
De noodoplossing van een bout met locktite zorgt ervoor dat kapotte ontluchting van de  
koelslang niet meer lekt. We zijn weer op pad maar rijden net twee uur door de halfwoestijn 
als, ondanks alle inspecties, de as van de Toyota van onze Belgische vrienden het weer begeeft. 

De plek is prachtig, maar verlaten. Zenuwachtig binden we de as met een spanband vast aan 
het chassis en hopen dat het werkt, er staan immers nog 50 km op het programma voor die 
dag. Met veel gekraak halen we onze overnachtingsplek. Daar steken Robert en Dries direct de 
handen uit de mouwen. Ze knutselen en zweten de hele middag met staal, boormachines en 
grote bouten. Na twee uur hebben ze een metalen band gefabriceerd die de as uiteindelijk tot 
aan Nairobi op zijn plek zal houden.

De onbewoonde wereld krijgt langzaam weer bewoners. We bereiken Maralal. Hier kunnen  
we tanken, pinnen en onze voorraad aanvullen ook al kamperen we tussen de zebra’s.  
We besluiten Eef en Dries over de laatste 150 km dirttroad te vergezellen. Met die “losse” as 
willen we ze netjes afleveren op het asfalt.

“Pap, er zit 
een baviaan 
naast je tent!”

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. Daarbij 
ontmoetten ze vele hindernissen zoals geiten, ezels, olifan-
ten, Afrikanen en uiteraard ontelbare pot holes. In deze serie 
vertellen zij over hun ervaringen.

tekst en beeld ■ Robert en Tamara Elbers

deel 3

De lokale Kenianen schatten dat wij dat stuk 
in twee uur kunnen rijden. Daar klopt niks 
van. Zes uur lang rijden we door plassen en 
kuilen, langs gestrande vrachtwagens en 
kleine kuddes olifanten. De Toyota kraakt 
aan alle kanten en Eef kan het niet langer 
aanhoren. Ze ruilt met Sem en komt in onze, 

minder krakende, Land Rover zitten. Net 
voor zonsondergang rijden we het asfalt op 
en even later komen we aan in Nyahururu.

De laatste dagen waren lang en slopend 
voor iedereen. We blijven een paar dagen en 
geven les, controleren de Land Rover en Sem 

en Tess vangen kameleons. Dezelfde waar-
mee toeristen bij de aangrenzende Thomson 
Falls poseren voor een betaalde foto.  
Deze watervallen hebben wij in 2009 gezien, 
dus dat gaf rust. 
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We zitten een paar kilometer boven de 
Evenaar en zodra we deze passeren rijden 
we echt aan de andere kant van de wereld. 
Voor Sem en Tess heeft het iets magisch, 
steeds lopen ze op en neer. Als we ze iets 
later, terwijl we vanaf de rand neerkijken op 
de Grote Riftvallei, vertellen wat er onder 
ze gebeurt hangen ze aan onze lippen. De 
Grote Rift vallei bestaat uit een breuklijn die 
loopt van Syrië door Afrika naar Mozambi-
que. Hier wordt Afrika uit elkaar gescheurd 
en over vele jaren zal er hier een stuk van 
Afrika afbreken.

pingen. Ook bezoeken we de West Gate shopping mall waarin een ruime maand later een 
gruwelijke aanslag is. 

De regen in de Masai Mara is op komst en dat betekent dat er miljoenen kuddedieren naar 
toe reizen. Die migratie willen wij meemaken. Zo’n 50 kilometer voor we onze bestemming 
bereiken, ontmoeten we een vriendelijke Masai. Gezamenlijk kruipen we het laatste stuk 
verder langs olifanten, door grote plassen en ondiepe rivieren. Onze Masai vriend staat erop 
ons de weg te wijzen (ook al wil onze GPS dat ook).

De campsite ligt aan de rand van het national park en vanuit de bar zie je de olifanten, giraf-
fen, impala’s en zebra’s lopen. Toen op de eerste avond een hyena vanuit de schemering 
opdook besloten we die avond maar vroeg naar bed te gaan. We voelden ons nog niet hele-
maal zeker. In de nachten was het een hels kabaal omdat olifanten de struiken op de camping 
wilden opeten. De twee Masai bewakers waren er erg druk mee. 

“Pap, er zit een baviaan naast je tent!”, klonk het ’s morgens. Sem keek vanuit de daktent neer 
op ons tentje. Op hetzelfde moment dat Robert polshoogte nam, keek een enorm alfa man-
netje onder het tentdoek door. Slechts een dun horretje en 5 centimeter ruimte zat er tussen 
de gezichten van beide mannen. De baviaan schrok zo hard van Robert’s gezicht en Tamara’s 
gil, dat hij brullend wegvluchtte. “Ook goedemorgen!” 

Aan alles merken we dat de natuur ruiger wordt. Sem en Tess hielden we altijd al goed in de 
gaten maar met wilde dieren helemaal. Ze zijn immers extra kwetsbaar. Niet alleen omdat 
ze de omvang van een “snack” hebben maar ook omdat de eerste reactie van geschrokken 
kinderen “wegrennen” is. Laat dat nu juist het jachtinstinct aanwakkeren.

De Masai Mara is betoverend. De Afrikaanse savanne zoals je je haar voorstelt. Glooiend goud 
gras met olifanten, giraffen, zebra’s en een eenzame acacia. Dagenlang doorkruisen we de 
savanne, alleen of samen met halfblinde Masai krijger “Edward”. Het maakt grote indruk en 
vooral als we aan de overkant van de rivier, vanuit de Serengeti, duizenden dieren zien  
naderen. De “grote migratie” is begonnen.

Via Nairobi rijden we de dramatische weg 
naar Mombasa aan de kust. De stroom aan 
vrachtwagens sukkelt zo langzaam voort dat 
we continue moeten inhalen. In Kenia rijdt 
men links en bij ons zit het stuur ook nog 
eens links. Dat vergt nogal wat van “Tamara’s 
oog en Robert’s handcoördinatie”. Na twee 
dagen “ja, haal je wel” kruipen we Mombasa 
binnen. Over files gesproken.

Moe rijden we net onder Mombasa van de 
hoofdweg af. Dat gevoel slaat direct om 
als we bij Tiwi beach de blauwgroene zee 
induiken. Onze Land Rover staat op het witte 
strand onder de palmbomen. Ons eerste 
strand na maanden. We zijn in het paradijs 
en dagenlang stellen we ons vertrek uit. 
Terwijl vrolijke Kenianen ons helpen aan vis, 
bananen en tomaten, bakken wij brood op 
het kampvuur. Met zo weinig zo blij te zijn,  
is verrijkend. 

Verder zuidwaarts gaan we in Nakuru  
National Park op zoek naar flamingo’s en  
een boomklimmende leeuw. Het heeft net 
geregend en het meer overstroomt de  
oevers en de erlangs lopende sporen.  
Er zijn helaas maar 5 flamingo’s te beken-
nen maar de rest van de dag zien we vele 
neushoorns, impala’s, buffels, zebra’s en twee 
leeuwen! Het mooiste van alles, één van 
die leeuwen, zit in een boom! Sem ziet het 
beest als eerste en 10 minuten later komen 
de eerste toeristenbusjes kijken waarom die 
Land Rover daar zo stil staat.

Officieel zijn we nog steeds niet geregis-
treerd in Kenia en we moeten dus naar Nai-
robi. Nairobi, ook wel Nairobbery genoemd, 
schijnt een van de gevaarlijkste steden van 
Afrika te zijn, maar wij treffen gelukkig  
alleen maar vriendelijke Kenianen. 

We genieten van alles wat de grote stad 
te bieden heeft. Sushi en hamburgers, een 
prachtig museum, (super)markten, reserve 
onderdelen en enorme verkeersopstop-
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Het is half juli en er is familie onderweg. 
Robert’s zus, zwager en zijn dochter komen 
naar Tanzania. We hebben nog een ruime 
week voordat ze landen in Arusha dus 
komen we in beweging. Tamara’s verjaardag 
vieren we nog aan zee bij Pangani in Tanza-
nia. We snorkelen boven het rif en lunchen 
op een piepklein zandbankje in de Indische 
Oceaan. En weer zijn de krabben niet veilig 
voor onze kinderen.

Na zoveel strand lonken de bergen en we 
maken een kleine omweg via het Ushambara 
gebergte. Over smalle zandwegen en door 
kleurrijke dorpjes kruipen we naar boven. 
Het zicht over de vallei is uitgestrekt en we 
kunnen de bolling van de aarde zien.  
Na een wandeling door het Magamba  
Forrest Reserve, een oud regenwoud, rijden 
we deze bergen uit en zien we de Kiliman-
jaro boven de wolken uitsteken.

De eerste overnachting van de familie is in 
een luxe lodge in Arusha. Eerder hadden wij 
deze lodge gebeld met de vraag of we daar 
mochten kamperen. Na ons verhaal te  
hebben aangehoord meldde de vriendelijke 
manager, dat hij ons bij uitzondering, toe-
stond ons kamp op zijn terrein te maken. 

Eenmaal aangekomen hield de manager woord maar wist eigenlijk niet wat hij met ons aan 
moest. Hij stelde voor om onze Land Rover in de tuin voor de lodge te parkeren. Stel je voor, 
daar zit je dan aan je witgedekte tafel, het uitzicht op de bush weggenomen door een kam-
perend Nederlands gezin. Wij gaven aan dat het grasveldje naast de parkeerplaats ook wel 
voldeed en installeerden ons daar.
 
Het weerzien met de familie was fijn en we zijn die avond lang in de bar blijven hangen. 
Ondertussen waren Sem en Tess met Ysa op expeditie in de tuin. Een ruime week zijn we 
gezamenlijk op pad geweest. Wij in onze Land Rover en onze kinderen in de door Tess naar 
“toeristenbusje” omgedoopte Landcruiser. We bezochten Manyara National Park en hadden 
daar een dreigende ontmoeting met een olifant. Door een plotseling stilstaan van een andere 
auto stonden wij klem tussen een moederolifant, haar enige uitweg en haar jong. Een span-
nend en angstig moment. De beesten houden ons wel bezig.

bomen en papyrus planten. De bomen zaten vol met apen, maraboes en talrijke andere vogel-
soorten. Slechts een schrikdraadje scheidde ons van de nijlpaarden. In de avond verraadden  
de oranje reflecties van hun ogen hun aanwezigheid. ’s Nachts hoorden we het vrolijke geplons 
en gekraak terwijl ze op de oever klommen om te grazen.

Na een prachtige rit door de theevelden kwamen we laat aan in Kisumu. De laatste nacht in  
Kenia sliepen we aan het Victoria meer op een vage camping. De bar met tralies nodigde niet 
uit tot een biertje, de toiletten waren ranzig en het personeel doorgesnoven. Uiteindelijk 
waren het de zenuwachtig blaffende honden die ons uit onze slaap hielden. Zij zaten vastge-
bonden terwijl de nijlpaarden om ze heenliepen. 

Zo stonden we vroeg aan de grens en reden we een uurtje later Oeganda in. We haalden geld, 
deden inkopen en regelden een lokale sim-kaart voor de telefoon. Het was zo langzaam ons 

Om met eigen auto de Ngorongoro krater in 
te rijden moet je diep in je buidel tasten. We 
besloten dat te doen omdat het wel een heel 
unieke ervaring is. De Ngorongoro-krater is 
twee tot drie miljoen jaar geleden ontstaan 
en is de grootste intacte caldera ter wereld. 
De krater zelf is een van de meest druk-
bevolkte wildgebieden. Ondanks de hitte 
zagen we toch een jagende leeuw. Ze had 
bijna een wrattenzwijn te pakken maar een 
slechte timing kostte haar haar maaltijd.

Terwijl onze familie doorreisde naar de 
Serengeti, bleven wij achter. We moesten 
herpakken omdat we een koffer verse 
schoolboeken een plek in de auto  
moesten geven. Alle souvenirs en onnodige 
zaken werden verzameld en konden met 
onze familie retour naar Nederland. 

Nog een dag fietsten we samen tussen 
de impala’s en de gnoes over de savanne. 
Daarna vertrok onze familie naar Zanzibar en 
wij richting Kenia en Oeganda.

Via Amboseli National Park (onder aan de Ki-
limanjaro) en Nairobi bereikten we Naivasha. 
Daar kampeerden we direct aan het meer 
waarvan de oever bestond uit omgevallen 

standaard ritueel bij binnenkomst van een 
nieuw land. Onze eerste kampeerplaats lag  
direct aan de Nijl bij Jinja (vlak bij de bron). 
Vanaf hier stroomt ze over ruim 6.500km naar  
de Middellandse zee. 

Kampala was slechts een tussenstop op weg 
naar de Murchison watervallen. Hier wordt de 
machtige Nijl door een opening van 6 meter 
geperst. Deze waterval is een van de krachtigste 
watervallen ter wereld. Na een rit van 7 uur, 
waarvan de laatste helft over steeds kleinere 
karrensporen, komen we aan bij Paraa. 

De avond valt snel, het begint hard te regenen 
en Tess voelt zich niet goed. Ze blijkt een hoge 
koorts te hebben en wij vinden dat ze zich 
vreemd gedraagt. Dat onbehaaglijke gevoel dat 
ouders hebben als ze het niet vertrouwen komt 
over ons heen. Er heersen hier genoeg enge 
ziektes. Malaria kan snel en meedogenloos toe-
slaan. We willen Tess laten testen, maar waar? 

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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