondertussen
zie je ook hier
weer overal vogels en de meest waanzinnige hagedissen.
Na een korte siësta gaan we voor een tweede rondje park. Meer olifanten, van veel dichter
bij, zebra’s en meer van het zelfde, wat voorlopig niet verveelt.

Duiken in Kenia 2017

Hoofdstuk: Op naar de Safari, 18 november

We beginnen met een klein rondje park (een game drive), waarbij
het al direct raak is: giraffen, gieren, antilopen en olifanten naast
veel vogelsoorten en zelfs een nijlpaard. We komen ook een groep
bavianen tegen, maar Alex lijkt het daar niet erg op te hebben.
Alex wordt gevraagd te stoppen voor een ostrich. Nu mag je van
niemand verwachten dat hij soortnamen in het Engels kent, maar ik
vermaak met toch als iemand van tijd tot tijd daarna “Austria” brult.
De aarde is hier rood, wat te zien is aan de vele rode
termietenheuvels die overal staan. Maar ook aan de olifanten. Die
strooien zand over zich heen tegen parasieten. En dus zijn ze ook
rood. Ook zebra’s rollen over de grond om insecten kwijt te raken.
Die zijn daardoor niet zwart/wit, maar zwart/roze.
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Rond de evenaar weet je een ding zeker, om zes uur wordt het donker. Tegen die tijd zijn we
weer bij het resort. Tijd voor diner, een stukkie zwemmen (we kiezen toch voor een van de
gezamenlijke baden) en vroeg naar bed. Morgen weer de savanne op.
Alex legt uit wat het overzichtelijke plan is: diner,
morgen op tijd op, spullen pakken en gaan. Dan begint
met onduidelijkheid is, men snapt en dat Alex niet. Ik
geef aan dat het voor mij een helder verhaal was, met
als centrale punt waar, en hoe laat er gegeten wordt. Ik
stap uit en ga naar de tent en daarna naar de bar. Daar
zie ik de anderen, ze zijn er toch uitgekomen.
Die nacht worden we allemaal wakker van het enorme
onweer en de regen. De tenten, van stevig canvas,
geven geen krimp, waarbij het natuurlijk helpt dat er
ook nog een rieten dak overheen zit.

Duiken in Kenia 2017

Hoofdstuk: Op naar de Safari, 18 november

Wel is duidelijk dat we hier kunnen praten van massatoerisme. Een stoet van jeeps rijdt
achter elkaar door het park. Daarbij blijkt dat we een groep van echte natuurliefhebbers zijn.
Als ik iets zie, of het signaal krijg dat er iets is roep ik “stop”, en gaat Alex in de ankers. Als de
groep is uitgefotografeerd roep ik “go”. Dan geeft hij weer
gas, maar we zien zoveel , dat hij volstrekt achter raakt bij de
anderen. Niemand zit er mee. Als ik weer een keer stop roept
omdat ik iets of iemand zie bewegen fluistert iedereen in
koor: “Waar?”.
Harry en ik fotograferen aanmerkelijk sneller dan de
anderen. Dat geeft de mogelijkheid om goed om je heen te
kijken als de anderen zich storten op het fotograferen van
parelhoenders of kwartels. En zo zien we extra dieren die ons
anders waarschijnlijk zouden zijn ontgaan zoals de
mangoeste, de wildebok en de
dikdik.
In de Savanne spotten we ook
een enorme vogel. Alex vertelt
dat dit de grootste vliegende
roofvogel ter wereld is, de Kori
Bustard (Koritrap). Het is
primair een lopende roofvogel,
maar hij kan uitstekend
vliegen. Het mannetje is
waarschijnlijk het zwaarste dier dat kan vliegen.
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TSAVO EAST & WEST, 19 NOVEMBER

De spullen gaan allemaal in de jeep, en we rijden de
heuvel van het resort af voor een volgend rondje
Tsavo East. Voor vertrek zien we al apen op het
terrein en een kolibrie. Bij het olifantenhek (met
schrikdraad) dat de uitgang van het resort vormt zien we al een eerste knaagdier. Voor mij
hoor ik iemand zuchten dat we nu al stil staan.
Het eerste wat we zien is een groep jonge olifanten. Dit is een triest verhaal. Er wordt nog
steeds gestroopt, ondanks dat er volop op stropers wordt gejaagd (die eindigen zelden in de
gevangenis; ze hebben mazzel als direct
worden doodgeschoten en niet
doodgemarteld).
De wezen worden bijeengedreven en hier
“opgevoed” en zo nodig bijgevoerd. Er zijn
er zo veel, en zo dichtbij dat ik zelfs een
fotoshoot met Knorf kan doen.
Verder hoor je iedereen altijd over “the
big five”. Daarvan hebben we nu de
olifant.
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Hoofdstuk: Tsavo East & West, 19 November

Na het opstaan blijk ik de eerste bij het ontbijt. Ik
voel me wat slapjes, dus val onmiddellijk aan. Het is
prachtig dat er op de achtergrond al giraffen
rondlopen.
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Hoofdstuk: Tsavo East & West, 19 November

In Tsavo West scoren we bijna onmiddellijk de buffel,
nummer twee van de big five. Lodderig liggen er een paar
onder een boom. Dit in tegenstelling tot de giraffen en
zebra’s die wel actief zijn. En er loopt een olifantenmannetje.
We hielden het niet voor mogelijk, maar ze kunnen dus nog
groter.
De gieren zien we deze keer van dichtbij, maar dan is het tijd
voor de lodge, de lunch en de siësta.
The Lions Bluff Resort ligt hoog op een heuvel. De tenten
staan op platformen langs een pad, en hebben een balkon
van waaruit je enorm uitzicht op de savanne hebt, en ’s
nachts op de zuidelijke sterrenhemel.
Zover zijn we nog niet, want ook nu staat er in de tweede
helft van de middag weer een game drive te wachten. We
scoren leeuwen en een jachtluipaard, waardoor het
eindtotaal van “the big five” op vier komt.
De leeuwen zijn lui, en allesbehalve indrukwekkend. De
buffels is echter een heel ander verhaal. Ze zijn nu actief, en
we komen een kudde van honderden dieren tegen, die pal
voor ons de weg oversteken. Nu hebben buffels vast van
alles, maar zeker geen haast, dus we keren na enige tijd om.
Het kan nog uren duren voor ze er allemaal langs zijn en er
tussendoor rijden is een slecht plan. De buffel is de soort met
de meeste dodelijke ongevallen op de naam, omdat ze groot,
lomp, ongemanierd en chagrijnig zijn, maar wel heel
fotogeniek.
Na nog een Kori Bustard en wat antilopen en zebra’s is het
mooi. Tijd voor het diner.
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Hoofdstuk: Tsavo East & West, 19 November

Over de antilopensoorten hoor je nooit iemand, maar we
leren snel bij: Thompson gazelle, impala, dikdik, elandgazelle,
hirola, hartebeest en de waterbok zien we zo vaak, dat Robin
begint te zingen “Twee reebruine ogen, die keken de jager
aan”. Gelukkig zegt onmiddellijk iemand dat hij zijn mond
moet houden, want weinig herrie maken is het uitgangspunt.
En ja, we stoppen nog steeds voor vogels, want er komen de
meest kleurrijke soorten en enorme roofvogels voor.
Tegen de middag rijden we van East naar West Tsavo. Het is
triest te zien dat op de grens van het park de menselijke
vuilnisbelt weer begint.
Verder is er langs de snelweg veel vee, meestal geiten, maar
ook koeien en een enkele groep kamelen. En uiteraard steken
die, begeleid door hun hoeders, van tijd tot tijd de snelweg
over.
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Ook hier is het eten weer prima,
bovendien zitten er twee groepen die
iets te vieren hebben. Voor hen
wordt de keukenstaf omgezet in een
zangkoortje. Het is een leuke
afsluitende avond.
Daarna mogen alleen niet in ons
eentje naar de tent. Er moet een
Masai (met prikstok) mee om te
kijken of er geen wild in de buurt is.
Los van een dikdik blijkt het mee te
vallen.
TSAVO WEST – MOMBAI, 20 NOVEMBER

We starten met de laatste uren safari. Misschien minder spectaculair dan eerder, een
mestkever wint het tenslotte niet van een jachtluipaard. Maar er zijn weer prachtige vogels,
zoals de hornbill en ook de secretarisvogel.
En er is een laatste groep olifanten.
Op een heuvel krijgen we de kans even de auto uit te gaan en de
benen te strekken. Onder ons zien we een nog veel grotere kudde
buffels dan gisteren, en op de vierkante meter is het leuk om naar
planten te kijken.
Dan gaan we richting uitgang, Alex had al aangegeven om rond elf uur richting Mombasa te
willen rijden. Hij knijpt hem een beetje voor de drukte onderweg. “Daarom”, legt hij uit, “wil
ik jullie pas om een uur of vier laten lunchen,
vlak bij Mombassa”.
Ondanks de fantastische week willen wij ook
niet te laat komen. Wel heb ik iets brandstof
nodig, dus bij de korte stop bij de uitgang
scoor ik chips en pinda’s. Ik besluit ze in de
gezamenlijke pot te gooien. Petra geeft aan
dat het naar huis meenemen van snacks
zinloos is, en dus wordt alle etenswaar in
een hoed gegooid die we samen leegeten.
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Hoofdstuk: Tsavo West – Mombai, 20 november

Het zit er op. Vanochtend nog een game drive en dan naar het vliegveld.
Bij het opstaan is de stroom uitgevallen, maar ze hebben zonnecellen en de accu’s zijn vol.
De ledverlichting is gelukkig meer dan voldoende om de spullen te kunnen pakken. Iedereen
staat altijd klaar om je spullen te zeulen. Mijn tent is de laagste op de heuvel, dus deze keer
laat ik het maar eens voor me slepen, men legt er zelfs een achtergebleven Keniagids bij.
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Met de laatste vogelfoto’s bij de poort vertrek ik met meer dan 1000 foto’s, dus met die
herinnering zit het ook goed. Al kondig ik wel aan thuis voor het PR “foto’s weggooien” te
gaan
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We zijn nog niet goed en wel onderweg, of het
begint serieus te regenen. In het park was Alex al
permanent aan het bellen om goede info te krijgen,
ook nu is hij veelvuldig in gesprek. Hij lijkt zorgelijk.
Even na twaalf uur draait hij de weg van
souvenirshop annex restaurant van de heenweg
op. Het is lunchtijd. Da’s aanmerkelijk eerder dan
aangegeven, maar hé, we zijn in Kenia.
Sommigen willen souvenirs kopen. Harry geeft aan
niet te kunnen afdingen. Dat is ook niet mijn
sterkste punt, maar ik geef aan hem wel te willen
helpen. De verkoper noemt een prijs voor een paar
maskers en beeldjes. Ik vertel Harry in het Engels
dat het tijd is om naar de bus te gaan, want de prijs
is het dubbele van op het resort… (je verzint er wel
eens een). De prijs gaat direct drastisch naar
beneden. Ik zeg dat ik nog steeds niet onder de
indruk ben, maar er wordt me uitgelegd dat deze
korting los staat van de extra korting die wordt
gegeven omdat er meerdere producten worden
gekocht. Uiteindelijk gaat het totaal bedrag 30% naar beneden. Maar er komt wel weer 10%
bij wegens betalen met de creditkaart. Marcel en Petra hebben ook net met plastic betaald,
en dus vraag ik of zijn daar extra voor betaald hebben. Niet dus. En dus adviseren we Harry
om hem goed uit te laten leggen waarom dat voor hem wel zo is. Dat blijkt voldoende, ook
de 10% gaat er af. Hoewel ik er van overtuigd ben dat er nog meer af te dingen valt, is
iedereen tevreden en verdwijnen we in de regen richting Mombassa.
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Er is al vermeld dat de Chinezen de infrastructuur op poten aan het zetten zijn. Dat doen ze
niet uit hun goede hart, maar omdat dan de mineralen die ze nodig hebben makkelijk te
vervoeren zijn. Die vragen ze dan ook als tegenprestatie. Wat er verder met het land gebeurt
interesseert ze geen flikker. Zo zijn ze gedwongen om wildwissels aan te leggen, dus dat
hebben ze gedaan om plaatsen waar het economisch behoorlijk uitkomt, maar toevallig niet
waar het wild het nodig heeft.
Ook schijnen ze bij de trein
een groot station gebouwd
te hebben op een plek waar
niemand woont. Ik ben er
van overtuigd dat ze de
bouwplannen voor een
nieuwe stad al klaar hebben
liggen, het blijft tenslotte
handel.
Waar de Chinezen ook niets
mee hebben is “lokale
omstandigheden”. Er is een
afspraak om een weg aan te
leggen en dus wordt op een
groot aantal plaatsen
tegelijk aan een nieuwe geasfalteerde weg gewerkt. Niets “een rijstrook dicht, en alles over
smalle stroken aan een kant”. De weg gaat dicht en er wordt een nieuwe weg aangelegd. En
het gewone verkeer? Dat rijdt in het al genoemde niemandsland. Er zijn hier veel minder
tuktuks, want die doen het slecht in heuvelachtig terrein. Maar er is wel het zeer zware
vrachtverkeer tussen de twee grootste steden van het land. Bovendien is op sommige
plekken het niemandland erg smal, want de Chinezen zijn eerst begonnen met de spoorlijn
tussen de twee plaatsen (en door Tsavo), en die spoorlijn vormt nu met een stevige heuvel
een onneembare barrière aan de andere kant van niemandsland. Verder wil men de
plaatselijke bevolking niet te veel belasten, dus alle verkeer wordt naar een kant naast de
nieuwe weg geleid, zodat de koeien- en geitenhoeders nog iets ruimte hebben.
De uiteindelijke situatie is dus dat naast de weg, in twee richtingen, transportverkeer rijdt (al
dan niet met aanhanger). Daartussendoor zorgen mensen als Alex er voor dat er in praktijk
een driebaansweg ontstaat, waarbij men zich tussen en langs de vrachtwagens frommelt.
En als gezegd, de Chinezen houden geen rekening met de lokale omstandigheden. Want het
is regenseizoen. En op dit moment wel heel erg regenseizoen. Niemandsland verandert in
een modderpoel. En fysica leert allereerst dat, als de modder boven de assen komt, het
voertuig stopt. Ten tweede: als dat vastlopen niet gelijktijdig aan beide kanten gebeurt,
kantel je half. En ten slotte, dat als er een vrachtwagen met aanhanger met een assenstel of
10 in die positie komt, je dat transportmiddel er niet meer uitduwt en trekt met wat
goedwillende Kenianen en/of een paar ossen.
Kortom een verkeersinfarct in de regen en bagger in niemandsland, met het detail, maar niet
onbelangrijk, dat we een vliegtuig moeten halen.
Een busje voor ons bedenkt een oplossing. De Chinese weg wordt verhoogd aangelegd. En
hij is niet af. Maar wat er wel ligt rijdt ten allen tijde beter dan de met vrachtwagens gevulde
modderpoel. En dus rijdt het busje met een aanloopje het talud op. Ze komen zeker tot 80%
van de helling, maar dan verdwijnen ook hier de banden in de bagger.
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Toch brengt dit Alex op een idee. Hij
draait om en rijdt een stuk terug tot
een punt waar hij het wel aandurft.
Met wat schokken en stoten komen
we op de snelweg in aanleg.
En we zijn niet de enigen, er rijden
meer “van ons soort mensen”. Op
enig moment zien we zelfs het busje
weer, dat met vereende krachten de
laatste 20% heeft overwonnen. Ook
de vrachtwagen komen we nog tegen,
maar daar zal echt een hele zware
kraan aan te pas moeten komen om er
weer beweging in te krijgen.
De vraag is nu, kan je zomaar op een
weg in aanbouw gaan rijden? In
Europa niet, in Kenia is het antwoord
gecompliceerd. Het kan, als je tegen
het talud op kan komen, maar dan is
er nog geen garantie hoe ver je komt.
De Chinese aannemer heeft er
natuurlijk de pest in dat de weg wordt
gebruikt voor hij af is. Waarschijnlijk
ligt de toplaag er nog niet eens op.
Maar hoe stop je dit? Het antwoord is
simpel: je zet wat van je vrachtwagens
overdwars op de weg.
En dat is iets wat niet kan. Tien dagen
lang hebben we gezien hoe geen
afspraak wordt nagekomen en hoe
iedereen loopt te ritselen en te
regelen. Iemand in een knieschijf
schieten is geen wezenlijk probleem.
Maar obstructie, dat past niet. En dus
staat iedereen in no time naar elkaar
te schreeuwen en te blèren. De
vrachtwagenchauffeurs willen niet
opzij, en de illegale weggebruikers
niet terug.
Dan valt op dat Alex langs zijn auto
loopt en de wielen in de off-road
stand zet. In het park reed hij keurig
over de (onverharde) paden, maar nu
is het menens. Hij stap weer in en
scheurt richting talud. Een van de
vrachtwagenchauffeurs springt nog
voor de auto, maar ziet onmiddellijk
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aan de blik van Alex dat dit niet van invloed is op de ideeën van onze chauffeur. En dus rent
en springt hij voor zijn leven als de landrover doorscheurt. Even verderop ploegen we ons
weer naar boven en zo komen we een heel eind verder.
Het telefonische netwerk laat weten dat er verderop nog een infarct is. Maar, vertelt Alex,
op dat punt zijn er al twee parallelwegen, dus dat zal wel lukken.
En inderdaad, die weg weten we te bereiken. De meeste vrachtwagens blijven hier weg
(misschien omdat ze in de modder zitten), maar er rijden wel trekkers en tuktuks, en ook de
handkarren worden weer deel van het straatbeeld.
Dat laatste is trouwens wel heel kleurrijk. Deze straat bestaat uit handel, die grotendeels
overdekt is. En dan zie je reeksen winkels met banken, dan weer bedden en natuurlijk
autobanden. Bij de banken is het een goede zaak dat de meeste overdekt staan. Op de paar
die in de tropische regen staan kan vast afgedongen worden.
De laatste kilometers gaan zo
soepel, dat we uiteindelijk
uren te vroeg op het vliegveld
aankomen, waar net iemand
onze duikspullen aan het
uitladen is.
Niemand beklaagt zich over
het feit dat we te vroeg zijn.
Na alles wat we vandaag
hebben meegemaakt zijn we
dik tevreden dat we er zijn.
En er zijn voldoende
herinneringen om nog eens
terug te denken. Er is zelfs
espresso te koop. Het bestellen van een dubbele espresso blijkt een groot probleem, dus
koop ik maar weer eens twee enkele.
Bij het tweede rondje hebben ze het door.
De apen in de vertrekhal doen ons tot op het laatste moment er aan herinneren dat we nog
steeds in Afrika zijn.

De vlucht van Mombassa naar Nairobi gaat gesmeerd, en de bagage is doorgelabeld, dus we
kunnen op ons gemak naar de laatste vlucht. Alleen Harry is om een onnavolgbare reden op
een vlucht naar Parijs gezet.
Bij vertrek zit ik op een middenstoel, en in alle eerlijkheid, dat past niet. Gelukkig komt net
na de start de stewardess me vragen of ik eventueel ergens bij het raam wil zitten. Dat is ook
gezelliger voor die ene meneer die alleen zit. Hij heeft niet veel aan me gehad, want een
nachtvlucht is er om te slapen. Maar hij heeft maar een been, met zijn prothese voor de
stoel naast hem, en dat is altijd goed voor een vriendelijk gesprek. Als hij in Schiphol
overstapt voor zijn vervolgvlucht naar Denver, op weg naar Thanksgiving, neem ik afscheid
van de anderen en stap met Merijn in de auto naar huis.
Kenia. Ik zou er nooit willen wonen, maar dit bezoek was een wereldervaring.
Een week later vraagt men mij voor een herhalingsreis in Komodo. We gaan het zien.
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