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Bekijk ook de fotoreportage.

Zaterdag 5 juli

Ein-de-lijk 5 juli, we kunnen vertrekken. Spannend! Er verzamelt zich een grote groep
enthousiastelingen in de vertrekhal van Zaventem. Verschillende kussen en knuffels later,
kunnen we aan de check-in beginnen. Onze groep van 40 man sluit aan bij de nog grotere
horde mensen die in alle chaos bij één van de balies proberen te komen. Krijgen we reeds een
voorproefje van het inchecken op z’n Afrikaans? Avontuurlijke reis? Na een lange, onduidelijke
vertraging wegens storm, dan toch eindelijk vertrek naar Caïro en vervolgens zonder problemen
door naar Johannesburg, whoehoe! Op het vliegtuig kunnen we meteen kennismaken met de
nog onbekende reisgenoten – dat belooft hier leuk te worden –, en onze ‘organizing committee’
– die twee moet je precies niet al te serieus nemen – Steven en Maarten. Al het wachten biedt
meteen de gelegenheid voor een paar rondjes “namen oefenen”. De sfeer zit er meteen in!

Zondag 6 juli

De piloot zet de landing in en we komen aan in Johannesburg, waar de temperatuur op dat
moment (jawel, dat hebben we goed gehoord), 5°C bedraagt. De bagage kan niet vlug genoeg
van de bagageband opgepikt worden, iedereen wil naar buiten, Zuid-Afrika opsnuiven. Om het
hoekje van de luchthaven zien we twee trucks klaarstaan, die zelfs na drie weken reizen, nog
niet al hun geheimen aan ons hebben prijsgegeven: 20 zitplaatsen, stockageplaatsen voor eten,
matjes, tenten, tafels, stoelen, een mini-geïmproviseerd keuken-achtig aanhangsel en een
motor om – zo zal meermaals blijken – u tegen te zeggen. De trucks komen met een al even
geweldige bemanning. Kingston, Benson, Robson en Peter zijn chauffeur, kok, mecanicien,
gids, body-guard en best te omschrijven als onze eigen ’Fantastic Four‘. We maken ook kennis
met onze wandelende encyclopedie van dienst, Bart, op-en-top Nederlander en naar eigen
zeggen betaald om te doen wat ie graag doet: “ouwehoeren”. Het is enthousiast inladen en we
willen snel wegwezen om te zien of onze verwachtingen worden ingelost. We zitten nog in de
grote stad, maar langs de weg al meteen vele akkers, kuddes runderen, termietenheuvels, een
struisvogel, … We passeren ook al enkele sloppenwijken, die er echter opmerkelijk keurige
tuintjes op na houden. Aaah, stop voor de lunch. Verbaasd staan we te kijken hoeveel men in
die trucks kwijt kan! We krijgen broodjes met kaas, vlees en groentjes, njam! We gaan hier
gesoigneerd worden op reis! De zon staat ondertussen hevig en het is gelukkig een heel pak
warmer als ’s ochtends. Na een korte fotoshoot met een Nephila senegalensis van 6 cm (veel
voorkomende spin, weten we nu, dank u Bart!), beginnen we aan het tweede deel van de af te
leggen 300 km. De hemel verkleurt bij onze eerste Afrikaanse zonsondergang achter het
ondertussen prachtig open landschap. Bij het schemeren, spotten we onze eerste dieren langs
de weg: wrattenzwijn, impala en - na enige discussie dan toch overeengekomen, het was een –
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kudu. We krijgen ook reeds te maken met onze eerste panne, waarbij we een – eveneens
eerste van de vele –, pipi-pauze kunnen inzetten. Op een kleine tien minuten en een snelbinder
later, ronkt de motor alweer en komen we vervolgens gauw aan in ons eerste logement. Pure
luxe in die eerste lodges! Na een gezellig bijeenzijn over steak met friet, nog wat kletsen
(eventueel met gin en tonic voor de liefhebbers) en vooral genieten van een zalige douche…

Maandag 7 juli

Bokes met choco! En confituur, musli, yoghurt, … Zouden we dat de hele – zogezegd
avontuurlijke – reis voorgeschoteld krijgen? We bezoeken het Musina Baobab Nature Reserve
en hangen met de fototoestellen uit het raam alsof we zelf bij het wild behoren. In het park zien
we naast de indrukwekkende baobabs en de mopane plant; de grijsgroene meerkat, klipdassen,
de neushoornvogel en er steekt zelfs een giraf de weg over! Rond de middag beginnen we aan
de formaliteiten voor de grensoversteek naar Zimbabwe. Er komt al snel een sympathieke
ambtenaar ons vertellen dat we niet hoeven aan te schuiven en dat ze ons zo snel mogelijk
willen vooruithelpen. Ze zien hier duidelijk graag toeristen komen! Desondanks doen we vier uur
en vele groepsspelletjes over het verkrijgen van ons visum. Na de oversteek van de Limpopo en
het doorkruisen van niemandsland, hebben we nog een lange weg voor de boeg en de
wegpolitie doet moeilijk. Onze eerste ervaring met het begrip ‘No hurry in Africa’. Rond 21h
staan we stil… en lang… en er lonkt een Chicken Inn… Enkele smeekgebeden richting Maarten
en Steven en de knoop wordt doorgehakt. We have a go! Stormloop naar de toiletten, waar we
eerst nog een dansje placeren met enkele Zimbabwanen. Daarna gauw wat lekkers bestellen.
De kippenburgers trokken eerlijk gezegd op niet veel, maar na een rit van zes uur en een
alsmaar zakkende temperatuur, heeft dat toch gesmaakt. Half 11, we zijn er! Snelcursus tent-op-
zetten en nog sneller die slaapzak in!

Dinsdag 8 juli

Ontbijt met toast, ei en spek, we krijgen wel degelijk heel de reis zo’n royaal ontbijt! We
bezoeken de Great Zimbabwe Ruins, waaraan Zimbabwe zijn naam dankt: Groot (Zis) Huis
(Imba) van Steen (Bwe). We bezoeken restanten van de vertrekken van de koning, de
vertrekken van zijn 200 vrouwen, hun theatrium, ontvangstruimte, … We ontdekken waarom het
embleem op de vlag van Zimbabwe een zeearend is en krijgen enkele wijze levenslessen
medegedeeld: “Size is not important, it’s how you handle it”. Opnieuw vertrek. We passeren de
Birchenough-hangbrug en arriveren al snel aan de voet van de Chimanimani-bergen. We krijgen
de meest heerlijke kip met rijst en verwarmen ons aan een kampvuur. De nachten in Zimbabwe
zijn koud! Maar een verwittigd persoon is er twee waard (Hoera, ik heb een goede slaapzak
mee!) en meestal is het gewoon snel wezen bij het omkleden. Naar het eind van de drie weken
Afrika zal iedereen zijn eigen recordtempo “uit de slaapzak, in de kleren” (en omgekeerd),
meermaals verbroken hebben…

Woensdag 9 juli

We beginnen aan een tweedaagse trektocht doorheen de Chimanimani bergen, die al meteen
wordt ingezet met een stevige klim tussen de rotsblokken. De natuur is echter overweldigend!
De weg wordt ons voorgelopen door Morgan, Luke, Simba en Emanuel, die we al snel Manu
mogen noemen. Het eten en kookmateriaal wordt naar boven gesjouwd door ingehuurde
dragers. Chapeau voor die mannen! Zonder al te veel puffen op teenslippers met een 20’tal kilo
op de schouders de hoogte in… Doe ze dat maar eens na! Via Bailey’s Folly komen we aan in
“de hut” voor een deugddoende pauze en lunch. Daarna langsheen Bundy Plane naar Red Wall
Cave, waar we gaan overnachten. In deze grot, die plaats zou bieden voor 100 man, blijken we
bij aankomst niet eens rechtstaand allemaal binnen te kunnen. Het begint reeds te schemeren
en je hoort de radartjes van Steven en Maarten bijna op volle toeren draaien. We gaan op zoek
naar andere grotten en leggen uiteindelijk een 30 man knus te slapen in 3 grotten. De rest van



de groep legt zich, iets minder knus, onder zeilen op de vlakte. Na zonsondergang verzamelen
we in Red Wall Cave voor spaghetti en wisselen verhalen uit rondom het kampvuur. De
meesten onder ons kruipen er wel vroeg in, we zijn uitgeteld… Daar liggen we dan met z’n allen
op een hoopje: gezellig!

Donderdag 10 juli

De zon is op en de lichtspeling op de rotsen is ongelofelijk! We trekken verder via Skeleton
Pass, gemarkeerd door een echte menselijke schedel. Het is nu redelijk plat lopen en de
omgeving is fantastisch! Aan de grens met Mozambique weerom een onvoorstelbaar uitzicht…
We vullen onze drinkbussen aan een stroompje vlakbij de hut van de rangers en trekken weer
door Bundy Plane, waar we een boomvaren passeren. We lunchen aan Digby’s Falls en
verwonderen ons nog even aan de Paradise Pools. Daarna volgt een moeilijke, steile afdaling
langs Banana Grove. We zien schorpioenen en een bergadder en komen daarna echt in de
jungle terecht. Menige knieën zien af op dit stuk en de lianen bieden maar een onzekere
houvast in dit stukje tropisch regenwoud. Iedereen komt doodop, en sommigen reeds vergezeld
van enkele beruchte ‘blisterbush’-blaren, aan in Base Camp, waar de trucks ons opwachten.
Toch verwelkomen we elkaar enthousiast aan de eindstreep, whoehoe, you made it! We zouden
zo weer terug gaan, ABSOLUUT HOOGTEPUNT in de reis - letterlijk en figuurlijk!

Vrijdag 11 juli

Rush, rush, rush! We moeten verder naar Harare! Stiekem hopen we dat de temperatuur hier
wat hoger zal liggen. In de achterbuurten van Mutare rijden we even verloren op weg naar de
stopplaats bij de supermarkt. We kunnen ook even over een lokaal marktje wandelen, voor we
verder rijden langs Christmas Pass. In Harare zelf verdwalen we weer even op weg naar ons
logement - extra site-seeing, we krijgen nogal waar voor ons geld!. Bij aankomst goed nieuws:
er zijn ook kamers beschikbaar, waar graag gebruik van wordt gemaakt! De huisvrouw zou ook
graag de was voor ons doen en al snel ligt er wel een héle grote hoop klaar.

Zaterdag 12 juli

Begin van een cultureel dagje. Eerste stop bij Chapungu: unieke beeldhouwwerken en
souvenirshops, waar we een uurtje op worden losgelaten. Daarna naar Security devices: een
klein bedrijfje, maar toch leider op de markt in veiligheidsmateriaal voor ontmijnen. Op 25 jaar
zijn zij uitgegroeid tot de grootste leverancier van veiligheidshelmen (ook voor leger en politie).
Zeer boeiende rondleiding! Lunch is bij een vriend van Bart. We eten allemaal nét iets teveel
Thais (te lekker gewoon!) en het is ook nét iets te gezellig. We arriveren daarom nét iets te laat
op het Belgische Ereconsulaat, waarbij we deze keer zelf een demonstratie geven van het
begrip ‘No hurry in Africa’. De ereconsul en zijn zoon vergezellen ons mee bij een bezoek aan
St. George’s College, die al 119 jaar bestaat. We krijgen een toffe, korte rondleiding met bezoek
aan de bibliotheek, kapel en een uitzicht over de campus op één van de torens van de prachtige
authentieke gebouwen. We sluiten af met – zoals het een Brits geïnspireerde kostschool past –
thee en biscuits. Terug in de lodges wordt er nog even gewacht met de spaghetti, aangezien
iedereen nog vol brownie zit… Ondertussen wordt de was uitgedeeld en de mannen moeten
lachen met al die gekte. Uiteindelijk komen alle sokken toch bij de juiste persoon terecht. Na het
eten, een spelletje weerwolven, waarbij we al snel merken dat sommige net iets te goed kunnen
liegen. Het vertrouwen zal nooit meer hetzelfde zijn… Dat komt dan ook te voet, maar gaat te
paard… (Sorry mensen, insider ;)). Later op de avond vertrekken we onder begeleiding van
Benson naar een café in de buurt om de voetbalmatch te volgen met enkele Zimbabwanen en
ook Wilma, de grote baas en een ferme madam. Het is Brazilië-Nederland en het wordt
onverdiend 0-3. Niet iedereen is tijdens de match even hard aan het scherm gekluisterd, maar
het is alleszins een gezellige avond!

Zondag 13 juli



Vroeg vertrek met mini-ontbijt op de bus en maxi-ontbijt langs de weg. We stoppen bij Chinhoyi
en bezoeken daar de ‘Sleeping Pool’. Peter ontpopt zich tot een echte klassegids! Daarna
bezoek aan een onderzoeksfaciliteit vlakbij Lake Kariba en we luisteren naar - één van de vele,
zo zal blijken - kennissen van Maarten. Hier monitoren ze de ecologie en de waterparameters
van het meer. Ze onderzoeken ook de populatiedynamieken van de kapenta, ter ondersteuning
van de visindustrie. ‘s Avonds zoeken we ons een mooi uitzicht over Lake Kariba en de dam om
de zon te zien ondergaan. Onderweg naar het kamp zien we bavianen langs het water,
krokodillen en ook onze eerste zebra’s. We worden gewaarschuwd voor nijlpaarden en de
waterkant wordt verboden terrein, eenmaal aangekomen in Warthogs Bush Camp. Daar kunnen
we de WK finale volgen in de bar van het kamp. Het wordt 1-0 in de verlengingen, Duitsland-
Argentinië. We overnachten midden in de rimboe!

Maandag 14 juli

Vlak na het ontbijt al nijlpaarden gespot in het meer! Vandaag nemen we de ferry over Lake
Kariba en we zien al meteen een aalscholver. Bij het uitvaren iedereen dol enthousiast met de
verrekijker op post. We gaan nu echt de biologen-toer op. Daarna in het zonnetje op het dek,
kaartspelletjes spelen, boekjes lezen, dit-is-het-leven! Er is de kans voor een frisse duik in Lake
Kariba en die laten velen dan ook niet onbenut. We kijken samen naar de ondergaande zon en
installeren ons daarna op het dek voor een nacht onder de sterren.

Dinsdag 15 juli

We nemen afscheid van onze sympathieke medereizigers op de boot en begroeten onze
Fantastic Four in Mlibizi. Zij hebben vannacht tot één uur doorgereden om er vandaag op tijd te
zijn voor ons! We rijden naar onze logies en horen de Victoria Falls al donderen in de verte. En
dan het eigenlijke bezoek: ONBESCHRIJFELIJK! Doorweekt tot op ons ondergoed, maar met
de allerbreedste smile ronden we ons bezoek af. TOP! We gaan uit eten in de Boma.
Entertainment alom met djembe-sessies, zang en dans. Je krijgt meteen een kleed aangemeten
om deel te nemen aan een danspartij. Ondertussen proeven we de mopane-worm (eigenlijk een
rups), eland, wrattenzwijn, buffel en krokodil.

Woensdag 16 juli

We steken de grens over naar Botswana en gaan op safari in Chobe National Park. Eerst een
boottocht met een supertoffe gids, die waarschijnlijk ook onder de indruk was van onze bende
biologen: enthousiast bij elke vogel en nog enthousiaster bij wat groter is. Na de lunch in poep-
sjieke lodges, zetten we de safari verder in jeeps waarbij menig parelhoen – AKA stippelkip –
nipt de dans (lees band) ontspringen. Vandaag gespot: nijlpaard, giraf, impala, kudu, waterbok,
Afrikaanse nimmerzat, nijlvaraan, neushoornvogels, lepelaar, zilverreiger, nijlgans,
steenbokantilope, sabelantiloop, puku, … En ook olifant – AKA slurfkoe- en Afrikaanse buffel!
BIG FIVE: two down, three to go, whoehoe! Iedereen in z’n nopjes! Na een geslaagde dag, ligt
in het kampement ook nog een geweldig geslaagde T-shirt klaar, die we hadden laten maken.
Verrassing bij het avondeten: Kingston heeft een groep zangers uitgenodigd voor een mooie
show. Het is daarna weer gezellig bijbabbelen rond het kampvuur. Aaaahhh… Afrika…

Donderdag 17 juli

Vandaag kanovaren of raften, jeuj! Het kanovaren was naar verluidt heel leuk. Ik kan jammer
genoeg alleen getuigen van het raften, maar GE-WEL-DIG! Tijdens de rit naar de Zambezi
scanderen we al luidkeels “We’re from Belgium!”. Bij thee en koekjes wordt in een veiligheidsdrill
de short swim, long swim and flip-over wel bijzonder amusant geïllustreerd. Vervolgens een
minder amusante, stevige afdaling naar de rivier, waar we onze kapiteins ontmoeten. Even later
nemen we de verschillende stroomversnellingen onder handen: the mother, oblivion, terminator
en the washing machine. Wat een teambuilding! De tocht naar boven is minder, afzien! Gelukkig



staat er lekker eten voor ons klaar. Na een leuke groepsfoto, weer naar huis, waar we ons
klaarmaken voor een verrassingsactiviteit. Zonder te weten waar naar toe (en met een hele
hoop loze, misleidende aanwijzingen, dank u Steven en Maarten), de trucks op. En u hebt
gewonnen: luxe avondcruise op de Zambezi! Zoete dranken, lekkere hapjes en de
zonsondergang… Nice! ’s Avonds wandelen we naar de Shoestrings, waar we filmpjes van het
raften kunnen bekijken en vervolgens een dansje placeren. Er wordt een feestje ingezet…

Vrijdag 18 juli

Het wordt een dagje met activiteiten naar eigen keuze. Safari te paard, marktjes bezoeken,
zonnen aan het zwembad of een one, two, three, bungee!!! – Het was een super (al dan niet
relaxte) voormiddag! Terug in het kamp is het haasten om op tijd te kunnen vertrekken. We
rijden naar Hwange National Park en bij aankomst begint het al aan te voelen als een
levenslange gewoonte: tentjes op, alles installeren en daarna gezellig, lekker eten rond het
kampvuur. We luisteren geboeid naar een spreker die vertelt over een conservatieproject met
leeuwen waaraan hij meewerkt. Zijn familie blijft daarna mee-eten van de sadza, typisch
Zimbabwaans en heerlijk! De crew vertelt over hun cultuur en doen enkele pogingen om ons
een Afrikaans lied aan te leren. We dansen met z’n 40 rond het kampvuur – jawel, zelfs Steven!

Zaterdag 19 juli

We bezoeken een conservatieproject van de Afrikaanse wilde hond. Na een verhaal over
Eyespot, wandelen we naar het rehabilitatiecentrum waar we John en Aurora te zien krijgen. In
de namiddagsafari doorheen Hwange National Park met giraffen, gnoes en bijna een cheeta!
Helaas niet meer te spotten toen wij op de plek arriveerden. We doen gelukkig nog een
avondsafari en hopen hem dan te zien. Volgende keer beter, we trotseren de koude met vijf
lagen kleding en een slaapzak voor enkele olifanten en een serval.

Zondag 20 juli

Guess what, jawel, ochtendsafari! Mooie zonsopgang, maar weinig te spotten. Op de terugweg
wel een absoluut hoogtepunt beleefd met het spotten van twee leeuwen! Mooie, jonge
mannetjes, waarvan één overweegt om de aanval in te zetten, maar dan toch rechtsomkeer
maakt. YES, YES, YES, LEEUWEN GEZIEN! We rusten enkele uurtjes uit bij het zwembad en
maken ons klaar voor de wandelsafari. We zoeken samen sporen en spotten wild op de vlakte
bij zonsondergang. Vooral de giraffen blijken niet al te schuw op dit uitstapje. ’s Avonds sluiten
we af met een quiz op niveau!

Maandag 21 juli

Na slechts enkele uren rijden komen we aan in Bulawayo. We gaan naar de winkel en bezoeken
een kunstgalerij, waar de centen weer de deur uit vliegen aan souvenirs. ‘s Avonds worden we
alvast warm gemaakt voor de neushoornsafari van morgen.

Dinsdag 22 juli

We splitsen op in twee groepen en vertrekken naar Matopos National Park. Vanop een rots
proberen we de neushoorns te lokaliseren. Op het eerste zicht is er niets te zien, die dieren zijn
uitzonderlijk goed gecamoufleerd! Onze rangers, Norman en Andy, zijn echter prima
sporenzoekers en veel vlugger dan verwacht, sluipen we twee neushoorns achterna. Het is een
ongelofelijke belevenis. Op zeker moment zitten we slechts vijf meter bij hen vandaan!
ONGELOFELIJK EN MET NIETS TE VERGELIJKEN! We rijden naar de voet van World’s View
en beginnen een klim naar het graf van Cecil Rhodes. Het uitzicht is fenomenaal! Beneden
wacht een weerom geweldige lunch op ons. De twee groepen wisselen daarna van truck en we
bezoeken vervolgens een typisch Afrikaans dorp. Het stamhoofd, Mpondo, wacht ons al op in



traditionele kledij en vertelt ons graag in geuren en kleuren hoe hij aan dat luipaardvel is
gekomen. Hij toont de littekens om zijn verhaal te staven. We maken ook kennis met zijn familie
en krijgen de meest oprechte traditionele dans te zien. Doorheen de hele reis mochten we al
kennismaken met de meest vriendelijke en open Zimbabwanen… De zon is al aan het zakken
en in allerijl rijden we naar Nswatugi, waar we rotschilderingen van de San of de oorspronkelijke
bosjesmannen kunnen bewonderen. Frisse rit terug, opwarmen aan het kampvuur en gauw de
slaapzak in!

Woensdag 23 juli

We bezoeken het natuurhistorisch museum in Bulawayo, waarbij we eerst een kijk achter de
schermen krijgen doorheen de verschillende indrukwekkende collecties. Daarna kuieren we nog
even door het museum zelf. Na het eten bezoeken we het spoorwegmuseum, wat één van de
leukste uitstappen blijkt: net een bende kleuters die in een speeltuin worden losgelaten. We
klauteren in en uit verschillende treinstellen en breken de boel zowaar bijna af. De sympathieke
curator kon er gelukkig goed om lachen en was duidelijk geamuseerd door ons bezoek. Als
afsluiter besluiten we dan ook nog een cocktailtje te gaan drinken, waardoor we in echte
feeststemming in het kampement aankomen voor het avondeten. Daarna zetten we de sfeer
verder en houden we naar traditie een Afrika-cantus! Jeroen en Maarten zitten deze met een
geweldig enthousiasme voor. We zingen en toasten erop los en ook de crew voelt zich
aangesproken om erbij te komen zitten. We geven het beste van onszelf met onze zelfgemaakte
liedjes (opdracht van bij het quizzen) en blijven zelfs na de cantus nog een tijdje nazingen…

Donderdag 24 juli

Vroeg vertrek, we hebben 500 km af te leggen. We laten Zimbabwe achter ons en rijden terug
Zuid-Afrika binnen. Het overgrote deel van de rit wordt al soezend/slapend doorgebracht,
afgewisseld met enkele verzoeken om een sterk verhaal van Maarten.

Vrijdag 25 juli

We logeren in Polokwane Game Reserve en maken meteen een vroege ochtendwandeling
doorheen het park. We spotten daarbij eland en hartebeest, de dag kan al niet meer stuk! We
zijn uitgenodigd op de universiteit van Limpopo, gespecialiseerd in ontwikkelingsproblematiek,
en worden er onthaald als koningen, er is zelfs een heel programma voor ons uitgestippeld…
We maken kennis met het onderzoek dat wordt uitgevoerd aan de universiteit, wandelen
doorheen het indrukwekkend museum en halen het kind in ons naar boven wanneer we worden
rondgeleid doorheen het education center. Ondertussen worden er menige ‘selfies’ van ons
gevraagd met de studenten van de unief. Als souvenir krijgen we een mooie sjaal mee in de
kleuren van Zuid-Afrika. Naar onze leuze ‘No hurry in Africa’, beginnen we iets later aan de
avond drive doorheen Polokwane Park. Grote katten zullen we alleszins niet spotten, aangezien
we net te horen krijgen dat het luipaard op doortrek, twee dagen voorheen overreden werd. Just
our luck… We spotten wel menig indrukwekkende antilopen zoals eland, springbok, hartebeest
en – Bart, wat is dat?! – gemsbok. Na de safari staat ons een typische Afrikaanse braai te
wachten. Samen met de collega’s vanop de unief, genieten we van deze lekkere BBQ en praten
we nog wat na aan een groot, lekker warm kampvuur. Een geslaagde afsluiter!

Zaterdag 26 juli

We vertrekken vroeg naar Johannesburg, maar helaas, de motor lekt. Na het gebruik van een
tak en enkele broodzakken (wij vragen ons ook nog steeds af hoe ze het doen), kunnen we
weer verder. We rijden nog enkele keren verloren onder het mom “Je hebt toch gekozen voor
een avontuurlijke reis!” en snellen daarom doorheen het apartheidsmuseum. Prachtig interactief
museum, waarvoor we dus duidelijk nog eens terug moeten! Hier neemt Bart al afscheid van
ons, we zetten de allereerste ‘afscheidsgroepknuffel’ in. Bedankt voor het leuke gidsen, Bart,



bedankt voor al die interessante weetjes, de gedetailleerde verhalen, leuke adresjes, snelle
determinaties en de gezellige babbels! En bedankt om het zo goed met ons, – al die over-
Nederlanders-mopjes-makende-Belgen –, uit te houden. We rijden – met verdriet in onze
harten, uiteraard – door naar het biermuseum en wanen ons in Disneyland: filmpjes, decor,
poppen, de rondleiding is op z’n minst gezegd verrassend. We worden daarbij opnieuw
vergezeld door een kennis van Maarten en enkele van haar studenten, die interessante
gesprekken leveren bij ons ‘laatste avondmaal’. We proeven enkele biertjes en tenslotte sluit
Steven af met een ontroerende speech. We zetten daarbij onze Fantastic Four (beste crew
ooit!) in de bloemetjes en er volgt al snel weer een ‘afscheidsgroepsknuffel’ om u tegen te
zeggen! Dan wordt het snellen naar de luchthaven en we rijden naar goede Afrikaanse
gewoonte eerst nog even verkeerd. Zeven robots (lees verkeerslichten) - waarvan drie rood en
aan een recordtempo - later, kunnen we dan toch nog mooi op tijd inchecken. Al zijn er onder
ons wiens levensduur zonet met een aantal jaar is verkort.

Zondag 27 juli

We doden de transit-tijd in Caïro met nu-al-nostalgische babbeltjes en het aanvullen van onze
boekjes. Jawel, zo’n Afrikareis vraagt om het bijhouden van een dagboek, al is het maar om
nadien een verslagje te kunnen maken voor PDL. We hebben zoveel gezien, zoveel gedaan en
zoveel beleefd! Weet dat wij enkel en alleen naar huis kwamen voor oorstokjes en een proper
toilet (en misschien enkele familieleden en vrienden)! Bij het ophalen van de bagage op de
luchthaven van Zaventem, een laatste speech van Steven en Maarten en de zakdoekjes
kunnen al worden bovengehaald. We vliegen een laatste keer op elkaar voor de allerlaatste
‘afscheidsgroepsknuffel’. Bedankt Steven en Maarten. BEDANKT VOOR DEZE
ONVERGETELIJKE REIS!

Jessie
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