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Groeten uit Kenia

Kenia is een land in het oosten van Afrika. Het ligt 6.600 kilometer bij 

Nederland vandaan. Met het vliegtuig doe je daar ongeveer 9 uur over.

Kenia is ongeveer 14x zo groot als Nederland. De hoofdstad van Kenia is 

Nairobi. Nairobi ligt in het binnenland. Een andere grote stad is Mombassa. 

Mombassa ligt aan de kust. Aan de kust van Kenia zijn parelwitte 

zandstranden met palmbomen. En je kijkt uit over de Indische Oceaan.

Vroeger was Kenia een Britse kolonie. In Kenia spreken de mensen Swahili en 

Engels. En de auto’s rijden er links.

Het landschap in Kenia is heel afwisselend. Er zijn bijvoorbeeld hoge bergen, 

zoals Mount Kenia en de Kilimanjaro op de grens met buurland Tanzania. Op 

de toppen van deze bergen ligt het hele jaar sneeuw, terwijl het lager in Kenia 

altijd warm is, meestal rond de 30 graden.

Maar er zijn ook uitgestrekte vlaktes. Op deze vlaktes leven veel wilde dieren 

in wildparken. Zo is er het Masai Mara park. Het volk Masai woont hier al 

eeuwen. Zij leven nog volgens zeer oude tradities en gewoontes. Zij zijn 

bekend vanwege hun jacht op leeuwen, volgens de traditie van de Masai ben 

je pas een echte man als je een leeuw hebt gedood.

Ook is het Masai Mara park bekend van de trek van de gnoes en zebra’s. 

Twee keer per jaar trekken deze dieren de rivier Mara tussen Kenia en 

Tanzania over op zoek naar vers gras. In de rivier wachten vele krokodillen de 

dieren op, hierdoor is de oversteek zeer gevaarlijk. Andere dieren die je kunt 

tegenkomen in Kenia zijn bijvoorbeeld olifanten, leeuwen, neushoorns, giraffen 

en buffels.

Zie jij Kenia voor je? 

Maak 4 ansichtkaarten van de verschillende landschappen die je kunt 

tegenkomen in Kenia.

Songtekst Swahili
Jambo – Jambo bwana
Habari gani? – Mzuri sana   
Wageni mwakaribishwa – Kenya yetu  
Haina matata


