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Die Chinese is aan
die woel met hul
padbouery in Oos-

Afrika. Jy sien die nuwe
snelweë in aanbou in die
Soedan en Ethiopië en
dan ook wanneer jy die
grens oorsteek na die
noordelike deel van Ke-
nia.

Hierdie deel van Kenia
word nou deur ’n groot
droogte geteister, en dit
het my twee lang dae ge-
kos om Nairobi te bereik.

Ek moes die vol busse
deel met mense in tradisi-
onele drag en wapens. In
Marsabit het tien veewag-
ters met hul AK-47’s op
die bus geklim. Hulle is
later vervang deur manne
met pangas en spiese,
maar ons is ook beskerm
deur ’n weermag-offisier
met ’n groot geweer wat
my meer gerus laat voel
het.

In Kenia is groot kom-
mer oor veiligheid weens
die bedrywighede van die
militante Somaliese groep
Al-Sjabaab. Veiligheid is
ook ’n groot faktor in die
hoofstad, Nairobi, waar
wagte jou sakke deursoek
voordat jy enige openbare
gebou besoek.

In Nairobi het ek nooit
bedreig gevoel nie, maar
die stad is bekend vir
misdaad en ek was wak-
ker.

Net buite Nairobi is die
rustiger voorstad Karen.
Hier het ek gebly by ’n
Suid-Afrikaanse gesin
waar ek kon ontspan en
lekker rus. Ek en Ivan
Horowitz het rugby ge-
kyk, rooiwyn gedrink en
lang stories gesels oor my
reis met openbare vervoer
wat in Japan begin het.

Die laaste Suid-Afrika-
ners wat ek ontmoet het,
was die Rabies van Welge-
moed in Istanbul ’n hele
paar maande gelede. Ses
jaar gelede het ek ’n Brit-
se meisie, Amy Johnston,
op ’n bus in Mosambiek
ontmoet, en sy is nou ’n
diplomaat in Nairobi (en
ek ry steeds busse!).

Dit was lekker om in
Kenia te kuier. Opvallend
was die veiligheidspro-
bleem, stylvolle mense en
ekonomiese ongelykheid.
Al was die Keniane gas-
vry, het ek verlang na my
tuiste, waar ek drie jaar
laas was.

In Kampala is teen ’n
moontlike Al-Sjabaab-aan-
val gewaarsku. Die Ame-
rikaanse owerheid het sy
burgers versoek om nie
die Saterdag uit te gaan
nie.

Ek het besluit om die
strate van Kampala agter
op ’n motorfiets te ver-
ken.

Motorfiets-taxi’s, be-
kend as bodabodas, is ’n
algemene, goedkoop ver-
voermiddel. Soos in Tehe-
ran, hoofstad van Iran,
klim jy sonder ’n valhelm
op en sigsag jy deur die
verkeer met dieseldampe
in jou gesig.

My versoek was om in-
tense Kampala-verkeer te
sien, en my bodaboda-be-
stuurder het my gebring
na Kampala se taxitermi-

nus, waar ek die chaos
eerstehands kon beleef.
Die minibustaxi’s staan
bankvas, en die bestuur-
ders hamer op hul toeter
terwyl die verkeer met ’n
slakkepas beweeg. Gedul-
dige pendelaars wikkel
tussen die taxi’s deur op
soek na hul rit, en almal
kom uiteindelik uit die
gemors.

Van Kampala is ek na
die Rwenzori-bergreeks in
die suidweste van die
land. Hier het ek ’n paar
dae gekampeer. Die berge
in Uganda is groot, groen
en indrukwekkend. Dit
het my laat dink aan my
reis deur die noorde van
Viëtnam op ’n motorfiets
saam met my pa, Paul.

In Viëtnam was die kos
lekkerder, maar hier in
Uganda was vrugte volop
en het ek lekker pynap-
pels, piesangs en avoka-
do’s geëet.

Alle vrugte word op
fietse vervoer, en die aan-
tal piesangs wat agterop
’n fiets gelaai kan word,
is merkwaardig.

Openbare vervoer is
makliker in Uganda met
sy korter afstande en be-
ter paaie. Ek het ’n paar
keer die ewenaar oorge-
steek in ’n matatu (mini-
bustaxi). In die Koningin
Elizabeth-park het ek buf-
fels en olifante gesien ter-
wyl ons vier volwasse
mans styf teenaan mekaar
gesit het op die agterste
sitplek van die matatu.

Uganda het baie mere;
die grootstes is die Victo-
ria, die Albert en die Ed-
ward. Ek het op ’n boom-
stomp-kano geklim om die
kleiner Bunyonyimeer te
kon verken. Dié meer is
bekend vir sy voëls, en
hier het ek ’n groot ver-
skeidenheid gesien.

Uganda se nasionale
voël, die mahem, en ander
klein voëls is volop. Ek
het op ’n eiland gaan bly
en soggens wakker ge-
word met voëlgeluide.

Jy kan ook na hartelus
swem, want daar is geen
krokodille, seekoeie of bil-
harzia nie. Bunyonyi is ’n
lekker plek om te ontspan
en ’n moet vir voëlkykers
wat Uganda wil besoek.

Gorillas is die groot
trekpleister, maar teen
meer as $500 kon ek nie
so ’n uitstappie bekostig
nie.

Ek is nou suid van die
ewenaar, maar baie avon-
ture wag nog voordat ek
by my ouers se huis in
Durbanville sal aanklop.

Die besige strate van Kampala in Uganda, waar die erge verkeer nogal iets is om te beleef. Motorfietstaxi’s staan
hier bekend as bodabodas. Foto’s: ALBERT RETIEF

Die man met die oranje baard wat sy twee boklamme
tjies vashou, is in die noorde van Kenia raakgeloop.

Só lyk die vrugbare landskap van Uganda wanneer jy op
’n staptog gaan. Op ’n eiland in die Bunyonyimeer is ’n
groot verskeidenheid voëls gesien. Foto: VERSKAF

Dis verbasend hoe baie piesangs jy op ’n fiets kan laai.

’n Kano van ’n uitgeholde boomstomp op die Bunyonyimeer.

Die mahem is die nasionale voël van Uganda.

’n Man smous met pynappels.

Hallo, UgandaHallo, Uganda
Vroegoggend het tien veewagters met
AK47’s die vol Keniaanse bus met my
gedeel. Ook in Uganda was daar die
vrees vir terroriste, skryf Albert Retief.
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