
De drie Mezungu’s op jacht! 
 
Dat klonk ons als muziek in de oren: op safari in Kenia, even een korte adempauze tijdens onze 
intensieve werkzaamheden bij Blessed Generation in Malindi. En wat waren het geweldige 
dagen! Op maandagochtend vertrokken we richting Mombasa in het zuiden. Het plan was om in 
zo'n hortende en stotende matatu van start te gaan (zo'n klein stinkend busje waar precies 
veertien mensen opgestapeld kunnen zitten) maar uiteindelijk kwamen we gelukkig terecht in 
een grotere bus van oer-Hollands formaat, die ons veilig en wel naar Mombasa zou brengen. En 
afgezien van drie bijna-doodervaringen, een lekke band en een gezin dat in diezelfde bus hun 
complete inboedel verhuisde, lukte dat aardig. 
 
Mombasa was geweldig, wat een bruisende stad! We waren verrukt door alle aspecten die deze 
gezellige tweedegrootse stad van Kenia te bieden heeft. Net zoals in elke grote stad wemelde 
het er van de fruitkraampjes, muziek, tuktuk's en straatverkopers die 'kijke-kijke-nie-kopuh' 
zeggen. Heerlijk, we voelden ons er gelijk thuis! Nadat we de hele middag door het centrum 
hadden geslenterd, vertrok om tien uur 's avonds de nachtbus naar Nairobi. De nachtbus 
inderdaad, dus we hadden enthousiast uitgekiend dat we er dus de nacht in konden 
doorbrengen zodat we volgende dag fit en fruitig op safari konden. Maar dat pakte natuurlijk 
anders uit, althans voor Kim die recht door de voorruit van die enge en zeer koude bus keek en 
de hele nacht auto's en de berm recht op zich af zag komen (maar ze sloeg zich er moedig 
doorheen). Marleen en ik, lomperds als we zijn, ploften iets verderop in een stoel om daar 
vervolgens de rest van de nacht niet meer uit wakker te worden. 
 
Aldus, om zes uur dinsdagochtend kwamen we met stijve gewrichten aan in Nairobi en waar we 
werden opgehaald door de safarigids Dennis. De eerste 'echte' dag van de safari was 
begonnen! Onze Dennis nam ons op de eerste dag mee naar Lake Nakuru, een prachtig park 
iets ten noordwesten van Nairobi. Al na een paar minuten in het park zagen we apen, buffels, 
giraffes (van heel ver weg weliswaar), impala's en andersoortige op elkaar lijkende hertachtigen, 
hele kuddes zebra's, lepelaars, en dat waar het park bekend om staat: hele stranden vol met 
flamingo's! Verrukt schoten we tientallen foto's, niet beseffende dat we later die dag en op de 
volgende dagen zo ongeveer door al dat wild onder de voet zouden worden gelopen. Aan het 
einde van de middag stonden we oog in oog met een aantal witte neushoorns, eentje op nog 
geen tien meter afstand. (schatten we, zonder al te veel visserslatijn) Je kon hem zelfs horen 
kauwen. Zomaar in het wild, indrukwekkend! 
 
Het uiteindelijke doel van een safari is om 'the big five' te spotten: de buffel, de leeuw, de olifant, 
het luipaard en de neushoorn. Nou, op die eerste dag hadden we dus een flinke score van twee 
van de vijf gehaald, lucky us! 
 
Op woensdag gingen we onder begeleiding van Dennis naar het beroemdste en volgens velen 
mooiste safaripark van Kenia: Maasai Mara, alwaar we twee dagen zouden blijven. Voordat we 
op reis gingen vreesde ik dat we in een karavaan van toeristische safari-busjes door het gebied 
zouden gaan, maar dat viel gelukkig heel erg mee, omdat de Mara gewoon erg groot (en heel 
erg mooi!) is. Een bijzonder aspect van het gebied is de jaarlijkse Gnoe-trek van de Serengeti in 
Tanzania naar de Mara. Erg indrukwekkend om een stoet van duizenden gnoes (die de staart 
van een paard, het lijf van een koe, de kop van een buffel hebben en bijna mooi zijn van 
lelijkheid) door het park te zien trekken op zoek naar een nieuw vruchtbaar stekje. 
 
Waar we de dag daarvoor al tientallen foto's hadden gemaakt van een langnekkig stipje in de 
verte, konden we in dit park tot vlak naast de giraffes rijden om deze beesten in volle glorie te 
aanschouwen! Wat voelden we ons nietig tussen al dat natuurspektakel. Ook reden we tussen 



kuddes olifanten door, prachtig! Toen een van hen ons plotseling toch erg interessant vond, 
werden wij bangeriken toch wel een beetje zenuwachtig. (Ik had me goed voorbereid en wist we 
dat we in een boom moesten klimmen als er een beest op ons af zou stormen, maar toch had ik 
ineens niet zoveel vertrouwen meer in mijn klimcapaciteiten op dat moment) Het levende wel 
prachtige kiekjes op! Het hoogtepunt van die dag was een aanschouwen van een cheetah, die 
ongegeneerd een gazelle aan het verorberen was. Volgens onze Dennis was het echt heel 
bijzonder om dit tafereel gezien te hebben en dat geloven we natuurlijk graag. Hoewel een 
cheetah niet een luipaard is maar een jachtluipaard, hebben wij hem toch aangevinkt op ons 
lijstje. De stand van zaken op dat moment: buffel, neushoorn, olifant, (jacht)luipaard. 
 
Alleen de leeuw ontbrak nog. Maar gelukkig waren de goden ons goed gezind en kwamen we 
op de laatste dag, na een lange speurtocht, oog in oog te staan met een vrouwtjes- en een 
mannetjesleeuw op huwelijksreis! Echt fantastisch, en dat zelfs zonder een enkel ander busje 
tijdens dit magische moment. Naast al het moois dat we op die dag nog meer zagen was het 
safari-feest hiermee compleet!  
 
Het waren lange indrukwekkende dagen. Elke paar kilometer veranderde het landschap en 
speurden onze (al snel getrainde) ogen rond om weer nieuwe dingen te ontdekken. Het was erg 
indrukwekkend om al deze dieren in hun eigen leefgebied en in volle glorie te mogen 
aanschouwen. Een safari is een aanrader voor iedereen die zich een paar dagen wil verliezen in 
het Keniaanse natuurgeweld. Want geloof me, dat wordt genieten geblazen!  
 
 


