
Het nieuwe Coronavirus wordt nog steeds bestudeerd en geanalyseerd door gezondheidsautoriteiten 

over de hele wereld en door de Wereldgezondheidsorganisatie, om het publiek meer informatie te 

verstrekken en te zorgen voor een effectieve beheersing van het fenomeen. 

• Op 11 maart 2020 kondigde de directeur-generaal van de organisatie, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, aan dat, op basis van WHO-beoordelingen, COVID19 de kenmerken heeft om als 

een "pandemie" te worden beschouwd. 

• De WHO had op 30 januari 2020 het nieuwe coronavirus "SARS-CoV-2" (voorheen 2019-nCoV 

genoemd) en de bijbehorende ziekte, COVID-19, uitgeroepen tot een noodsituatie op het gebied 

van de volksgezondheid van internationaal belang, namelijk een "noodgeval voor de 

volksgezondheid van internationaal belang". 

Deze verklaring is aangekondigd door de WHO, in de woorden van de directeur-generaal van de 

organisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, om landen te beschermen met een gezondheidssysteem dat 

niet sterk genoeg is om de verspreiding van het virus aan te pakken en omdat er nog veel moet worden 

gedaan. begrepen over het virus.  

De volledige toespraak van DG Tedros kan worden bekeken door hier te 

klikken 
De WHO heeft op haar website een aantal secties gewijd aan het nieuwe coronavirus en de 

bijbehorende ziekte COVID-19 gemaakt, waar u rapporten kunt vinden over de verspreiding van het 

virus (situatierapport) en de aanbevelingen van de organisatie. Hieronder een reeks handige links om 

meer over het onderwerp te weten te komen: 

WHO Twitter-accountWHO-website 

WIE praktisch adviesWHO-coronavirusupdates EUROPEES CENTRUM VOOR ZIEKTEPREVENTIE EN -

BESTRIJDING - ECDCOp Europees niveau wordt periodieke raadpleging aanbevolen van de updates die 

worden verstrekt door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), dat een sectie 

heeft die volledig is gewijd aan het SARS-CoV-2-coronavirus en -pathologie, in verband met Covid-19.  

Op deze pagina vind je meer informatie over Kenia en enkele 

tips om je reis beter voor te bereiden. 

 Lees algemene informatie over Kenia, reistips, informatie over 

de beste reistijd afhankelijk van het klimaat en het tijdsverschil, 

veiligheidstips en andere informatie die van pas kan komen voor 

je reis naar Kenia.Feiten en cijfersOfficiële talen Engels en 

Swahili. 

Bevolking 39 miljoenhoofdstad NairobiValuta Keniaanse shilling (KES)Tijdsverschil 2 uur (1 uur met 

zomertijd)Vluchtduur ongeveer 8 uurElektriciteit 240 Volt, 50 HzG-type elektronische connector 

(reisadapter vereist)Niet-drinkbaar kraanwaterVisum Een visum voor Kenia is vereistGeschiedenis van 

KeniaKenia is al minstens 2 miljoen jaar bewoond.  

1. Oorspronkelijk werd het gebied voornamelijk bevolkt door jagers die in groepen het land 

doortrokken.  



2. Ongeveer 2000 jaar geleden ontstonden handelsroutes met Arabische landen, maar ook met 

India en Indonesië.  

3. Ongeveer vijftien eeuwen geleden stichtten Arabische handelaren verschillende steden langs de 

kust, en als gevolg daarvan werd de islam al snel de belangrijkste religie in het land.  

Ongeveer 500 jaar geleden landden de Portugezen in Mombasa. Ze werden echter al snel verdreven 

vanwege een conflict met de Oman Arabieren die de regio regeerden. In 1887 wisten de Britten het 

kustgebied van Kenia te veroveren en te koloniseren en in het volgende decennium breidde de kolonie 

zich uit tot het hele gebied van het huidige Kenia. 

Reizen met de trein in KeniaHet belang van spoorwegen in KeniaIn 1895 werd er een spoorlijn 

aangelegd tussen Mombasa en Nairobi, waardoor je Kenia in 12 uur kon doorkruisen, maar het is door 

de jaren heen zo verwaarloosd dat het in 2016 minstens 24 uur duurde om dezelfde route af te leggen.  

Dankzij een investering van $ 3,6 miljard door de Chinese staatsbank in 2017 kon de spoorlijn volledig 

worden gerenoveerd, waardoor de reistijden werden teruggebracht tot 5 uur. De spoorlijn is een 

fundamenteel referentiepunt voor het land.  

De komende jaren wordt de spoorlijn uitgebreid tot een spoorwegnetwerk dat heel Oost-

Afrika met elkaar verbindt (ook gefinancierd door China).  
De haven van Mombasa speelt hierin een belangrijke rol, aangezien de spoorverbinding handel mogelijk 

maakt tussen Oost-Afrika en de rest van de wereld. Verschillende in Kenia gevestigde internationale 

fabrieken en bedrijven profiteren ook van deze nieuwe link.  

Onafhankelijkheid van KeniaTijdens de Tweede Wereldoorlog 

moesten veel Kenianen vechten voor de Britten, wat bijdroeg 

aan een toename van de afkeer van de kolonisator. Tijdens een 

opstand van de inheemse bevolking van Kenia, die in 1952 

begon, doodden de Britten meer dan 4.000 opstandelingen.  

Dankzij de voortdurende inspanningen van de 

onafhankelijkheidsbeweging werd Kenia in 1960 onafhankelijk, 

met Jomo Kenyatta, aan het hoofd van de opstand, als eerste president. Zijn zoon, Uhuru Kenyatta, is de 

huidige president van Kenia. Zowel vader als zoon zijn vaak beschuldigd van omkoping en 

verkiezingsfraude. 

Recente ontwikkelingen in KeniaKenia maakt een sterke ontwikkeling door: infrastructuur, 

werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg verbeteren.  

Was in 2005 het gemiddelde bruto-inkomen in Kenia 520 dollar per jaar, alleen in 2017 was het 1.440 

dollar. In de afgelopen zes jaar is het aantal Kenianen met toegang tot elektriciteit verdubbeld, van 30% 

naar 60% van de bevolking.  

Vooruitgang wordt ook weerspiegeld in de levensverwachting. In 2005 was de gemiddelde 

levensverwachting 51 jaar, in 2018 67 jaar (ter vergelijking: 83,24 in Italië), voornamelijk dankzij de 

daling van de kindersterfte bij kinderen tot 5 jaar: van 10% in 2000 naar 5% in 2017 (ter vergelijking: 

0,3% in Italië). Ook het aantal hiv-positieve kinderen is de afgelopen tien jaar gehalveerd. 



 Dat het land de goede kant opgaat, betekent echter niet dat Kenia een welvarend land is. De grootste 

sloppenwijk van Afrika ligt namelijk in Nairobi (en is te bezoeken) en veel Kenianen leven nog steeds in 

extreme armoede.Een cheeta in de Masai Mara Veel toeristen gaan op zoek naar de Big Five: deze 

dieren komen alle vijf voor in KeniaDe belangrijkste bezienswaardigheden van Kenia. 

De meeste toeristen die naar Kenia gaan, bezoeken de  
Masai Mara, het beroemdste natuurreservaat van het land en het enige park waar je alle dieren kunt 

vinden die tot de "Big Five" behoren: de leeuw, het luipaard, de olifant, de buffel en de neushoorn. De 

luipaard en neushoorn zijn echter vaak het moeilijkst te spotten.  

Een perfecte plek om neushoorns te spotten is Lake Nakuru.  

Zowel de Masai Mara als Lake Nakuru zijn met de auto in een paar uur te bereiken vanuit Nairobi.Naast 

het genieten van de flora en fauna, genieten toeristen die een reis naar Kenia maken vaak ook van het 

strand. De meest populaire plek is Diani Beach: de resorts staan bekend om hun witte stranden met 

palmbomen.  

Dit strand is niet alleen een geweldige plek om te ontspannen, maar ook om te duiken of kitesurfen. Als 

je Kenia echt wilt ontdekken, kun je een auto huren en het land op eigen gelegenheid of met een gids 

verkennen. Lees voor meer informatie de pagina "Wat te doen in Kenia".Hells Gate, Kenia 


