Het Kilimanjaro avontuur
Alles begint bij het ja zeggen tegen de Kilimanjaro Experience! Dan ga je trainen, heel veel wandelen.
Alleen of met je team, op zo’n dag krijg je ook veel informatie over wat je te wachten staat en spullen
die geregeld moeten worden, ook is het goed voor de teambuilding. We gaan ook een weekendje
naar de Ardennen om te kijken hoe het is om twee dagen te wandelen en hoe het slapen in je tent
gaat. Verder is het trainen in de hoogte kamer en een informatie ochtend van outdoor medicine.
En maanden is het dan zo ver!!!!! Tijd voor een droom die gaat uitkomen……
Dag 1
Het is zo ver… Op weg naar de top van Afrika. We verzamelen allemaal bij de bus, waar de spullen
worden ingeladen. Het is vanaf het hotel nog 3 uur rijden naar het begin van onze route naar de top!
We starten onze tocht in een prachtig regenwoud. Met veel bomen, groen, water, en apen!! Wat
geweldig om hier te lopen, ik geniet er enorm van! Als we bij ons eerste kamp aankomen staan onze
tenten al voor ons klaar. En genieten wij van het prachtige uitzicht op de Kilimanjaro en Mawenzie.
Het is niet te bevatten dat je daar heen gaat. Het lijkt zo ontzettend ver weg, maar heerlijk om weg te
dromen dat je daarnaar toe gaat.

Dag 2
We worden om 6 uur gewekt met een kopje thee, voor mij een heerlijk begin van de dag. Met je
beker thee genieten van de zonsopkomst en opnieuw het uitzicht op die twee fantastische bergen.
Na het ontbijt gaan we beginnen aan onze wandeling van 9 uur. Het is een lange dag, maar ik kan
alleen maar genieten. Het uitzicht wat steeds weer veranderd, we laten het prachtige regenwoud
achter ons. Het zijn nu voornamelijk struiken waardoor je verder van je af kijken. Het gebied wordt
steeds ruiger, meer rotsen, geweldige lava grotten en water partijen. Als we bij het kamp aankomen
begint het al te schemeren, maar we hebben het gehaald en we kunnen genieten van onze
overwinning en een geweldig diner.

Dag 3
De zonsopkomst was magisch! Zo ontzettend mooi boven de wolken, hier zijn geen woorden voor,
dit moet je zien en voelen en dat gevoel is geweldig. Voor het ontbijt ben ik nog even teruggelopen
naar de waterpartijen waar we gisteren langs liepen, om het even goed te bewonderen. Ook vandaag
hebben we weer goed uitzicht op de bergen. Na het ontbijt is het weer tijd om te gaan, deze
wandeling is een stuk korter, maar zeker net zo mooi. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen maar het
uitzicht, de rust, je kan zo intens genieten van alles om je heen. Onderweg komen we ook stenen
mannetjes tegen die ons de weg leiden naar de berg Mawenzi. Daar staan onze tentjes alweer voor
ons klaar. We zijn daar op tijd dus we konden nog op ons gemak het kamp verkennen. Dat deed ik
dan ook, ik wilde zoveel mogelijk zien en indrukken op doen. We sluiten dag af met een heldere
nacht met mega veel sterren.

Dag 4
Na een nacht met een sneeuwstorm en onweer is het toch wel heel bijzonder om uit je iglo tentje te
komen. En dan met sneeuw op je tent weer mogen genieten van een geweldige zonsopkomst. Het is
net of we in een sprookje zijn beland. Na het ontbijt gaan we wat hoogte meters maken op de berg
Mawenzi. Als voorbereiding op onze top nacht. Kijken hoe ons lichaam reageert op nog meer hoogte
en minder zuurstof. Helaas krijgen we op de weg naar beneden slecht weer. Wat voor de rest van de
dag niet veel uit maakt, omdat we een rustdag hebben en ons kunnen voorbereiden op een lange
dag morgen.

Dag 5
Dit was voor mij mentaal een zwaar begin van de dag. Geen mooie zonsopkomst, maar een kleine
wereld in de wolken. Vandaag is de dag dat we naar de top gaan, maar voor het zover is hebben we
nog een flinke wandeling voor de boeg. De wolken worden als maar dikker en het begint met
regenen. Het uitzicht is niks, we lopen op een soort maanlandschap met hier en daar een paar
plukjes begroeiing. En zo laten we Mawenzi achter ons en lopen we naar de Kilimanjaro ook al zien
we hem niet. Als of we alleen op de wereld zijn stappen we verder tot we het kamp hebben bereikt.
Wat zijn we blij als we het bord Kibo hut zien staan. Weer een overwinning. Nu uitrusten en

voorbereiden op onze TOP nacht. Ik moet wel zeggen dat ik blij was dat het aan het einde van de dag
een beetje opklaarde, dat deed me echt goed na zo’n sobere lange dag.

DE TOP NACHT!!!!
Dan ineens is het midden in de nacht en tijd om naar de Top te gaan! Goed aangekleed, lampje op en
gaan! We zijn er klaar voor, maar waarvoor….. Na 3 uur wandelen in het donker, zonder slaap,
stijgend, en pole pole (heel langzaam) kan ik je vertellen dat je dan bijna in slaap valt tijdens het
lopen, zeker met zo weinig zuurstof. Een paar keer pauze om wat te drinken. Dan is het voor mij toch
noodzaak om wakker te blijven en dat gaat goed met muziek dus oortjes in en door. En voor je het
weet is het 6 uur en wordt Afrika langzaam wakker en genieten we van de magische zonsopkomst en
het behalen van onze eerste mijlpaal, we staan hier even stil om al het moois in ons op te nemen en
energie op te doen voor de volgende 2 uur. Dan hopen we aan de top te staan. Nu we aan de rand
van de krater zijn en het licht wordt hebben we prachtig uitzicht op de krater, ijspegels, gletsjers en
sneeuw dat geeft nieuwe energie. Om 8 uur is het dan zo ver we hebben de top bereikt !!!! Dat
gevoel wat je dan hebt is niet te beschrijven, wat een overwinning is dat!!! Het voelt geweldig, de
zon schijnt het uitzicht is betoverend.

Dag 6
Het is inmiddels dag 6 als we daarboven staan. Moe maar voldaan gaan we terug naar ons kamp en
ook naar beneden is een hele uitdaging. We lijken meer te glijden dan te wandelen door het lava
zand. Rond 11:30 zijn we weer op het kamp, tijd om je spullen te pakken wat te eten en door naar
het volgende kamp. Deze wandeling duurt nog 3 uur en dan kunnen we eten en slapen.
Wat ben ik TROTS op mezelf !!!!

Dag 7
Na een heerlijke nacht slapen gaat onze wekker om 6 uur. We zien de zon weer opkomen wat mij
goed doet. Dit is de laatste wandeling van dit avontuur. Als ik heel eerlijk ben, mijn meest favoriete
wandeling, lekker afdalen, steeds meer zuurstof in de lucht en door het prachtige regenwoud. Ik
voelde me net Jane in de jungle. Voor mij was het dan ook een net een sprookje wat 6 uur duurde. Zo
genoten van het woud, de apen zo dichtbij, een prachtige kameleon, de watervallen, de bomen, ik
kon er geen genoeg van krijgen. Voor we het weten zijn we bij het laatste bord!! Het avontuur zit
erop, we sluiten het af met een lekkere lunch en we worden toe gezongen door het hele team. Dit is
genieten!! Maar in de bus terug naar het hotel ben ik toch wel wat emotioneel het avontuur zit er
echt op. Hier heb je zo naar toe geleefd zo van genoten de top bereikt en dan is het voorbij.

Tot slot
Ik kan het allemaal mooi schrijven, kan er uren over vertellen, maar je moet het zelf beleven en mee
maken om het te voelen wat het met je doet, al die indrukken en overwinningen, de uitzichten alle
emoties. Ik kan nog maar een ding zeggen; It’s a once in a life time experience

