REIS NAAR TANZANIA
3 februari 2022 - Wijnjewoude, Nederland
Dag vrienden.
We gaan weer op reis.
Tanzania is weer aan de beurt. Na ons mooie project vorig jaar juli, waarbij de drie Friezen Jan
Postma, Rients Hoekstra en Jan Dros in Kilangala een timmerwerkplaats hebben opgezet, is het tijd
daar een vervolg aan te geven. Want we blijven nog even bezig met het ondersteunen van de
Kilangala missie in hun strijd naar zelfstandigheid. Duurzaam en onafhankelijk.
De afgelopen maanden heeft Gjilke Dros samen met Aron (General manager Kilangala Missie) en
zijn vrouw Gina een personeelsplan opgezet. De Kilangala Missie is bezig te transformeren naar
een semi-commercieel bedrijf en HRM (Human Recource Management) is daarbij onontbeerlijk.
Om de Kilangala Missie een smoel te geven is door Jan Dros een website ontwikkeld. Deze wordt
binnenkort online gezet. De laatste puntjes moeten nog tijdens ons verblijf in Kilangala worden
afgerond.
Natuurlijk maken we er ook een mooi avontuur van. Zo zullen we ons zo veel mogelijk verplaatsen
met lokaal vervoer. Veel busreizen, tuk tuks, motor taxi's etc. Overnachtingen in lokale guest
houses om zoveel mogelijk in contact te komen met de lokale bevolking. Afsluitend gaan we een
bezoek brengen aan het Serengeti National Park en de Ngorongoro krater waar deze periode een
paar miljoen wildebeesten aan het bevallen zijn. Zo'n 5000 wilde puppy's per dag. Dat in nog eens
een kraamkamer.
Een heel avontuur en jullie zijn er bij. Dagelijks een bericht met foto's en hopelijk sappige verhalen.

DE REIS IS BEGONNEN.
6 februari 2022 - Julius Nyerere International Airport, Tanzania
Gjilke en ik zitten in een relax stoel naar buiten te
kijken hoe ze ons volgende vliegtuig aan het
beladen zijn. Heb onze koffers nog niet langs zien
komen.
We zijn net geland in Addis Ababa (Ethiopië) en
gaan zo door naar Dar es Salaam de havenstad van
Tanzania. We zijn benieuwd hoe we daar door het
Corona comité worden ontvangen. Weer zo’n
staafje in je neusgat, 3 seconde draaien en
hoppa….na 15 minuten een uitslag en 25 dollar
lichter.
De reis is natuurlijk gisteren al begonnen. Half
twaalf in de auto op naar Brussel. Auto ergens in
een achterbuurt van Brussel bewaakt geparkeerd
en met een pendelbusje keurig afgezet op de
luchthaven. We zijn lekker vroeg en gaan nadat we
zijn ingecheckt heerlijk ontspannen bij één van de
vele eettentjes op het vertrek gedeelte van het
vliegveld.

Gjilke in een luie stoel op vliegveld Addis
Abeba

Even na half acht hangen we in de lucht. Op naar Wenen om de rest van de passagiers op te halen.
Even hadden we hoop op veel lege plekken in het vliegtuig. Dan kun je gestrekt slapen op drie
stoellengtes. Maar die hoop ging aan diggelen toen in Wenen hordes passagiers binnen kwamen.
Tjokvol vertrokken we om tien uur naar Addis.
Om 23 uur werden we nog getrakteerd op een warme maaltijd. Vis met gele rijst en doperwten.
We hangen weer in de lucht. Een korte vlucht nog naar DAR zoals de Tanzanianen zeggen tegen
Dar es Salaam. In DAR hebben we een hotel geboekt vlak bij het vliegveld. Morgenvroeg vliegen we
door naar Mbeya, een bergstad in het zuiden van Tanzania. Vandaar met de bus naar Sumbawanga
en voorlopig eindstation Kilangala.
Nou…. we zijn op tijd aangekomen in DAR. En ja, de corona baletagecommissie stond ons
vriendelijk doch kordaat op te wachten. We hadden vooraf online al een gezondheidsverklaring
ingevuld en samen met onze negatieve PCR test mochten we tot onze verbazing door zonder een
Tanzaniaanse “sneltest”. Op onze Hollandse negatieve PCR test kwam een roodkleurige stempel
die ons door nog eens 4 controle posten leidde tot de douane. Daar moest onze visum worden
overhandigd. Nog even lachen in de camera en onze smoeltjes zijn weer beschikbaar voor de
Tanzaniaanse veiligheidsdienst.
Nog een laatste hobbel en dat is de inhoud van 2 Samsonite koffers die we meegezeuld hebben.
Kilangala had gevraagd om 6 beeldschermen, toetsenborden en muizen. Tja en dan doe je dat.
Alleen bleef het aantal bij 4 stuks steken om de 24 kilo max aan bagage te respecteren.
De 2 koffers gaan door de scanner en de dame achter de monitor slaat alarm. De koffers moeten
worden bekeken. Een medewerker van de importheffing vraagt wat de inhoud is en met een
Hollandse eerlijkheid wordt opgelepeld wat er in zit en dat we morgen de 2 koffers helemaal naar

Kilangala gaan zeulen om het daar als gift te installeren. De man is zo onder de indruk dat hij groen
licht geeft. Geen importheffing, gaan met die banaan. En weg waren we.
Daar staan we dan buiten. 32 graden en loei heet voor onze Hollandse koppies. Eerst even
Tanzaniaanse shilling tappen. 60 flappen van 10.000. Waarde zo om en nabij €225.
Een taxi brengt ons naar het hotel 4 Km verderop. Lekker dichtbij voor als je weer vroeg moet
vliegen.
Eindelijk een bed om te slapen na 24 uur onderweg zijn. We hebben natuurlijk even een uiltje
geknapt. Tegen de avond zijn we nog even naar het centrum geweest om vegetarisch te eten bij
Chapan Bhog. Een door Lonely Planet met een ster aangegeven restaurant voor low budget
uitgevers. En dat past helemaal in ons straatje.
Als je dan met de taxi naar je eettentje heen en weer gaat beleef je onderweg ook het één en ander.
Op de heenweg komen we langs een spoortraject en daar staan 2 locomotieven stil. Er blijkt een
jonge vrouw te zijn overreden. Veel mensen die op de spoorbaan staan te kijken. Wij rijden maar
door. Op de terugweg komen we een gehandicapte man tegen die op de grond tussen het verkeer
kruipt. Zijn hoofd komt net boven ons raampje uit. Gjilke besluit de man 1000 shilling te geven.
Het is dubbel om zwervers en gehandicapten in Afrika geld te geven. Aan de ene kant hebben ze
het denk ik nodig en aan de andere kant maakt het ze afhankelijk. En de overheden hier zouden
veel meer voor deze mensen moeten doen.
Het is nu 9 uur ’s avonds en tijd om te stoppen. Morgen meer avonturen. En…..jullie zijn er weer
bij.

EEN SAFARI (REIS) OM NOOIT TE VERGETEN
9 februari 2022 - Sumbawanga, Tanzania
Het is vroeg. De zon loert net over de
horizon. Ik sta op het balkon en bewonder
de wijk om het hotel. Roestige daken,
scharrelende mensen op de vele kleine
erfjes. Het is 28 graden en er waait een
licht briesje. Dit is Afrika waar ik zo veel
van hou. Ik voel me thuis
De taxichauffeur die ons naar het vliegveld
brengt staat beneden al te wachten. Veel
te vroeg. Wil natuurlijk zijn ritje niet
mislopen.
De
concurrentie
onder
taxichauffeurs is hier moordend nu er zo
weinig toeristen zijn.
We zijn lekker vroeg op het vliegveld. Inchecken voor de binnenlandse vlucht naar Mbeya gaat
probleemloos. We zijn weer even verlost van de zware Samsonites met Kilangala-inhoud.
De vlucht is op tijd en een kleine 2 uurtjes later staan we weer met de 2 samsonites op het vliegveld
van Mbeya.
Oké…. en nu. In de ontvangsthal worden we staande gehouden. Een vriendelijke medewerker van
de immigratiedienst vraagt ons de paspoorten te laten zien met de vraag waar we heen gaan.
Kilangala als antwoord en eindbestemming moet even beter worden uitgelegd.
Innocent, de paspoort controleur, hoort uiteindelijk dat we in de stad Mbeya een bus ticket willen
kopen om dan vandaag nog naar Sumbawanga te reizen.
Zijn advies is even simpel als briljant. De bus komt langs de luchthaven en als je langs de weg de
bus aanhoud kun je zo meereizen. Ja, heel lief maar welke bus moeten we dan aanhouden? Deze
vraag stellen we even uit door eerst te gaan eten in het kleine restaurant op de luchthaven. Het
wordt vis en chips.
Na een tijdje komt Innocent met het goede nieuws dat hij de chauffeur van de bus heeft weten te
bereiken en hij speciaal voor ons stopt. En Innocent brengt ons wel even met de auto naar de
hoofdweg 500 meter verderop zodat we de zware Samsonite niet hoeven sjouwen.
Zo dat hebben WIJ weer. Geweldig.
We zitten in de bus. En mensen…..het wordt me toch een avontuur.
We worden voorin geplaatst. En als we achterom kijken zien we allemaal starende Tanzaniaanse
medereizigers. Ja, dat maken ze natuurlijk niet dagelijks mee. Twee muzungu’s (blanken) op de
eerste rij.
Het valt op de het terugschakelen van de 4 naar de 3 moeizaam gaat, De tandwielen van de
versnellingsbak vliegen je nog net niet om de oren. Het is en oude Tatra bus die aan alle kanten is
verspijkert. Maar rijden doet ie. De weg naar Sumbawanga wordt kenmerkt door de vele
verkeersdrempels. De zogenaamde “sleeping policemen” waarbij de symbolische ruggenbult van
een politieman fungeert als snelheid temperende verkeersdrempel.

Er zijn op deze weg meer dan driehonderd van deze ruggenbulten. Een hele uitdaging voor een
oude bus die nauwelijks in snelheid mindert als het over de bulten gaat. We voelen ons net in een
pretpark met al die zwevende momenten.
De eerst grote tussenstop is Tunduma. Een
grensplaatsje aan de Zambiaanse grens.
We worden belaagd door venters met van
alles op hun hoofd. Van stukjes suikerriet
tot gemarineerd vlees aan een stokje. Gjilke
waagt zich naar buiten en wordt
onmiddellijk
omringd
door
allerlei
aanbieders. Ze is wit en dan valt er wat te
halen. Ze koopt uiteindelijk drinken,
koekjes
en
een
chipsmaiai,
een
aardappel/ei gerecht.
Een uur later zijn we weer met een
krakende versnellingsbak onderweg. Nog
200 politieruggen te gaan.
Opeens stopt de bus midden in de bushbush. Er wordt iets in het Swahili geroepen en bijna
iedereen stapt uit. Het is een plaspauze. Links achter de bosjes de vouwen en rechts de mannen
in open veld. De zwarte vrouwen giechelen als ze het witte achterwerk van Gjilke zien. Geen
alledaagse kost.
Het is nog ver als de berijdster een telefoon in onze handen drukt. Het is Aron die in Sumbawanga
op ons staat wachten. Onze telefoons met Europese abonnementen zijn niet meer bereikbaar. Dan
maar bellen via de berijdster. We moeten nog zo’n 80 kilometer.
Na zo’n 8 uur in de bus bereiken we de wachtende Aron. En als we bijna bij Kilangala zijn worden
we gebeld dat de laatste kilometer dirthroad naar de missiepost door de regen onbegaanbaar is
geworden. Omrijden dus.
Met het nemen van hobbelige veldweggetjes dwars door een maisveld en nauwe doorgangen in
een naastgelegen dorpje weten we de modderpoel van Kilangala highway te ontwijken. Het is kwart
over één in de nacht als we uiteindelijk bij onze slaapplek aankomen.
We zijn moe. Maar wat hebben we genoten. Reizen als een “local” maakt Afrika nog mooier.
We gaan zeker nog een busreis maken.

ONZE EERSTE WERKDAG IN KILANGALA
10 februari 2022 - Kilangala, Tanzania
Het is 8 uur in de morgen. De medewerkers
van de missiepost komen samen in een
lokaaltje naast the office (stafkantoor) om de
dag te beginnen met een stukje uit de bijbel
en een gebed. Het is ook een moment om
even door te nemen wat er die dag allemaal
moet gebeuren.
Gjilke en ik zijn meteen in de gelegenheid om
ons voor te stellen. Voor mij al de derde keer.
Voor Gjilke een nieuwe ervaring. Het is fijn
om de mensen van Kilangala weer te zien.
Bekende gezichten en nieuwkomers.
We ontbijten bij Aron en Gina. Zij wonen wat hoger tegen de berg aan. Een prachtige locatie met
een geweldig uitzicht over de missiepost.
En dan is het tijd om dat te doen waarvoor we gekomen zijn. Gjilke gaat samen met Krispin
(secretaris) en Grace (penningmeester) om de tafel om het personeelsbeleid verder uit te werken.
Zo veel mogelijk voor en door de stafmedewerkers zelf.
Jan heeft een laptop meegenomen waarop de
software staat waarmee de website is gemaakt.
Na een korte uitleg neemt Kendo (computer
lerares van de VTC) het stokje over. Deze dame
is slim en heeft al snel door hoe het allemaal
werkt. De laptop blijft hier in Kilangala dus kan
men ten alle tijd de website zelf aanpassen. Ook
hier geld weer dat de website van en voor de
missiepost is. Mijn missie is nu al geslaagd.
We krijgen al snel een beeld van waar de
missiepost zich op dit moment bevindt. Ik zie
hier en daar vooruitgang en dat is goed om te
zien. We moeten ons wel realiseren dat veranderingsprocessen op het platte land traag gaan. We
hebben te maken met een sterke cultuur die veranderingen niet tegenhoud maar wel steeds toetst.
Veel polderen zoals we dat in Nederland noemen. En we weten dat dat in Nederland ook
vertragend werkt.
Laat ik proberen voor welke uitdagingen men hier staat.
Er is een 5-jaren plan waarin globaal in staat beschreven dat de missiepost binnen vijf jaar
zelfstandig en duurzaam moet zijn. Dit omdat de subsidies vanuit Nederland uiteindelijk zullen
stoppen.
Er moet dus binnen 4 jaar (1 jaar is al voorbij) geld gegenereerd worden met organisatieonderdelen
binnen de missie om de doelstellingen van de missiepost blijvend te garanderen. De doelstellingen
zijn onderwijs, gezondheidszorg, evangelie, opvang van weeskinderen en landbouw/veeteelt voor
en door lokale inwoners.

De pijlers binnen de missie die voor de nodige financiën moeten zorgen zijn de VTC met daarbij de
timmerwerkplaats, het ziekenhuisje en de toekomstige showroom in Sumbawanga, waar de
producten uit werkplaats verkocht gaan worden.
De VTC heeft eind vorig jaar eindelijk de gewenste VETA licentie gekregen. Hiermee kunnen
studenten afstuderen met een landelijk diploma. De werkplaats die de vorig jaar door de drie
Friezen is ingericht heeft daarbij enorm bijgedragen. Nu nog studenten voor het komende
schooljaar….
Nou… daar zit hem nou de kruks. De overheid heeft vorig jaar in verband met de corona epidemie
besloten om de opleidingen bij de landelijke VTC’s gratis te maken. Alleen de gecertificeerde VTC’s
kwamen daarvoor in aanmerking. De VTC van Kilangala heeft dus de boot gemist en moet lijdzaam
toezien dat potentiële studenten naar andere VTC’s gaan. Dit is een enorme strop voor ze. Vooral
nu ze er qua school beter voor staan dan een jaar geleden.
Om ze dit jaar door te laten komen is een sponsoractie nodig. Voor €420 kan een 2-jarige studie
voor een student worden gesponsord. En dat is inclusief kost en inwoning. Om kiet te spelen heeft
men zo’n 25 studenten nodig. Werk aan de winkel dus.
Aan omringende dorpshoofden wordt gevraagd welke studenten er voor een gesponsorde studie
in aanmerking komen. De dorpshoofden weten welke ouders de studie wel of niet kunnen betalen.
Zo krijgen armlastigen ook de kans op een betere toekomst.
Ik ben samen met Aron en het hoofd van de VTC bezig om te kijken hoe we een sponsor aan de
betreffende student kunnen koppelen zodat de sponsor betrokken blijft bij de studievoortgang. En
natuurlijk om een band op te bouwen.
De volgende pijler om missie-inkomen te genereren is het ziekenhuis. Volgens insiders is dit een
goudmijn. Alleen vliegt het inkomende geld alle kanten op. Welke kanten is heel moeilijk te
achterhalen. Dit is best wel een groot probleem. Met name omdat het om mensen gaat die hard
nodig zijn in het ziekenhuis maar er de gewoonte van hebben gemaakt om naast hun karige salaris
wat bij te verdienen. En het vervelende is dat men het als normaal is gaan beschouwen.
De cashflow van het ziekenhuis moet dus gereguleerd worden. En dat is een uitdaging die we
moeten aangaan. Hoe?
Men is al bezig met een centraal loket waar alle betalingen worden geregistreerd. En er moeten
ook camera’s komen die de zaak in de gaten gaan houden. De camera’s zullen er wel komen.
Het zal nog wel even duren voor de cashflow in de juiste zak beland. Positief is dat er
bewustwording is. Het zit in de koppies. Nu nog de uitvoering. En daar kunnen wij niet Kilangalezen
bij helpen. Niet door de vis te geven, maar een hengel om te vissen.
Even genoeg voor vandaag.
Morgen meer over Gjilke haar ondersteuning in het personeelsbeleid en strategische planning. En
de derde pijler…de showroom in Sumbawanga.

HET IS TIJD VOOR AVOCADO’S
10 februari 2022 - Kilangala, Tanzania
Gisteren hebben we een bezoek gebracht aan Sumbawanga om eindelijk een simkaartje te scoren
voor mijn internet routertje (draadloze broekzak internet ontvanger). Nu heb ik gelukkig overal
weer internet tot mijn beschikking. Wat is dat lastig als je niet meer via dat medium kunt
communiceren.
Op het moment dat ik het routertje aanzette
kwamen de achterstallige berichtjes binnen.
Bedankt voor alle die mooie en positieve
berichtjes op mijn blog. Asante sana.
Een bezoekje aan Sumbawanga betekent voor
iedereen wat inslaan en meenemen. En natuurlijk
meerijders die ook wat te zoeken hebben in de
grote stad. Een volle auto dus.
Sumbawanga is een grote provinciestad van
ongeveer 250.000 inwoners en heeft meer te
bieden dan de kleine dorpjes in de omgeving van
Kilangala. Dus moest er onder andere kunstmest,
rijst, olie en een autoaccu worden ingeslagen.
We zijn ook nog even naar een oud echo apparaat
voor controles bij zwangere vrouwen wezen
kijken. Het 17 jaar oude apparaat bleek 10 jaar
geleden geschonken te zijn door een Canadese
organisatie en bestemt voor het ziekenhuis in
Kilangala. Doordat er toen in Kilangala geen
stroom was is dit apparaat 10 jaar in een hoekje bij een huisartsenpost blijven staan. Het oude
beestje was niet meer aan de gang te krijgen. Helaas pindakaas.
Ook hebben we 100 kleine avocado
boompjes gekocht bij een teler. Die
moesten ook nog maar mee. Kun je
voorstellen hoe vol de auto was. Want
ook de passagiers van de heenweg
moesten ook weer mee terug. Het was
wel een gezellige boel onder weg. Met
als hoogte punt een plaspauze met 4
man op een rijtje.
Bij het avondeten worden de ervaringen
van de dag gedeeld. Gjilke heeft een goed gevoel over de voortgang van het HRM proces. Zo goed
dat ze langer wil blijven dan de geplande 2 dagen. En dat vind deze jongen niet erg. Doorpakken
als het goed gaat. Dat is het motto. We blijven tot zaterdag en reizen dan met de auto mee met
Aron en Johnson naar Dodoma, de hoofdstad van Tanzania. Johnson moet daar e.e.a. regelen met
de overheid.
Gjilke is goed bezig. Zoals al eerder gemeld is ze samen met de stafleden Krispin en Grace bezig de
taken en rollen van iedereen te beschrijven. Zodat duidelijk is wat van iedereen verwacht wordt.

En dat blijkt heel verhelderend te zijn omdat de taken en rollen nog niet echt duidelijk waren. Daar
komt dus nu verandering in. Betekent ook dat er uiteindelijk afspraken gemaakt kunnen worden
over te halen doelen. Zo wordt het uiteindelijk ook mogelijk het strategische vijfjarenplan verder
uit te werken. Het is allemaal met elkaar verbonden. En natuurlijk komen er ook trainingen ter
sprake die nodig zijn om de diverse taken en rollen goed te kunnen uitvoeren. Ook daar is aandacht
voor.
Grace bijvoorbeeld gaat eind februari starten met een gevorderde accountant opleiding in
Sumbawanga. Dat is mooi want er wordt steeds meer gevraagd van haar als penningmeester.
Nu even wat anders. We zijn een dag verder. Het is nu donderdag. De avocado boompjes zijn
vanmorgen gepland. Een feest om te zien (bekijk de video). Honderd boompjes die over 3 jaar
avocado’s gaan opleveren. Maar goed dat ze het vanmorgen gedaan hebben want vanmiddag
heeft het hier flink geregend. Tja… dan gaan de boompjes wat moeilijker de grond/blubber in.
De website is bijna klaar. Dat wordt natuurlijk wereldnieuws. De Kilangala Mission in volle glorie
op het internet. En wat nog het mooiste is. Ze hebben er met een beetje hulp zelf aan gewerkt.
En…. ze kunnen het in de toekomst zelf bijhouden.
Het is mooi geweest. Morgen weer meer.

LAATSTE DAG IN KILANGALA
11 februari 2022 - Kilangala, Tanzania
Het heeft vannacht weer flink geregend. Het is regentijd in Tanzania. Het regent zo hard dat de bui
gewoon hoort aankomen. Je ziet dan iedereen wegstuiven om een draag plekje te vinden.
Gistermiddag overkwam mij dat ook toen ik de berg af kwam lopen en halverwege nog net op tijd
kon schuilen bij het verlaten huis van Herman Hendriks. Hij heeft hier jaren gewoond.
Herman is van stichting ProTanz. Deze stichting heeft hier de basisschool en kleuterschool opgezet.
De basisschool is nu onder beheer van de overheid. De kleuterschool wordt nog door ProTanz
ondersteunt.
Oh ja… we hadden het over dat ik net op tijd was om te schuilen. Nou het was net comedy capers.
Hoteldebotel van de weg af door hoog gras over een boomstam. Bijna plat op de snuit. Maaaaar
we hebben de veranda droog gehaald. En toen kwam me toch een stoot water naar beneden. Dit
soort buien hebben we niet in Nederland. Heel mooi om te zien als je droog staat.
We gaan weer verder met wat er
vandaag allemaal is gebeurt.
Vanochtend heb ik een laptop
gegeven aan Peter Kapyunka. Hij
is één van de leraren van de VTC.
De laptop is een gezamenlijke gift
van Jan Postma en Jan Dros en
bevat allerlei informatie om
meubels
en
overige
houtproducten te maken. Het was
een officiële overdracht dat is
gefilmd door Aron en nu ook
beschikbaar voor mijn trouwe
volgers.
In een eerder bericht heb ik aangegeven dat de VTC studenten nodig heeft om dit jaar te overleven.
Vanuit ZZG (Zeister Zending Gemeenschap) zijn de afgelopen jaren al veel studenten gesponsord.
En ik geloof dat ze dat dit jaar weer zullen doen. Er moeten dan nog minimaal 15 studenten worden
gesponsord. Dat zullen veelal individuele sponsoren zijn. Een student wordt dus gekoppeld aan
een sponsor. Om te garanderen dat een sponsor op de hoogte wordt gehouden van de
studieresultaten zijn er afspraken gemaakt hoe men de sponsor periodiek gaat voorzien van
informatie. Dat zal via de mail gaan. En één persoon binnen de VTC zal verantwoordelijk worden
gemaakt dat het communicatieproces naar de sponsoren op tijd en volgens de afspraken verloopt.
Dat gezegd hebbende is het tijd om sponsoren te ronselen. En dat ga ik dan ook doen.
Beste mensen, wat is er mooier om een kansarme jongen of een meisje uit de omgeving van
Kilangala te ondersteunen en hem/haar een opleiding te laten volgen waarmee ze overal in
Tanzania een bestaan kunnen opbouwen. Door de laatst verkregen VETA licentie is het uiteindelijke
behaalde studiecertificaat overal in Tanzania geldig.
Hoe kunt u zich opgeven als sponsor.

• Stuur voor 1 maart een mailtje naar Jan Dros (Multimodus Foundation), emailadres:
obantu@gmail.com.
• Geef aan hoeveel studenten u wilt sponsoren. Het studiebedrag is €512,- per student en voor
een periode van 2 jaar. All-in. Dus inclusief kost en inwoning, studieboeken en examenkosten.
• Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen hoe verder.
De Multimodus Foundation zorgt er voor dat het geld veilig wordt overgemaakt naar de Kilangala
Missie in Tanzania.
Weer tot de orde van de dag. De website is af en online. Maak kennis met de mensen van de
Kilangala Mission. Kijk snel op https://kilangalamission.com/.
De hosting van de website wordt jaarlijks gesponsord door de Multimodus Foundation.
Gjilke heeft haar project afgerond. Er licht nu een document op tafel waar de taken en rollen in
staan beschreven van de Executive Committee, zeg maar het dagelijks bestuur van de missiepost.
Vanuit dit document worden taken en rollen beschreven van de Key Leaders, zeg maar de hoofden
van de verschillende organisatieonderdelen. Dat zal met name op afstand gaan via ZOOM
meetings.
Terug kijkend op onze tijd hier in Kilangala kan ik gemeend zeggen dat we het heel fijn gehad
hebben. We hebben onze doelen gehaald. En dat is best wel bijzonder.
Morgen gaan we op weg naar Dodoma, een nieuw avontuur tegemoet.

VAN SUMBAWANGA NAAR MBEYA
13 februari 2022 - Mbeya, Tanzania
Dag luitjes we zijn net aangekomen bij een lodge midden in Mbeya. We zijn met de Toyota van
Aron onderweg naar Dodoma, de hoofdstad van Tanzania waar Johnson wat zaken moet
afhandelen.
Mbeya is een stad in het zuidwesten van Tanzania. Het ligt aan de voet van de Loleza Peak, tussen de
bergketens Mbeya en Poroto. Aan de rand van de stad ligt Lake Ngozi, een enorm kratermeer omgeven
door dicht bos dat rijk is aan vogels. Kitulo Plateau National Park, ten zuidoosten van de stad, staat
bekend om zijn kleurrijke wilde bloemen. Verder naar het zuiden ligt Matema Beach, een badplaats aan
de oevers van het uitgestrekte, met vis gevulde Nyasa-meer.
Onderweg natuurlijk het een en ander beleefd. Weer 300 km gratis massage met al die bulten in
de weg, je weet wel “the sleeping policemen”.
Je komt van alles tegen. Opvallend was een driewiel bakfietsbrommer met een compleet bankstel
en andere meubilair op een bak van 2,5 bij 1,5 meter. Een stellage van ongeveer 2 meter hoog en
dan ook nog met z’n tweetjes achter het stuur. Kon net niet een foto maken. Hilarisch maar niet
zeldzaam hier.
Een ander moment was een brommer met achterop een twee meterlange korf (overdwars) waarin
wel 30 kippen zaten, als het er niet meer waren. Arme beestjes, samengedrukt met de kopjes door
de korfgaten. Van de minder gelukkigen staken de pootjes naar buiten. Het kan allemaal hier.
En dan die fietsers die over dwars wel drie meter lange suikerrietstengels vervoeren. Ze kunnen
de vracht alleen in balans houden als ze naast de fiets lopen. Op naar de markt om wat centjes te
verdienen.
Bij een tussenstop in Tundoma (het
grensplaatsje tegen Zambia aan)
hebben
we
heerlijke
“sweet
banana’s”
(hele
kleine
zoet
banaantjes)
gekocht
en
chocokoekjes voor Aron (is hij gek
op). Het middageten bestond weer
uit Chips Mayai, aangevuld met
kleine stukjes geitenvlees.
En nu zit ik 12 uur later in de
deuropening van de lodge de blog te
schrijven. Het is net gaan regenen.
Klein buitje trouwens. Aron is er van
tussen naar de “barbershop”. Vindt
dat zijn kroeshaar te lang is. Ik geloof
dat zijn baard ook een beurt krijgt. Morgen horen jullie het resultaat.
Het is laat als we van het eten terugkomen. Snel naar bed want morgen is het weer vroeg op naar
Dodoma. Welterusten en tot morgen.
Trouwens....even een tip. Als je de plaatsnamen even Googelt dan kom verrassende dingen tegen.
De moeite waard om ook even te lezen.

VAN MBEYA NAAR DODOMA
14 februari 2022 - Dodoma, Tanzania
Het is weer vroeg opstaan. We willen om 6 uur vetrekken. Snel in de kleren en dan nog 6 uur rijden,
althans dat denken wij. Het is uiteindelijk 9 uur ’s avonds als we eindelijk ons Dodoma hotelletje
binnen lopen. Overnachting inclusief ontbijt is 30.000 tsh (Tanzaniaanse shilling), omgerekend
€11,40. Niet gek voor een nachie.
Maar goed. We hebben een reis van 14 uur achter de rug en natuurlijk weer veel beleefd. Neem
alleen al de 4 keer dat we zijn aangehouden door de verkeerspolitie. De eerste keer wegens te hard
rijden. 75 waar je maar 50 mag. Tja dan staat er een agent met zijn hand omhoog. Aron moet zich
melden en krijgt een boete van 30.000 tsh. Althans als het bonnetjesapparaat dat aan het internet
hangt connectie heeft. Niet dus en Aron heeft alle mazzel van de wereld. Geen bonnetje geen
boete.
Rijden we weer verder, worden we even
verderop weer aangehouden. Weer
een agent met zijn hand omhoog. De
veldwachter beweerd stellig dat Aron
58 km p/u reed waar 50 de standaard
is. Geen spelt tussen te krijgen en Aron
moet weer naar een bonnetjesapparaat. En nu kwam er wel een
bonnetje van 30.000 pingels uit. Daarna
was Aron genezen en ging het gas eraf
als het bordje van 50 in beeld kwam.
We zijn daarna nog 2 keer
aangehouden. Zonder bonnetje want
Babu Sobantu (copiloot Jan Dros)
zorgde er wel voor dat het gas er op tijd
af ging.
En dan dat verkeer in Tanzania. Niet te filmen. In de binnensteden allemaal tuk-tuks en
motortaxie’s. Voor de dooie dood niet bang vliegen ze van links naar rechts door het verkeer. Snel
naar de volgende klant. Je moet stalen ballen hebben om hier met de auto rond te rijden.
En wat een vrachtauto’s. We zitten op
de route van Dar es Salaam naar
Zambia. De helft van de vrachtauto’s
zijn tankauto’s vol met benzine en
diesel voor Zambia. Rijdende bommen
als het fout gaat. Vrachtauto’s zijn heel
vaak betrokken bij ongelukken. Dit
komt omdat personenauto’s de lorry’s
willen inhalen waar het eigenlijk niet
kan.
Ook
wij
hebben
met
samengeknepen billen een paar keer
zo’n inhalende debiel weten te
ontwijken.
Onderweg zie je ook jonge mannen met
rode jerrycans. Ze hopen dan dat er

vrachtauto’s stoppen die een deel van hun diesel willen verkopen. Er wordt dan door de baas
betaalde diesel uit de tank overgeheveld. De ontvanger heeft goedkope diesel, de
vrachtwagenchauffeur heeft weer wat bijverdiend. Het is natuurlijk diefstal.
14 uur in de auto is niet saai hoor als je samen met Aron en Johnson mee reist. Gjilke en Johnson
op de achterbank. En als Johnson even de oogluiken dicht heeft dan gaat Aron iet wat harder over
een verkeersbult. Johnson word dan even gelanceerd en wij roepen dan….wakie wakie. Wat
hebben we een lol gehad. En Johnson was steeds het bokje. Dat heb je met een Muzee (oude man)
die wat traag van begrip is. Johnson heeft vier en een half jaar in Nederland gewoond en kan nog
redelijk Nederlands. Best wel bijzonder als je met hem van Engels naar Nederlands en terug
schakelt.
We hebben ook veel gezongen. Vooral liedje uit de Lion King. We zijn immers in Afrika.
Aron heef ook wat woorjes Nederlands geleerd. Zoals…tjongejongejonge… als het bij een
inhaalactie net weer goed ging. Komisch als het uit de mond komt van een Tanzaniaaan. Het woord
ETEN kwam ook aan bod. Heel belangrijk voor Aron want die lust altijd wel wat. Zo kan Aron nu
ook tot tien tellen. Voor als die boos is.
Morgen is het op naar Moshi. Weer een lange busrit.

VAN DODOMA NAAR MOSHI
15 februari 2022 - Moshi, Tanzania
Voordat ik jullie weer meeneem in onze laatste cross country even dit.
Een aantal dagen geleden heb ik en oproep gedaan aan jullie om één of meerdere studenten in de
omgeving van Kilangala te sponseren.
Tjongejongejonge wat ben ik een blij man zeg. Er hebben zich al 4 sponsors gemeld en 6 kansarme
studenten kunnen binnenkort beginnen met een 2-jarige vakopleiding. Deze muzungo (witte man)
is sprakeloos. Wat geweldig. Ontzettend bedankt.
Als ik terug ben in Nederland dan gaan we dingen regelen.
Het begin is er. Nog 9 te gaan en ik denk dat we dat gaan redden. Oh ja, wat ik nog vergeten ben
te zeggen is dat de belastingdienst ook meebetaald. Ja ja, je hoort het goed. Omdat de Multimodus
Foundation een erkende NGO is met een ANBI status kun je de giften volgend jaar afschrijven.
Mooi toch.
Goed. We gaan weer verder met onze reis.
Vanmorgen werd ik opgeschikt door het gejammer van een imam. Blijkt er vlak naast het hotel een
moskee te staan. Aan de toren van die grote luidsprekers om maar zo ver mogelijk met het
gejammer te kunnen komen. Nou vind ik dat gejammer niet zo erg. Ook de imam moet zijn verhaal
kwijt. Maar om 5 uur ’s ochtends is wel een beetje te veel van het goede. Je ontwaakt uit een
prachtige droom en komt regelrecht terecht in onverstaanbaar gebrabbel. En niet even maar wel
een half uur lang. En elke keer als er tijdens het gejammer een stilte valt dan denk je dat het klaar
is. En dan begint ie weer. Wel steeds zachter en op het eind bijna onhoorbaar. Ook voor de imam
is het vroeg en valt hij wellicht in slaap door zijn eigen gejammer. Best wel komisch.
Het ontbijt bestaat uit samosa’s (even
opzoeken), mandazi’s (soort oliebol) en
kruidnagel thee.
We moet haasten want 9 uur gaat de
bus naar Moshi. Maar in Afrika is tijd een
ruim begrip. Het is half tien als we
afscheid nemen van Aron en Johnson.
We komen zeker weer eens langs is de
afspraak. We zitten nu in een mooie
bus, ergens in het midden dit keer. Een
prima plaats om geen last te hebben
van de verkeersdrempels. Die verder
achter ons zitten komen regelmatig los
van de stoel.
Halverwege stopt de bus om wat bij een restaurant te kunnen eten en te toiletteren. Ze hebben
hier van die hurk WC’s. Totaal ongeschikt voor een muzee als ik. Man wat een gedoe als je een
grote boodschap moet. Achterwaarts richten. Tjongejongejonge, niet te doen man.
Ben je amper van de hurkpartij bekomen wil de bus alweer verder. Dus eten in de bus.

Rond half 5 rijden we Arusha binnen. Arusha is een grote stad (2,5 miljoen inwoners) in het
noorden van Tanzania. Hier starten veel safari’s richting Serengeti en Ngorongoro vallei.
Zo’n 2 uur later komen we aan in Moshi. Hans Yambazi , mijn goede vriend, kan ons helaas niet
zelf ophalen maar zoals we Hans kennen heeft hij transport naar zijn huis geregeld.
Ik heb Hans 7 jaar geleden leren kennen toen hij ICT manager was van het KCMC (Kilimanjaro
Christian Medical University College). Hans en ik hebben toen een projectplan geschreven met als
doel de ICT infrastructuur in het ziekenhuis te verbeteren. Zo’n 4 jaar later in 2019 en 2020 hebben
we dat gerealiseerd en is KCMC papierloos geworden. Geen papieren patiëntendossiers meer
maar volledige geautomatiseerde patiëntenregistratie via laptops en tablets. Meer hierover
op https://multimodus.nl/projecten.html
De ICT omgeving van het KCMC is van 4 kleine centrale computersystemen uitgegroeid naar een
volwaardige en veilige ICT omgeving. Compleet draadloos en redundant uitgevoerd. En volgende
maand gaat er weer een Dutch Team met ICT specialisten naar dit ziekenhuis om het in aanbouw
zijnde Hartcentrum aan te sluiten op de centrale ICT systemen. Een gezamenlijk project met
ziekenhuis Twente. Wat een kleine aanzet in 2015 wel niet teweeg heeft gebracht.
Mooi we zijn de afgelopen dagen dwars door Tanzania gereisd. Heel wat gezien en beleefd.
Vermoeiend? Ja, maar onvergetelijk. En dat samen met Gjilke. Wat wil je nog meer.

PARADIJS IN MOSHI
16 februari 2022 - Moshi, Tanzania
We zijn neergestreken in het paradijsje van
Vivian en Hans Yambazi. Een mooi huis
omringt door een prachtige tuin midden in
de wijk Soweto. Niet de Soweto bij
Johannesburg (Zuid Afrika) maar een
buitenwijk van Moshi. In deze wijk hebben
de drie Friezen (jullie wel bekend) in 2020 de
eerste van de 2 timmerwerkplaatsen
opgezet. De andere is natuurlijk die van
Kilangala (2021).
In anderhalf jaar tijd heeft Hans er een
bloeiend bedrijf van gemaakt. Aan de
buitenkant
zijn
allemaal
winkeltjes
bijgebouwd die hij verhuurd. Er is zelfs een kleine apotheek en een eettentje. De weg is zoals hij 3
jaar geleden al voorspelde geasfalteerd. Dit betekent dat de bedrijvigheid rondom zijn werkplaats
zal toenemen. Dit project uit 2021 heeft goed uitgepakt. Zo’n 200 mensen, direct en indirect,
profiteren van de aanwezigheid van de timmerwerkplaats. En daar mogen we best wel trots op
zijn.
We zijn vanmiddag ook even in het KCMC ziekenhuis
geweest om oude bekende op te zoeken. We lopen
tegen de General Manager (CEO) aan en het
weerzien is hartelijk. Even samen op de foto. De
andere heer op de foto is de huidige ICT manager
Mark Benning.
Gjilke heeft in het ziekenhuis ook even met de
dames van de HRM afdeling gepraat. Zij werken hier
nog met papieren personeelsdossiers. Gjilke zou
Gjilke niet zijn om een paar goede adviezen achter
te laten.
Jullie kunnen wel merken dat we even in de
ruststand zijn gegaan. Minder avontuur dus ook
minder blogtekst.

OP ZOEK NAAR WILD
17 februari 2022 - Moshi, Tanzania
Ik ben al vroeg wakker. Eindelijk ben ik de douche de baas. Twee blauwe kranen die uitnodige om
open gedraaid te worden. Welke is die van het warme water? 50% kans zou je zeggen. Nop. Geen
van beide ook maar een drup warm water. Moet je ergens in de slaapkamer een knopje aanzetten
om de instant boiler te activeren. Die heeft vervolgens tijd nodig om te realiseren dat ie warm water
moet leveren. Al met al is het eindresultaat heerlijk warm water. Oh ja, de linker kraan is warm
water.
En dan stap je je slaapkamer uit regelrecht in de tuin van Eden. Blauwe lucht. Het geluid van het
reviertje verderop en vogeltjes die hun best doen om gehoord te worden. Wat een weelde dat we
dit mogen meemaken. Al een beetje jaloers?
Nou komen dit soort kadootjes natuurlijk niet vanzelf. Als hulporganisatie maak je vrienden. Soms
zelfs voor het leven. Zoals in dit geval de vriendschap met Hans en Vivian Yambazi. Ik ben altijd
welkom en het voelt goed als we elkaar weer zien.
Hans is natuurlijk veel in beeld en schrift. Maar Vivian, zijn vrouw, is er ook nog. Hans is meer de
ruwe bedenker en slimme ondernemer, Vivian is de zachte creatieve tegenpool. Samen een
geweldig team. Ik zie ze vaak overleggen en dat is best wel bijzonder voor Afrikaanse begrippen.
Vivian werkt doordeweeks bij een VTC al administratief medewerkster. In de weekenden zit ze in
de catering. Aanstaande zaterdag verzorgd ze weer de catering voor een bruiloft met zo’n 500
gasten. Bruiloften zijn hier meestal op zaterdag. Doordeweeks werkt iedereen en komt er geen kip
opdagen.
Een aantal jaren geleden zijn Jan Postma (één van de drie Friezen) en ik op zo’n bruiloft geweest. 7
geiten werden er toen soldaat gemaakt. Geroosterd op een enorme BBQ. Niet zoals wij een BBQ
kennen maar als onderlaag wat golfplaten, daarop houtskool en daarboven een stalen traliewerk
met 7 geiten erop. We hebben toen onze ogen uitgekeken. Bij de trouwerij van aanstaande
zaterdag zijn maar 5 geiten het bokje. 't Is maar dat je het weet.
Dus dat is wat Vivian onder andere in het weekend doet. Dat andere is het ontwerpen en aanleggen
van tuinen. En dat resulteert bijna altijd in een paradijsje. Ongelofelijk creatief hoe je met de
beschikbare ruimte omgaat.
We zijn vandaag ook op zoek gegaan naar wild. Op zo’n 70 kilometer van Moshi ligt een corridor
waar het wild doorheen trekt van Kenia naar Tanzania en terug. Op zoek naar gras en water. De
Kilimanjaro ligt op de grens van Kenia en Tanzania en herbergt talloze drinkwaterplekken, sappige
bomen en weidegronden. ’s Ochtends vertrekken de beesten vanuit de steppen van Kenia naar de
Kilimanjaro aan de Tanzaniaanse kant om daar te foerageren. ’s Avonds gaat de horde weer terug
naar hun habitat.
Binnen de corridor liggen ook dorpen waar het wild dan langs komt. Mens en dier broederlijk
samen zoals het hoort. Helaas zie je steeds meer lodges opduiken in die gebieden waar toeristen
komen om vanaf een balkonnetje naar de langstrekken beesten te koekeloeren. En daar betalen
ze dan grof voor.
Wij koekeloeren vanuit de auto en zien niks. Nada, noppes. Geen wild trek. Het wild heeft er dit
keer geen trek in. Blijkt dat er op de steppen in Kenia veel regen is gevallen en dan hoef je natuurlijk
niet naar de Kili om daar te grazen.

Maaaaar op de terugweg hebben we toch nog 3 giraffen en 6 zebra’s gezien.
Omdat we toch in de buurt waren zijn we ook even langs de Chief van Hans geweest. Chief Jkilio,
opperhoofd van de Chagga stam in de Siha regio. Dit stamhoofd woont in een in 1923 gebouwde
woning, waar eerst een Duitse boer in heeft gewoond. Prachtig gesitueerd op een heuvel met
uitzicht over de landerijen. De chief is 82 jaar en is nog heel kwiek. Zijn vrouw trouwens ook. Wat
een leuk stel.
En als we ooit weer bij Hans zijn te logeren dan moet we zeker weer op bezoek komen. Dan gaan
ze een geit roosteren en een feestje bouwen met Kilimanjaro bier. Nou dat vinden we helemaal
prima.
Later in de auto begrijp ik van Hans dat zo’n uitnodiging echt heel bijzonder is. En dat hebben wij
dan weer. Wat een bofkonten.
Op de terugweg naar huis halen we Vivian op om uit te gaan naar een BBQ restaurant. Het blijkt
een soort openlucht sportcafé te zijn met overal TV schermen. Geluidsboxen waarin je bijna kunt
wonen en op standje 7 best wel een beetje te luid. Er is een voetbalwedstrijd in beeld en het staat
al 7-0. Op een ander scherm is show worstelen waarbij ze elkaar geregeld over de boksring gooien.
Maar goed. We komen natuurlijk voor geroosterd geitenvlees. Wordt uiteindelijk kip en rund. De
geit is er vandoor. En natuurlijk aan het bier en voor de dames wijn en Smirnoff mix. Hans is de
BOB
Na de voetbalwedtijd is het de beurt aan DJ MT. Afrikaanse beat aangevuld met Latin swing.
Na 2 drankjes is de schroom eraf en wordt er gedanst. Zelfs Hans schud zijn boedie.

HIKE SAFARI
17 februari 2022 - Moshi, Tanzania
Er verschijnt een bericht op mijn telefoon van het ministerie van Buitenlands zaken. Tanzania is
van oranje naar geel gegaan. Duh….voor ons is Tanzania een en al groen. Geen geel te ontdekken,
laat staan oranje. Dat is meer voor het Koningshuis.
Alle gekheid op een stokje. Tanzania is vanaf het begin van de pandemie veiliger geweest dan welk
land dan ook in het westen. 80 % van de 60 miljoen inwoners is jonger dan 25 jaar. Veel minder
vatbaar. In Tanzania is op dit moment maar 2% gevaccineerd en er zijn geen lock-dows geweest.
Een lock-down had voor meer doden gezorgd dan het virus. Mensen zouden zijn verhongerd
omdat ze geen voedsel konden verzamelen. Hier heb je geen boodschappendienst die het voedsel
naar je toe brengt. Mensen moeten het zelf bij elkaar zien te scharrelen. Ook het ontkennen van
Covid hier is een strategische keuze geweest. Angst zaaien onder de bevolking had desastreus
uitgepakt en meer kwaad gedaan dan goed.
Net als bij aids, ebola en sar heeft men de pandemie hier over zich heen laten komen. Het aantal
sterfgevallen is niet bijgehouden. Wel weet men te vertellen dat er binnen de overheid, waar de
mensen het goed hebben, zwaarlijvig zijn, veel coronadoden zijn gevallen. Des temeer het bewijs
dat het een kieskeurig virus is gebleken.
Dan nog even wat over de politiek hier. Daar is men heel open over. Anders dan in Rwanda waar
men nog steeds bang is om zich uit te spreken.
Over de voormalige president van Tanzania, John Magufuli, doen zich veel verhalen de ronde. Nog
voor het einde van zijn ambtstermijn is deze president gestorven aan wat men zegt “Hartfalen”.
De één zegt dat hij gestorven is aan de gevolgen van corona, de ander zegt weer dat hij is vergiftigd.
Nou luitjes. Deze muzungu weet wat er werkelijk is gebeurt. Luister en huiver.
Magufuli had een pacemaker. Zo’n eentje waar je af en toe de batterijtjes van moet vervangen.
Wellicht duracel want die gaan langer mee.
Ondanks waarschuwingen dat zijn batterijtje bijna leeg was bleef hij maar doorgaan. Net als dat
konijntje van duracel. Hij wachte namelijk op apparatuur dat hij in het buitenland had besteld en
waarmee hij zich in Tanzania zelf kon laten behandelen. Batterijtje wisselen door zijn eigen
mensen.
Door covid werd de levering van die apparatuur vertraagd. Je weet wel, wereldwijde lock-down’s,
waar hij zelf geen boodschap aan had. Uiteindelijk is de pacemaker er mee opgehouden en is
Magufuli een energieloze dood gestorven. Twee weken later is de pacemakerapparatuur
uiteindelijk binnengekomen.
Als ik Aron hoor over Magufuli dan is er alleen maar lof. Hans daarentegen heeft er geen goed
woord voor over. Wat ik wel weet is dat Magufuli zich als weldoener voordeed voor de armen en
dat ging ten koste van de rijken. Met name de middenklasse heeft daar last van gehad. En dat is
nou juist de bevolkingsgroep die de economie van een land overeind houdt.
Nu is Samia Suluhu Hassan de eerste vrouwelijk president van Tanzania. Ze wordt liefkozend
President Mama genoemd. Of ze lief is betwijfel ik. Dat ze een zware taak heeft is zeker. Met name
omdat Magufuli in zijn regeerperiode heel veel geld heeft geleend tegen een te hoge rente. En dat
moet ze toch op een of andere manier zien terug te draaien.

Ander nieuws!
Gjilke heeft vanmorgen het nest verlaten en is op zoek gegaan naar een wandelsafari. En net heb
ik van Hans gehoord dat ze wat heeft geregeld. Uiteraard tegen een scherpe prijs. Ze zit nu in een
hotel en gaat morgen om 8 uur op stap. Even alleen want deze babu houdt het liever bij een blokje
om.
We horen morgen wel hoe het is geweest
Je zult wel denken, waarom heeft ze dat zelf niet even doorgegeven. Nou, Gjilke is offline. Bewuste
keuze. En dan kan ze geen berichtjes ontvangen en ook niet versturen. Ze gebruikt dan de tamtam
via Hans die haar vanmorgen heeft weggebracht. In noodgevallen kan ze nog wel sms'n. Dan
rukken we natuurlijk uit om haar te redden.
En wat heb ik vandaag allemaal gedaan? Wat denk je. Luieren natuurlijk en deze blog schrijven. ;-)

DE REIS TERUG
19 februari 2022 - Addis Abeba, Ethiopië
We moeten vroeg opstaan om op tijd bij de shuttle te zijn die ons naar Kilimanjaro Airport brengt.
Hans Yambazi brengt ons naar het kantoor van Precision Airways in het centrum van Moshi.
Het is helder weer en de Kilimanjaro straalt in de ochtendzon. Op de top veel sneeuw en dat is een
goed teken.
De shuttle komt langzaam in beweging. Het gaat niet zo hard. Volgepropte dala dala’s (20persoons-busjes) stuiven ons voorbij. Maar een uur later staan we dan toch op Kilimanjaro Airport.
Twee bagagecontroles verder wacht de wachtkamer.
Even terug naar gisteren.
Het is zo rond 5 uur Tanzaniaanse tijd als Gjilke aan komt lopen. Terug op het nest. Met een big
smile. Haar dag was mieters. Hier Gjilke even aan het woord………
------------------Ja, ik moet toch op de valreep ook nog een stukje typen voor de blog. Ik was net teruggekomen met de
bus en tuktuk. De jongens van de lodge vonden het niet zo’n goed idee dat ik helemaal alleen terug ging
naar Moshi. Want ik was hier helemaal niet bekend! Maar ik zei, als je me even laat weten waar ik welke
bus moet nemen dan komt het wel goed. Dus één van hen schreef een briefje voor mij en bracht me naar
de eerste bus. Tijdens de reis waren er anderen die me steeds even hielpen en zo kwam ik een paar uur
later terug in Moshi.
De dag ervoor was ik in de lodge aangekomen. Hans bracht me, zodat ik een walking safari kon doen.
Dat leek me wel een heel gave manier om de wilde dieren te zien. Maar Hans heeft altijd wel wat te doen,
dus we kwamen te laat aan voor een safari. De volgende dag kon het wel. Ok, daar had ik natuurlijk niet
op gerekend. Dus ik grapte dat ik dan wel een tandenborstel enzo nodig had. Even later had de jongen
van de lodge een tandenborstel én tandpasta voor me gehaald. Dus bleef ik slapen en Hans ging terug
naar huis.
De volgende dag was het zover. Eerst een stukje met de auto, toen zagen we al veel wilde dieren (olifanten!
:D) en toen we in het park aankwamen gingen we lopend verder. Ik vond het ook wel een beetje spannend,
want hoe zou het allemaal gaan.. Maar we waren heel voorzichtig en bleven op afstand. Al lopende heb
ik buffels, giraffen, baboons en pumba’s van dichtbij gezien. En vooral ook prachtige natuur!
Jullie hebben natuurlijk veel kunnen lezen over onze avonturen via pap zijn blog. Ik heb ook echt zo
genoten van onze reis. Een prachtig land, met mooie mensen. Natuurlijk waren de twee weken te kort,
dus wie weet komt er nog een keer een vervolg. Nu eerst terug naar huis, ook een heuse safari!
-------------Wat een verhaal. Gjilke op walking Safari. Gelukkig zijn ze geen leeuwen tegengekomen.
Mooi….. we gaan verder met de blog
We zijn aangekomen op het vliegveld van Dar Es Salaam. Het circus kan beginnen want we moeten
beide weer getest worden. Anders komen we België niet in.

De teststraat van 10 m2 is snel gevonden. Hier betalen voor een “rapid” test staat er op een loket.
Het loket met Tanzaniaanse inhoud verwijst ons naar een groot spandoek met daarop een website
van de Tanzaniaanse overheid. Alleen met een controlenummer kun je bij deze loketdame betalen.
En die krijg je als je de vragen van de overheid goed hebt beantwoord. Tja dat moet je maar weten.
We doorstaan de toets met vragen en trots laten we de controlenummers zien. We schuiven 20
dollar en met een kwitantie als betaalbewijs mogen we eindelijk gaan testen.
Staat me er toch een rij testkandidaten te wachten. En er is maar een testdame beschikbaar. Na
anderhalf uur zijn we eindelijk aan de beurt. Weer zo’n op het oog veel te grote wattenstaaf in je
hersenpan. De tranen springen je nog net niet in de ogen. Dan is het nog 15 minuten wachten op
de uitslag.
We zijn allebei negatief. Al had Gjilke stiekem gehoopt op positief. Kan ze hier nog een tijdje blijven.
Nee hoor….we willen beide wel weer naar huis.
De eerste hobbel is genomen. Nu naar de incheckbalie. Staat er weer zo’n rij. En alles gaat op z’n
“pole pole” (Swahili voor ruuuuuustig). Voor de incheckbalie nog een controlepunt waar alle
documenten worden gepolst. Je paspoort, het testrapport en een Belgisch toelatingsbewijs
(Passagier Lokalisatie Formulier) dat we al eerder hadden ingevuld. We mogen verder en eindelijk
na een half uur is de rugzak van Gjilke ingecheckt.
Op naar de volgende hobbel. De douane. Weer een formulier invullen. En eindelijk hoorbaar de
stempels in het paspoort. We mogen weer door. Op naar de bagagecontrole. Rugzak door de
scanner. Broekriem af en alles uit de zakken in een plastic bak. Gelukkig blijft mijn broek na 3 cm
te zijn gezakt hangen op mijn billenpartij. Ik kom net als Gjilke ongeschonden door de boogscanner.
Het circus is om 1 uur begonnen en even over vijven zitten we uitgeblust in de vertrekhal bij te
komen. Afrika inkomen is een toer, maar er uitkomen is pas echt een uitdaging.
Het einde van de reis is in zicht. Nog een tussenstop op Addis Abeba en dan vol gas naar Belgique.
Maar wat hebben we genoten. Twee intense weken. En wat leuk dat jullie er bij waren. Gjilke en ik
hopen dat jullie er van hebben genoten.
Vaarwel en tot de volgende keer.

