Malindi, mei 2017
Jambo nieuwsbrieflezers (‘Hallo’ in Swahili)
Habari? (‘Hoe gaat het?’)
Mzuri sana (‘Het gaat goed’)

Vandaag ga ik een aantal studenten aan het woord laten die onlangs
Mount Kenya mochten beklimmen.
Voor ik dit ga doen wil ik eerst mijn dank uitspreken aan alle donateurs
die dit mogelijk hebben gemaakt. Ook dank aan Petra die in Nederland
deze reis heeft voorbereid en aan Timothy, onze tourgids in Kenia. En
uiteraard dank aan het Nederlandse en Keniaanse klimteam onder
leiding van Bob de Jong.

(Omdat het voor sommigen prettiger leest in het Nederlands, heb ik de
Engelstalige brieven van de studenten vertaald).

Het verhaal van Joshua Katana Bahati:
Het was leuk en leerzaam om op Mt. Kenya te zijn. We gebruikten de
Serimon gate. Afgaande op mijn data kwamen we aan om 10:00 uur.

We begonnen met lopen en na ongeveer 1 kilometer staken we de
evenaar over. Dat was 2600 meter boven zeeniveau. We liepen
ongeveer 9 kilometer en bereikten het Old Moses Camp. We hadden
toen ongeveer 2 uur en 30 minuten gelopen. We genoten van het leren
over verschillende soorten bomen onderweg zoals rode ceder, bamboe
en andere - zowel hard- als zacht hout. We namen onze lunch en rustten
daarna ongeveer 30 minuten, waarna we ons vermaakten met
spelletjes, waar iedereen enthousiast aan mee deed. Gaandeweg
werden sommigen erg moe. Ikzelf leerde nieuwe dingen van de
buitenlanders over hun thuisland en taal. De temperatuur viel mij niet
zwaar. De hoogte was 3300 meter boven zeeniveau. Mij is verteld dat

lang geleden de top van de berg tussen 3000 en 5199 boven zeeniveau
compleet bedekt was met sneeuw en ijs. Tegen de avond zochten we
onze tenten op en kropen we vroeg in de slaapzakken.
De volgende dag, dat was maandag – gingen we door met onze reis. Ik
leerde over het ontstaan van berglandschappen en over diverse
aardkorsten en -lagen. We kwamen langs een weerstation. Er was
uitleg over het klimaat en de vegetatie in het berggebied. Zowel
chemische, biologische als natuurkundige elementen werken samen in
het weerproces op de berg.
Ik heb nu ook wat bewijs om aan te tonen dat Mt. Kenya een
vulkanische berg is. Ik heb foto’s gemaakt die de beplanting en het reliëf
van Mt. Kenya laten zien. We hebben geklommen tot het uitzichtpunt.
We danken alle sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt.
Dank u wel!

Schrijfster Diana Rose:
Hallo! Ik wil het verhaal vertellen van de reis naar Mount Kenya.
We vertrokken om 5:30 uur en kwamen aan bij Mount Kenya om 10:00
uur. Bij de hoofdingang werden we in groepen verdeeld, iedere groep
kreeg een gids en daarna gingen we de berg op. De gids ging mee om
ons te helpen bij problemen die we eventueel zouden kunnen krijgen en
om ons te vertellen over de planten en de dieren die we niet kennen.

We genoten enorm van de klim en we hadden lol terwijl we elkaar
verhalen vertelden en zongen. Terwijl we klommen begon het te
regenen maar gelukkig hadden we regenjassen dus we konden
doorklimmen. Om precies te zijn we klommen tot 3300 meter boven
zeeniveau en daar was de eerste overnachtingsplek met de naam ‘Old
Moses’. Daar aangekomen kregen we lunch. De maaltijd was “wauw!”.
We genoten daar erg van. Na het eten kregen we slaapzakken en een

plek aangewezen waar we konden slapen. Een plek voor ons allemaal
maar wel jongens en meisjes gescheiden. We rustten even en daarna
zijn we gaan spelen op een veld vlakbij. Uitgelaten en vrolijk waren we
aan het zingen dansen en springen. Terwijl we aan het spelen waren
werden we geroepen voor soep en avondeten. Na het eten gingen we
door met lol maken tot 21:30 uur.

De volgende morgen werden we wakker om 5:00 uur en hadden ontbijt
om vervolgens verder te gaan met het beklimmen van de berg. We
klommen ongeveer 7 kilometer. Jaap had last van de hoogte en was de
laatste die bovenkwam met Mr Omolo en een gids. Voor Jaap kwam
zagen we de piek en dat was heel mooi. We staken de evenaar over en
waren blij dat te mogen doen. Tegen de tijd dat Jaap aankwam hadden
de wolken de piek al bedekt. De gids had verteld dat zodra de zon

opkwam de wolken voor de piek gingen en dat daarom de piek alleen te
zien was in de avond of heel vroeg in de ochtend.

We maakten foto’s van de piek en van ons zelf en gingen weer terug
naar ‘Old Moses’ voor lunch. Daarna startten we onze reis terug naar
Blessed Generation. We kwamen veilig aan bij de hoofdingang en
hadden gehoopt dieren te zien onderweg maar door de droogte waren
die niet te zien. Maar we hebben enorm genoten van de reis en zouden
wel een week willen blijven, maar ja... onze examens wachten niet.

Bedankt voor de reis en alle dingen die jullie geregeld hebben met onze
sponsoren om Mt. Kenya te beklimmen. Uiteindelijk heb ik mijn droom
waar kunnen maken om Mt. Kenya te beklimmen. Heel veel dank en dat
God jullie mag zegenen met een lang leven op deze aarde.

Salim Abubakar Guto vertelt:
De reden om te schrijven is om te vertellen hoe het was en hoe we
genoten hebben op Mt Kenya.
Bij aankomst was het best wel koud maar na een tijdje raakten we
eraan gewend. Bij de gate kregen we een gids die ons naar de
overnachtingsplek zou brengen om te eten en te slapen. We waren
helemaal gelukkig dat we de berg mochten beklimmen en de prachtige

bomen en bloemen en vogels onderweg te zien. We waren in groepjes
en zongen en stelden vragen aan de gids.

Toen we bij de overnachtingsplaats aankwamen stond de lunch klaar en
waren we erg moe maar het geweldige heerlijke eten zorgde dat we
onze energie terugkregen en de meesten van ons waren erg blij en
genoten van de maaltijd.
De volgende dag gingen we naar het uitkijkpunt van de berg. Nu liepen
we 8 kilometer en daarna gingen we terug naar het punt waar we
overnacht hadden bekend onder de naam ‘Camp Old Moses’. De
meesten van ons konden de klim doen want we hadden ervoor
geoefend.
Ik wil graag deze mogelijkheid gebruiken om eenieder te bedanken die
besloten heeft dat wij deze berg mochten beklimmen. We danken God
dat we allemaal weer veilig terug zijn gekomen. We zouden wel terug

willen om een bordje achter te laten met ‘Blessed Generation’ zodat
mensen kunnen zien dat we er waren. Gods zegen gewenst en heel veel
dank aan jullie allen en we wensen u het allerbeste.

Tot zover de ervaringen van de studenten.
Kwaheri (‘tot ziens’ in Kiswahili)
Ria Fennema

