
Vlakbij, in het kleine dorpje Paraa, schijnt 
een kliniek te zijn waar we Tess kunnen 
laten onderzoeken. Inmiddels is de regen 
een tropische hoosbui geworden. De paden 
veranderen binnen een mum van tijd in een 
blubberige massa. We kruipen en glijden 
de 3 kilometer naar het dorpje. De kliniek is 
precies zoals je die voorstelt bij Afrika en is 
gesloten. 

Tess is zo zenuwachtig dat ze bleek wegtrekt 
en overgeeft. Daar schrikt Sem zo erg van 
dat hij in paniek raakt en denkt dat zijn zusje 
doodgaat. We kalmeren hem. Als ouder kan 
je, ondanks je eigen ongerustheid, maar één 
ding doen en dat is rustig blijven voor je 
kinderen.

“Vier Rolexen 
graag …”

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.
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Vriendelijke Oegandezen wijzen ons de weg naar de zuster. Robert haalt haar thuis op. Iets later 
opent de vriendelijke vrouw “het ziekenhuis” en neemt wat bloed af bij Tess. De predictorachtige 
test laat zien dat zij op dat moment geen malaria heeft. De zuster is voorzichtig en geeft aan dat 
het nog te vroeg kan zijn om malaria te detecteren. Op een rare manier geeft het vertrouwen 
Tess hier op malaria te laten onderzoeken. De mensen zijn er hier in Afrika zo ervaren mee.

We besluiten die nacht niet in de tent te slapen maar te kiezen voor een hutje. Zo kunnen we 
als de toestand van Tess verslechtert direct vertrekken naar een serieus ziekenhuis. Desnoods 
midden in de nacht. Tess houdt zich gelukkig goed maar omdat ze s’ morgens nog steeds 
koorts heeft, rijden we wel terug richting Kampala. In de avond komen we aan en de vol-
gende ochtend laten we Tess in een ziekenhuis opnieuw testen. De uitkomst: Giardiasis, een 
vieze infectie. Tess krijgt medicijnen en wij blijven in Kampala tot ze beter is.

Dat komt goed uit want onze Belgische 
vrienden Eef en Dries komen 2 dagen later 
aan. We zullen ze voorlopig voor de laatste 
keer zien, want zij gaan voor langere tijd 
werken in Kampala. Tussen de pintjes, 
samosa’s en de rolexen (chapati met een 
daarin gerolde omelet) door vervangen we 
de stuurkogels en de remblokken van onze 
Land Rover.

Na 5 dagen is Tess weer het vrouwtje en 
gaan we voor de tweede keer richting de 
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Murchison watervallen. Na een lange dag 
rijden komen we aan en, geloof het of niet, 
nu heeft Sem koorts. Onze ouderlijke intuïtie 
vertelt dat het OK is en na een dag is hij 
beter. We maken een boottocht over de Nijl 
naar de watervallen. De rivier ligt vol met 
nijlpaarden en krokodillen. Op de oever zien 
we het overige wild: olifanten, waterbok-
ken, giraffen, visarenden en talloze andere 
gekleurde vogels. Op ca. 1,5 km van de 
watervallen houden we stil. We liggen in een 
sterk stromende Nijl, die hier ca. 35 meter 
breed is. Het geweld dat we in de verte zien 
maakt diepe indruk. De watermassa onder 
ons werd daar iets eerder nog door een sleuf 
van 6 meter geperst. Onvoorstelbaar!

De volgende stop is aan het Albertmeer. 
We rijden over prachtige rode paden die 
contrasteren met het groene landschap. On-
derweg stoppen we regelmatig om wat eten 
op de kleine marktjes te kopen. Waar we ook 
stilstaan, de kinderen stoppen met hun spel 
met oude banden, flessen of zelf gemaakt 
speelgoed en komen polshoogte nemen. 
Het contrast met hoe wij in het westen leven 
is groot. Daar waar in Nederland de straten 
niet overlopen met vrolijkeid is dat in Afrika 
meestal wel het geval. Overal zien we stra-
lende en oprecht lachende Afrikanen. 

Het Albertmeer is uitgestrekt. Aan de over-
kant zien we de blauwe bergen van de Con-

go (Democratische Republiek) het landschap 
domineren. Na een korte heftige regenbui 
klaart het op en gaat de zon prachtig onder.  
In het donker zien we de tientallen kaarslich-
ten van de vissersbootjes schitteren en horen 
we de krekels. Weer zo’n bijzonder moment.

Hoe raar het ook klinkt: het reizen op deze 
manier wordt gewoon. We zijn bijna acht 
maanden op pad en het zwervende bestaan 
is helemaal vertrouwd. We reizen door de 
mooiste plekken op aarde maar moeten 
ons steeds bewust realiseren dat we in onze 
eigen Land Rover zitten. Dat we als gezin 
onuitwisbare herinneringen aan het verza-
melen zijn. 
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Over kleine paden bereiken we Fort Portal, 
aan de voet van het Rwenzori gebergte. 
Weer spelen Sem en Tess met de lokale 
kinderen. Rond etenstijd komen onze kin-
deren de worstjes, frittata en brood halen 
en delen alles met hun vriendjes. Wij eten 
wel wat anders. Voordat de kinderen naar 
huis terugkeren komen ze allemaal even 
langs om te bedanken voor het lekkere 
eten. Zo aandoenlijk.

West Oeganda is bezaaid met kleine ge-
doofde vulkanen, waarvan de meesten in 
de loop van de jaren zijn volgeregend. Het 
levert een prachtig landschap en we maken 
een wandeling door theeplantages, langs 
kraterranden en kleine dorpjes. We kampe-
ren op de rand van een vulkaan terwijl de 
Colobus apen in de bomen spelen.

Hier besluiten we ons reistempo te ver-
hogen. We willen Botswana nog voor de 
regentijd bereiken. We doorkruisen Queen 
Elisabeth National Park en slechts voor een 
heerlijke samosa of rolex. Grappig om te 
zien dat Sem en Tess inmiddels openstaan 
voor alle soorten voedsel. Dat was thuis wel 
anders.

Onze laatste stop in Oeganda is aan het 
Bunyonyimeer, een prachtig met eilanden 
bezaaid meer. We hebben wat dagen nodig 
voordat onze visumaanvraag voor Rwanda 
is afgerond. Geen probleem want we staan 
er prachtig bij zo aan de oever. 

Helaas zullen we de berggorilla’s niet bezoeken. Sem en Tess zijn te jong. We zijn solidair met 
onze kinderen en besluiten dit bezoek uit te stellen tot Tess 15 jaar is (2021).

Het regent hier veel en we begrijpen waarom Oeganda zo groen is. Eén extreme onweersbui 
levert Sem wel een traumatische ervaring voor de rest van de reis op. Sindsdien kijkt hij conti-
nue naar de lucht en vraagt of er regen komt.

Rwanda zullen we meer doorkruisen dan bezoeken. Het plan was om richting het Virunga 
gebergte te reizen om daar vanuit de nog actieve vulkaan Nyiragongo te bekijken. Daarna 
wilden we via het Kivu- en Tanyanika meer naar Tanzania rijden. Echter de spanningen tus-
sen Congo en Rwanda lopen dermate op dat het grensgebied min of meer afgesloten is. In 
Gisenyi (naast Goma) kwamen twee dagen eerder nog Congolese raketten neer.

De grensovergang naar Rwanda duurt lang. Niet omdat men moeilijk doet maar omdat er 
problemen met het computersysteem zijn. Regelmatig komt de douanier vertellen dat het 
nog even duurt. Na 1,5 uur blijkt dat de visa al lang klaar waren maar dat het de vriendelijke 
man door de computer problemen niet lukt om een bonnetje te printen. “Huh?”, dan nemen 
wij wel het risico om het land zonder bonnetje in te rijden en we vertrekken.

Rwanda is apart. Plastic zakken zijn verboden. In Oeganda hadden we onze auto al minutieus 
onderzocht en alle plastic zakken verstopt. Het valt direct op dat het land zoveel schoner 
is dan Oeganda (en de rest van de landen die we gezien hebben). We blijven 3 dagen in de 
hoofdstad Kigali. Het is net of we in Europa rondrijden, er is asfalt met belijning, trottoirs en 
stoplichten die werken.

Het Genocide museum in Kigali bezoeken we niet, we denken dat het te heftig gaat zijn voor 
onze kinderen. Wel gaan we naar Hôtel des Milles Collines en vertellen over de genocide en 
de rol die dit hotel destijds vervuld heeft (verfilmd als Hotel Rwanda). Dat schokt Sem en Tess 
en tijdens het zwemmen hebben wij nog veel vragen te beantwoorden.

Het reistempo is dus verhoogd en we besluiten om in een paar dagen door centraal Tanzania 
naar Malawi te rijden. Zodra we Rwanda uitrijden stranden we in het niemandsland tussen 
de vrachtwagens. Het staat muurvast. Afrikaanse truckers en een smalle tweebaansweg gaan 
niet zo goed samen. Zodra er een ruimte groot genoeg is voor een vrachtwagen wordt die 
ook direct met een vrachtwagen gevuld. Het voordeel van een kleinere auto is dat we een 
stuk naar voren kunnen rijden maar uiteindelijk staan we echt stil.

We ontmoeten Chris en Jules, een Zuid 
Afrikaans stel dat vanuit Londen terug naar 
Johannesburg rijdt. Omdat het toch niet rijdt 
zijn veel truckers maar vast naar de grenspos-
ten gelopen om de formaliteiten te regelen 
en een vrachtwagen duw je niet even opzij. 
Na 2,5 uur komt er beweging en vinden we 
een doorgang. Een half uurtje later rijden we 
Tanzania in.

We nemen afscheid van Chris en Jules en 
zetten koers richting Malawi. Het landschap 
bestaat uit droge savanne en staat vol met 
enorme baobabs. De weg is redelijk en na een 
lange dag komen we aan in Nzega. Tot aan 
Dodoma blijft de weg goed en dit vertaalt 
zich in een aantal snelheidsboetes, waarvan 
twee in 10 minuten. Bij de tweede aanhou-
ding zegt Robert dat hij er kort daarvoor ook 
al één kreeg. De agent vraagt om het bewijs. 
Hij begint te lachen zegt dat de andere agent 
zijn vriend is. Robert kletst vrolijk mee en zegt 
dat het ook wel een erg aardige man was. Kort 
daarop mogen we zonder te betalen doorrij-
den. Ook dat is Afrika ;-).

We parkeren onze auto op de rand van de 
klif. 700 Meter lager ligt het Malawi meer. 
Het is een prachtige plek, maar voor kinde-
ren niet zo heel ideaal. Als je hier valt dan val 
je ook echt. De douche is wel briljant, deze 
is aan de kant van de vallei open en je staat 
in je nakie op de rand te douchen. Slechts 
een touwtje moet voorkomen dat je naar 
beneden valt.

De volgende dag rijden we maar naar bene-
den en kamperen direct aan het meer. Hier 
stikt het van de leuke kinderen en Sem en 
Tess hebben in no-time een heleboel vriend-
jes. Dat gaat in de rest van Malawi zo blijven. 
Het is hier erg relaxed en wij besluiten mee 
te doen. Het tempo gaat weer omlaag. 

We reizen langs het meer naar Nhkata Bay. 
Hier snorkelen we in het heldere water. Het 
is net of we in een aquarium zwemmen. 
Honderden gekleurde visjes zwemmen om 
ons heen. Vanaf de rotsen springen de lokale 
kindjes in het water en proberen de aan-
dacht van Sem en Tess te trekken. Die rare 
witte kindjes zijn wel heel interessant. 

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

*Terug in Nederland ontdekken we een gebogen hockey-

stick en is de aanhechting met het chassis gescheurd.

Na Dodoma zijn de Chinezen een weg aan 
het aanleggen en dat betekent dat we 
continue in de berm rijden. Het schiet niet 
op. Als we bij Iringa weer asfalt zien gaat 
het gas er op. Tot er opeens een enorm gat 
in de weg opduikt. Een tegemoetkomende 
vrachtwagen dwingt ons er dwars doorheen 
te rijden. De klap is enorm maar de Land 
Rover overleeft het*.

In vier dagen hebben we bijna 1800 km 
gereden. We komen moe aan in Mbeya, 
vlak bij de grens. Twee dagen rusten we uit, 
doen inkopen op de markt en zetten koers 
richting Malawi.

Dit keer zijn we snel over de grens. Na een 
paar kilometer zien we het Malawi meer 
naast ons opduiken en krijgen zin om erin 
te springen. We volgen het meer en later 
rijden we het Kondowe plateau op richting 
Livingstonia. Deze dirtroad is berucht maar 
onze Land Rover tuft op haar gemak op het 
steile smalle pad naar boven. We snappen de 
ophef niet.
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