
We vertrekken uit Aksum, Ethiopië, en nadat we in Adwa het asfalt verlaten duurt het 
niet lang voordat de weg daalt naar 1000 meter. We rijden in een van de valleien waar in 
1983 de droogte en dus hongersnood hard toesloeg. De temperatuur stijgt en voor we 
het weten is het weer boven de 40 graden.

Deze prachtige vallei wordt gedomineerd door rode aarde en het is er gortdroog. We hebben 
niet veel voorstellingsvermogen nodig om te beseffen hoe hard dit gebied wordt getroffen als 
het niet regent. Het is ons gesprek van de dag.

We reizen niet heel snel. We hebben zo’n 400 km aan dirt road te slechten tot Lalibela. Af en 
toe rijden we door een klein dorpje waar de mensen vriendelijk naar ons zwaaien. Tussen die 
dorpen in realiseren we ons maar al te goed dat het hier wel aardig “remote” is.

We besluiten de route te breken in Abuje Adi. We zitten onder het stof en er ligt ongeveer  
drie kilo fijn zand in de auto. Dat is een van de voordelen van een Defender, je neemt  
Afrika met je mee. 

“You You You”

15 maanden lang reisden Robert en Tamara met hun kin-
deren Sem [10] en Tess [8] door Europa en Afrika. Met hun 
Landrover Defender reden zij ruim 45.000 kilometer over 
karrensporen, Chinees asfalt en alles daar tussen in. Daar-
bij ontmoetten ze vele hindernissen zoals geiten, ezels, 
olifanten, Afrikanen en uiteraard ontelbare pot holes. In 
deze serie vertellen zij over hun ervaringen.
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Abuje Adi is een klein plaatsje met een nog 
kleiner guesthouse. We hebben een erg 
eenvoudige 4-persoonskamer waar wij als 
volwassenen qua hygiëne wel onze beden-
kingen bij hebben. Zoals wel vaker gaat 
gebeuren blijken kinderen erg flexibel en 
Tess zegt, “Zo simpel is het toch niet, we heb-

ben een douche” (lees: er komt een pijp uit 
de muur) “en een wc” (lees: onder de douche 
zit een gat in de vloer). Het wordt donker en 
de avond krijgt een turbulente wending. Het 
elektriciteit-knooppunt van het dorp vliegt 
in brand. Deze wirwar van kabels is op de 
hoek van ons guesthouse bevestigd en onze 

auto staat er vlak bij. Met het doven van de 
brand valt de stroom in het hele dorp uit. 
Samen met de vriendelijke uitbaters van het 
guesthouse genieten we van een traditio-
nele koffie ceremonie bij kaarslicht. 
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We zijn vroeg op pad. Een paar uur nadat 
we bij Sekota gegeneerd door een begra-
fenisstoet moesten rijden komen we aan in 
Lalibela: één van de heiligste plaatsen van 
Ethiopië en bekend om haar uit de rotsen 
gehouwen kerken. Het is er werkelijk  
prachtig en je voelt de spiritualiteit overal.  
We bezoeken bijna alle kerken en stuk  
voor stuk zijn ze indrukwekkend.

Helaas kunnen we maar twee dagen blijven. 
We moeten onze nieuwe koning inhuldigen. 
Via een tussenstop aan het vogelrijke Lake 
Hayk waar onze Land Rover figureerde in 
een lokale bruiloft komen we aan in Ad-
dis Ababa. Het is een zooitje. Een van de 
belangrijkste verkeersaders van de stad (Bole 
road) is afgesloten en laten we daar nu net 
een guesthouse hebben uitgezocht. Het is 
spitsuur, het wordt donker en het regent. 
Na twee uur sturen over achteraf weggetjes 
(nee, de GPS kende ze niet) bereiken we 
onze bestemming. Het is 29 april en we  
zijn op tijd voor de huldiging.

De volgende dag zijn Sem en Tess al vroeg 
in de weer met oranje wol. Tess maakt arm-
bandjes en Sem versiert zijn bril en schoe-
nen. We graven onze netste (oranje-achtige) 
kleding uit de kist en melden ons bij de 

50 bavianen. “Nooit wegrennen” is het devies 
en koeltjes lopen de mannen door. De groep 
gaat gelukkig opzij.

De dag erop komen we aan in Harar:  
een grotendeels islamitisch stad met wel  
100 moskeeën binnen haar stadsmuren. De 
sfeer is relaxed en de koffie werkelijk briljant. 
In Harar voert men in de avond, bij wijze 
van traditie, al tientallen jaren hyena’s. Sem 
staat te trappelen om dit ook te doen en wij 
melden ons bij een van de stadspoorten.  
Bij het verschijnen van de eerste hyena 
schrikt Sem van hun grootte en besluit deze 
activiteit aan zijn ouders uit te besteden. 
Stoer als zij zijn gooien ze hun armen in de 
waagschaal en staan oog in oog met deze 
wrede killers. Ondanks dat deze beestjes na 
al die jaren de mensen wel gewend zijn, zijn 
ze nog erg schrikkerig.

Terug in Addis Ababa meldt Robert zich, 
conform afspraak, bij de Land Rover specia-
list. Die meldt vriendelijk dat ze niets kunnen 
doen omdat de brug al weken kapot is. 
“Huh, dat was ie tijdens het maken van deze 
afspraak dan toch ook al?”. Een paar diepe 
zuchten later vindt Robert, met wat hulp 
van Ethiopiërs, een andere garage. Het werk 
wordt daar direct gestaakt en onze Laro gaat 
de brug op. We ontdekken de oorzaak van 
de rammel: de achterste aandrijfas zit los. 
Pfffft, dat valt gelukkig mee.

De auto is klaar om de route via het Tur-
kana meer naar Kenia te rijden. Deze route 
leidt ons zo’n 900 kilometer off road en  

Nederlandse ambassade. Wat een feest: bit-
terballen, satéstokjes, loempia’s, haring, olie-
bollen, pizza, friet, lekkere witte wijn en bier 
staan klaar. We hebben hierdoor amper tijd 
om te zien hoe Wim Lex een kroon op zijn 
hoofd krijgt. Omdat we slechts een uitnodi-
ging voor de huldiging hebben zet Tamara 
haar charmes in bij de ambassadeur. We 
willen ook naar het oranjebal in de avond. 
De ambassadeur stemt in als we kunnen 
garanderen dat onze kinderen niet huilen. 
Dat garanderen we in 5 seconden en in de 
avond staan we op onze slippers tussen de 
ministers. We genieten van het feestje.

We blijven even in Addis Ababa. We zijn gaar 
en genieten van de leuke rommelige stad. 
Ook moeten we de auto inspecteren omdat 
we een vreemde rammel horen. Robert 
verdenkt de versnellingsbak en maakt een 
afspraak met een Land Rover specialist.  
Die is druk en heeft pas over een week tijd. 
Dat komt ons prima uit want we willen nog 
naar Harar in het oosten, de auto zal vast 
nog wel blijven rijden.

We breken de rit van 500 km in Awash Nati-
onal park in de Rift vallei. De natuur wordt 
wilder en we hebben veel bavianen rond de 
tent die naar voedsel zoeken. Vooral de alfa-
mannetjes zijn gevaarlijk. Vrouwen en kin-
deren maken totaal geen indruk en ze vallen 
Tamara aan zodra ze met een vuilniszakje 
loopt. Dus is het aan Robert om het vuil te 
beheren en “kamp Holland” te bewaken. La-
ter, tijdens een avondwandeling komen Sem 
en Robert op het pad van de groep van zo’n 
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dwingt ons een aantal rivieren te doorkrui-
sen. Ook wil je deze route (en al zeker niet 
met kinderen) alleen rijden. Er zijn stukken zo 
afgelegen dat indien je daar strandt je direct 
in een “survival situatie” belandt. We vormen 
daarom een konvooi met Eef en Dries uit 
België en Merel en Luuk uit Nederland. 

In afwachting van beter weer in Noord Kenia 
rijden we door de Rift vallei naar de Bale 
mountains. Waar we in Ethiopië ook stoppen, 
direct klinkt het “You, you, you” en staan er 
veel nieuwsgierige mensen om de auto. We 
raken er deels aan gewend maar het eten van 
een broodje voelt niet fijn als er hongerige 
mensen naar je staren. 

In de Bale mountains gaan we op zoek naar 
de inheemse Ethiopische wolf. We rijden het 
4100 meter hoge Sanetti plateau op en hier 
zien we gelukkig een aantal wolven. Het is 
enorm koud. We hebben mazzel dat we in een 
hut van onderzoekers kunnen eten. De nacht 
speelt zich gewoon af in de tent, in een hele 
dikke slaapzak. Buiten stormt en hagelt het.

In het gehucht Omorate laten we onze pas-
poorten en Carnet de Passage afstempelen 
en verkopen onze laatste Birrs. Dan rijden 
we de laatste kilometers naar de grens. Deze 
bestaat aan de Ethiopische zijde uit een 
touwtje en in Kenia is er helemaal niets.

We zijn een paar kilometer in Kenia en het 
is direct anders. Daar waar in Ethiopië altijd 
veel mensen om je auto stonden te “you you 
you-en” blijven de mensen in Kenia op af-
stand, ze kijken, lachen en groeten vriende-
lijk. Bij gebrek aan grenspost melden we ons 
in lleret bij de politie. Een vriendelijke agent 
registreert ons en vertelt dat we onze visa in 
Nairobi formeel moeten instempelen. Als we 
wegrijden is hij nog steeds verbaasd dat we 
met onze kinderen zo ver op reis zijn.

De regen is voorbij en de rivieren zijn droog. 
We kunnen deze dus zonder problemen over-
steken. De dagen in de auto zijn lang maar we 
rijden door de prachtigste landschappen. Het 
spoor bestaat afwisselend uit poeder, zand, 
keien of grote ronde lavastenen. Het is bloed-
heet en we verplaatsen ons maar langzaam. 

Het is totaal verlaten. Heel af en toe komen 
we een hutje met een paar mensen tegen. 
Het is ongelooflijk met hoe weinig deze men-
sen leven. In de avonden kamperen we wild 
en lokt ons diner de jakhalzen. 

Na enkele dagen zien we het blauwe Turkana 
meer voor ons opduiken. We moeten ons 
beheersen er niet in te springen, het meer zit 
immers tjokvol krokodillen. Onder het stof 

Bijna dagelijks geven we onze kinderen les 
en altijd op een andere bijzondere plek.  
Tess maakt haar opdrachten geconcentreerd 
maar Sem ziet zo’n beetje alles wat er om 
hem heen gebeurt. Waren het in de Bale 
mountains de knobbelzwijnen en nyala’s 
die hem kwamen afleiden. Terug in Hawassa 
zaten de vervet en colubus apen ongeveer 
op zijn schoot. En het geplons in het meer 
verraadde de Nijlpaarden en Nijlvaranen. 
Wat doen we hem toch aan?

Via Arba Minch bereiken we de Omo vallei in 
het uiterste zuiden van Ethiopië. Hier leven  
8 verschillende stammen (Hamer, Kara, etc.) 
op nog zeer traditionele wijze. We ontmoe-
ten de leden van deze stammen op de lokale 
markten in de buurt. Omdat er een agressie-
ve toeristen maffia actief is besluiten we de 
traditionele dorpen en het stierspringen niet 
te bezoeken. Men wil geld zien en een van 
hen springt zelfs achterop onze auto. Een 
beetje remmen zorgt ervoor dat deze man 
met pijn in zijn ribbetjes los moet laten. Later 
worden we kilometers achtervolgd door 
opgefokte motorrijders omdat ze denken 
dat we toch gaan kijken. Gezellig.

Inmiddels zijn we twee maanden in Ethiopië. 
Het is een prachtig land met prachtige 
mensen en tradities. Sem en Tess kunnen 
inmiddels een koffie ceremonie uitvoeren 
dus zijn we klaar om te gaan. Ons konvooi is 
compleet en we prepareren ons voor de off 
road entree van Kenia. De as van de Toyota 
van Eef en Dries moet eerst nog gelast wor-
den. De bevestiging van de stang die de as 
op zijn plaats houdt breekt herhaaldelijk af.

van dagen niet douchen stoppen we in  
het plaatsje Loiyangalani. “Tuskers, please!”, 
en kort daarop genieten van onze eerste 
Keniaanse biertjes. We weten nu nog  
hoe die smaakten.

We blijven een dagje hangen. De kinderen 
krijgen les en Robert doet wat onder-
houd aan de auto. Onze Land Rover heeft 
vermogensverlies en bij inspectie blijkt 
het (imitatie) luchtfilter een heel stuk naar 
binnen gezogen te zijn. Het filter is keihard, 
hebben stof en hitte hier hun werk gedaan? 
Als de ontluchtingsschroef op de koelslang 
afbreekt en de vloeistof eruit loopt, besluiten 
we maar even te stoppen. We repareren die 
slang morgen wel en plakken er duck tape 
op. “Another Tusker please!” 

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze 
reis aarzel dan niet onze website te checken of 
een mailtje te sturen. We helpen je graag met 
het besluit je Land Rover de vrijheid te geven 
en haar een ander continent in te sturen.

www.4opreis.nl     robert@4opreis.nl
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