
Rafiki Lodge Sipi 
Van dakwerker tot paracommando, om ver-

volgens zijn hart helemaal te verliezen aan 

Centraal-Afrika. Kleine Raak sprak met   

Nico Meskens.  

September 

Op een late zomeravond, nu de dagen al flink beginnen te korten, wordt 

die luchthartige zorgeloosheid die de zomervakantie meebracht langzaam 

maar zeker weggevaagd. Alle aandacht richt zich met lichaam en geest weer 

naar de dagdagelijkse gewoonten.  

De eerst zondag van september Fietsrally! Een goed georganiseerde en 

geslaagde fietsuitstap met heel het gezin, voor onze fietsliefhebbers. Ook 

de weersverwachtingen waren zeer mild voor onze dappere fietsers. Het 

was een geslaagde afsluiter van de zomervakantie.  

KWB Mosselfeest! Alweer een smakelijk en gezellig samenzijn dankzij meer 

dan 60 helpende handen. Een pot goed gevulde Jumbo mosselen, vol-au-

vent of scampi met vis. Voor elk wat wils. 

 

Ik kijk door mijn raam en zie de donkere wolken, de zon verdwijnt lang-

zaam achter de horizon. Een laatste zonnestraal priemt nog even door het 

wolkendek, als een link tussen jou en mij, een herinnering aan die heerlijke 

dagen die veel te kort leken.  

23 september om 9.50u is de herfst begonnen. De bladeren verkleuren en 

vallen dwarrelend naar beneden, ze vormen een mooi tapijt. De takken aan 

de bomen worden kaal en zien er troosteloos uit. De dagen korten en de 

nachten lengen, de mensen worden somberder, ze missen de zonnestralen 

met zijn gouden gloed die de wereld verrassend kan doen stralen.  

Je kan ook in de sombere dagen die in aantocht zijn, een optimist zijn.  

Bekijk het leven van de zonnige kant. Blijf altijd vrolijk, zelfs als het fout 

gaat. Laat de optimist je helpen, blijf niet aan de kant staan, geen gedonder 

en gezaag als er iets de mist in gaat. Laat de dikke mist maar komen! Hij 

trekt wel weer op die OP-TI-MIST.  

De herfst met zijn donkergrijze stormwolken, die razend door de lucht 

stromen, hij doet de takken breken en bladeren sneuvelen.  

Regenbuien striemen over ons dorpje en doen de bloemen en planten tril-

len, waterdruppels als pareltjes tikken tegen de ruiten. De herfst is begon-

nen. 

De eerste kou komt ons huis binnen. De verwarming geeft zijn warmte, en 

ik denk, de  voorbode van een nieuwe winter laat zich voelen. 

Agenda 
16 okt  Filmavond - Girl 

1– 3 nov  Gezinsweekend 

8 nov   Praatcafé - Volksspelen 

19 nov  Infoavond dementie 

2 dec   Kookavond bij Stefaan Acke 

6 dec   Praatcafé 

14 dec  Kinderkermis 
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Klimaat 

Nico, stel je eerst kort even voor 

Ik ben Nico, 41 jaar en geboren en getogen in den Bos-

kant. Ik heb een diploma elektricien behaald in de tech-

nische school in Merchtem, beter gekend als GTSM. 

Daarna heb ik 8 jaar bij Jurgen Sarens gewerkt en tijdens 

die periode heb ik ook mijn diploma dakwerker behaald.  

Mijn jongensdroom was echter paracommando worden, 

ik was in mijn jeugd namelijk nogal een pateeke. Via een 

vriend heb ik kennisgemaakt met defensie, ik slaagde 

voor de testen en voilà. Daar zat ik in het 11de Bataljon 

Genie, een onderdeel van de landmacht. In die periode 

haalde ik ook mijn diploma meestergast gebouwen. Nu 

ben ik eerste sergeant-majoor en onderrichter. Ik geef 

les aan de jonge rekruten en leidt hen op tot meester-

gast.  

Daarvóór heb ik veel buitenlandse opdrachten gedaan in 

Congo, Libanon, Afghanistan… We doen ook mee aan 

de NAVO oefeningen in Estland. Daar deed ik het ook 

voor, voor die buitenlandse opdrachten. En tijdens die 

opdrachten ben ik verliefd geworden, in de eerste plaats 

op Afrika. Tijdens mijn laatste missie in 2016 heb ik er 

ook mijn vriendin leren kennen. 

Dan ga je nog regelmatig terug? 

Ja, van zodra ik kan. Als ik aan het werk ben neem ik 

zoveel mogelijk extra opdrachten aan, want dat vertaalt 

zich in recup en verlof. Die spaar ik dan op en zo kan ik 

voor langere tijd naar ginder gaan. Mijn vriendin woont 

in Congo, zo’n 250km van het deel dat nu door Ebola 

geteisterd wordt. Deze epidemie geraakt vooralsnog 

niet onder controle. Er zijn ook verschillende gewapen-

de groeperingen waardoor het moeilijk toegankelijk is 

voor hulpverleners. Het is dus niet zo eenvoudig om 

naar daar te reizen, ook al omdat het nog onrustig is na 

de vorige verkiezingen. Niet-essentiële reizen worden 

afgeraden door Buitenlandse Zaken, vandaar dat we el-

kaar ontmoeten in Oeganda.  

Oeganda ligt op de evenaar en grenst aan Zuid-Soedan, 

Kenia, Tanzania, Rwanda en Congo-Kinshasa. De hoofd-

stad is Kampala. Oeganda is bijna 8 keer zo groot als 

België. De uitbundige dieren- en plantenweelde van het 

land zijn reeds bekend sinds Winston Churchill er over 

schreef toen hij er werkzaam was als correspondent. Hij 

schreef er vele reisverslagen. NVDR. 

Tijdens mijn eerste reis naar Oeganda, in juni 2017, heb 

ik in het land rondgereisd, mijn vriendin kwam namelijk 

pas later. Ik nam een gids mee en samen zijn we onder 

andere de zilverruggen gaan bekijken. Mijn gids, Kenneth 

Salimo, wist er heel veel over, hij heeft namelijk 12 jaar 

als gids gewerkt voor een Nederlandse touroperator. 

Hij wou echter zijn eigen bedrijfje oprichten om safari-

tochten te organiseren en zocht een investeerder/

partner. Het klikte meteen tussen ons dus ben ik meege-

gaan in dit verhaal. Salimo Safaris was geboren! 

De zilverrug of berggorilla is ernstig bedreigd en is één 

van de drie ondersoorten van de oostelijke gorilla's. Er 

leefden anno 2018 naar schatting nog maar 1004 indivi-

duen, wat weliswaar een stijging is ten opzichte van 

schattingen in 2012 (880) en 2010 (786). Ze kunnen 

worden aangetroffen in het Mgahinga Gorilla Nationaal 

Park en het Bwindi Impenetrable Forest in Zuidwest-

Oeganda, in het Volcanoes Nationaal Park in Noordwest

-Rwanda en in het nationaal park Virunga en het natio-

naal park Kahuzi-Biéga in het oosten van de Democrati-

sche Republiek Congo. Nadat de Amerikaanse biologe 

Dian Fossey wereldwijd de aandacht wist te vestigen op 

berggorilla's, ging het jaar na jaar beter met de populatie. 

Maar daar bracht de Rwandese genocide in 1994 een 

abrupt einde aan. Naar schatting 500.000 tot 1 miljoen 

mensen werden vermoord en honderdduizenden vlucht-

ten naar de grens met buurland Zaïre. En dus ook naar 

het leefgebied van de gorilla's. NVDR 

Kleine Raak sprak met  Nico Meskens 



Wow! 

Ja inderdaad, wow! Op 1 november 2017 hebben we dan 

een stuk grond van zijn vader kunnen kopen met de be-

doeling er een lodge op te zetten. Ik heb de plannen ge-

tekend voor een hoofdgebouw en de bijgebouwen. We 

hebben een plaatselijke aannemer gezocht en zijn begin-

nen bouwen. In maart 2018 ben ik teruggegaan om te 

kijken hoe ver het stond. Hoe sneller het klaar is, hoe 

sneller je klanten kan ontvangen, hoe sneller het geld 

binnenkomt niet waar? Het was echter wel zeer goed 

dat ik er was. Je moet weten Afrikanen zijn niet gewoon 

om in de hoogte te bouwen met als gevolg dat bijvoor-

beeld de trap vanuit de berging vertrok. Ik heb dus toch 

een aantal zaken moeten bijsturen (lacht). Ook een beet-

je druk zetten helpt altijd, Afrikanen leven en werken 

dus ook anders dan hier, ook vooral door de warmte. 

Op een zeker moment  waren er 60 arbeiders aan het 

werk! En dit alles met de hand hé, we hebben geen ma-

chines daar, want we liggen veel te afgelegen.  

Uiteindelijk waren de werken gedaan in augustus, ook de 

keuken en het restaurant, en konden we openen. Naast 

het hoofdgebouw hebben we 4 cottages voor 2 perso-

nen en 2 family cottages voor 4 personen. Verder zijn er 

nog  3 kamers voor 4 personen met gemeenschappelijke 

douches. Die zijn voor de backpackers die talrijk door 

Oeganda trekken. We hebben ons hotel “Rafiki Lodge 

Sipi” genoemd, naar de Sipi-watervallen die je vanuit on-

ze lodge kan zien. De Sipi-watervallen zijn 3 indrukwek-

kende watervallen waarvan de hoogste ongeveer 100 

meter hoog is. De waterval dankt zijn naam aan de lokale 

plant de “Sep”, een plant die volgens de lokale bevolking 

een medicinale werking heeft.  

 

Ook de 2 kleinere watervallen zijn prachtig om te zien. 

De Sipi falls worden vaak de meest romantische water-

vallen van Oeganda genoemd. De watervallen bevinden 

zich in het Mount Elgon National Park, en onze lodge ligt 

aan de rand van dit park. In Mount Elgon leven veel ver-

schillende soorten dieren waaronder olifanten, buffels, 

waterbokken, blauwe apen enzovoort. De berg is ook de 

thuisbasis van 296 soorten vogels.  

Ik wil nu het land zelf ontdekken, mezelf opleiden tot 

gids van Oeganda, maar vermits het land van de Masai 

Mara in Kenia ook maar op een uurtje rijden ligt neem ik 

dat zeker mee.  

De Masai Mara is een natuurreservaat in het zuidwesten 

van Kenia. Het is 1700 km² groot en het grenst aan de 

Serengeti-vlakte. Een grote attractie voor toeristen is de 

massale seizoenstrek van de gnoes en de zebra's. NVDR 

We zijn bezig met het opstellen van de website die pas 

vertaald wordt naar het Nederlands als het allemaal goed 

op punt staat. Ik wil mijn tijd nemen om het goed te 

doen. We hebben intussen ook 2 toeristenbusjes ge-

kocht en gaan ons dus echt richten op safari’s. Volgend 

jaar komen 10 vrienden naar hier en dat wordt mijn eer-

ste grote test als gids. Ik ben heel blij dat Jurgen (Sarens) 

er bij is. Die man kent alles over vogels en zal me op dat 

gebied veel kunnen bijleren. 

Je kan wel al eens een kijkje nemen op: 

www.rafikilodgesipi.com voor het hotel en op 

www.salimosafaris.com voor safaritochten. Het hotel is 

te vinden op onder andere Booking.com en TripAdvisor. 

NVDR  

Zou je daar willen blijven? 

Graag, maar op dit moment is dit niet haalbaar. Ik heb 

het geluk dat ik in het leger werk en veel voordelen heb, 

zoals het opsparen van verlof en recup waardoor ik toch 

jaarlijks driemaal een maand kan vertrekken. Maar ik zeg 

niet dat als het binnen 10 jaar zeg maar goed draait, ik er 

toch niet zou blijven. Nu kan ik het nog combineren. 

Nico, vul aan voor volgende maand “ de Kleine 

Raak sprak met …” en waarom? 

Deze personen willen een oude volkssport weer nieuw 

leven in blazen! 

Volgende maand dus, de Kleine Raak spreekt 

met… 

http://www.rafikilodgesipi.com
http://www.salimosafaris.com


Dictee 

Praatcafé   

Vrijdag 5 oktober waagden 7 moedigen zich tijdens het KWB praatcafé aan ‘het Dictee’ onder de deskundige leiding van Wou-

ter  Robberechts.  Voor diegenen die dit gemist hebben, geen probleem, we drukken het dictee met plezier eens af zodat jullie 

ook thuis jullie kans kunnen wagen. Veel succes! 

 

Uit Groot Dictee 2014 

 

Tussen niemendalletje en blankebabybilletjesprivilege 

  

1. 

Geef het Dictee terug aan de kijker, kopte De Telegraaf vorig jaar. Daar schrok het Dictee wel even van. De 

genuttigde zwezeriken lagen plotseling zwaar op de maag. Maar na een medoc te hebben gedronken, toog het 

Dictee alsnog welgemoed aan de slag. 

2. 

Dames en heren thuis en in deze parlementariërsruimte, bij dezen proficiat: u hebt, onder toeziend oog 

van koning Willy de Tweede, nog steeds nul fouten in uw brossel! 

  

3. 

O, als gisteren herinner ik me het eerste Dictee: na aankomst in een havelock met andere BN’ers bij de Eerste 

Kamer der Staten-Generaal bekroop me het rodelopergevoel. Een halfuurtje later kwam 

een kokospalm voorbij, en zee-egels uit het Middellandse Zeegebied en een kasuaris en nochtans; 

en apensoort, apenrots en apekool: een taalkundig houtenjassenpark, en kookte ik vanbinnen want ik ken-

de de Van Dale niet vanbuiten. 

  

4. 

Sindsdien hebben we ongelooflijk veel geleerd: aanwensel, bespioneren, ge-sms’t en kippenragout kennen 

voor ons bollebozen geen trubbels meer, en ook uitentreuren, hawaïshirt of gestrest en een rock-‘n-

rolllegende in goeden doen spellen wij foutloos. 

  

5. 

Ooit mocht ik het Kinderdictee schrijven en vergastte de bollewangenhapsnoeten op de oeioeimachine, 

een perubalsempopulier en een tafa of West-Australische penseelstaartbuidelmuis; 

een gribbelgrabbel van woorden, alle uit de Dikke Van Dale, de toverballenautomaat van onze taal. 

  

6. 

Dat was het jubileumdictee. Rest de vraag: wilt u de komende jaren meer of minder dicteeën? Het antwoord 

moet wel luiden: ‘Meer! Meer! Meer!’ 

  



Infoavond 

Dementie 

Dementie 

KWB Peizegem organiseert in samenwerking met Femma Peizegem en Samana Peizegem een infoavond rond     

dementie.  

Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dementie 

prioriteit nummer 1. De algemene kans dat iemand dementie krijgt is 1 op 5. Het aantal personen met dementie in 

België wordt geschat op 202.000. In het Vlaamse gewest kunnen er maar liefst 131.181 personen met dementie ge-

teld worden, waarvan ongeveer 1.800 mensen met jongdementie. Verwacht wordt dat er hier een stijging van maar 

liefst 42,7% zal plaatsgrijpen, wat het totaal brengt op 188.183 tegen 2035. Hiervan woont ongeveer 70% thuis, al 

dan niet omringd door familie, kennissen en vrienden. Door de vergrijzing van de bevolking en de stijgende levens-

verwachting neemt het aantal personen met dementie voortdurend toe, met voor Europa een geschat aantal van 

maar liefst 21 miljoen mensen met dementie tegen 2050. Bij dementie denken we bovendien in de eerste plaats aan 

geheugenproblemen, maar het is echter meer dan alleen vergeten. Deze infoavond zal een beter begrip van de aan-

doening geven en gaat in op vragen als: wat is dementie nu eigenlijk, wat is de oorzaak, hoe herken je het, kun je 

dementie behandelen, ...    

Gastspreker: Freddy Annaert 

Dinsdag 19 november om 20u 

Ons Parochiehuis Peizegem 



Gezinsweekend 

Filmavond 

Girl 
Ondertussen kunnen we stilaan spreken van een traditie. Wanneer de avonden beginnen te lengen nodigt KWB 

Peizegem jullie uit voor een gezellige filmavond in Ons Parochiehuis. Ook dit jaar kiezen we opnieuw voor een  

Belgische kaskraker. En niet zo maar eentje! 

GIRL laat ons binnenkijken in het leven van de 15-jarige Lara, die het wil maken als ballerina. Samen met haar vader 

trotseert ze de wereld, maar vooral haar lichaam dat tegenstribbelt, want Lara is geboren als jongen. 

Op 9 oktober 2018 opende de film de 45e editie van Film Fest Gent 

onder luid applaus en met lovende recensies. Sinds de wereldpremière 

in Cannes, waar Girl naar huis ging met vier prijzen waaronder de     

Caméra d’Or voor beste debuut, is de film aan een indrukwekkende 

internationale festivalcarrière bezig – met een lange reeks van filmprij-

zen en nominaties. In december werd het speelfilmdebuut van Lukas 

Dhont nog bekroond met de European Discovery Award voor het bes-

te Europese debuut. Daarnaast was de film bij de vijf genomineerden 

voor de Golden Globe voor Beste Buitenlandse Film. 

Woensdag 16 oktober om 20u 

In “Ons Parochiehuis” Peizegem 

Inkom: gratis - iedereen welkom! 

Regie: Lukas Dhondt 

Duur:  105 minuten 
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Win deze maand een            

verrassing. 

 

Breng de letters uit de genummer-

de vakjes in dezelfde volgorde over 

naar het trefwoord (vakje met nr. 

1 is de eerste letter, …) en be-

zorg het trefwoord vóór vrij-

dag 25 oktober 2019 in de bus 

bij een bestuurslid, of mail het 

naar:     stefanvandeven-

ster@scarlet.be.     Je kan ook op 

onze website terecht: http://

www.kwbpeizegem.be/?q=raak 

Vergeet je naam en adres niet te 

vermelden!  

HORIZONTAAL : 

1. Boerenbedrijf ingericht volgens de eisen van   

theorie en praktijk. 

2. Keerkring – Binnen – Bekend(e) hotel(groep). 

3. Keurgroep – Stad in Zeeland. 

4. Beurt, draai – Chinese maat – Decigram –   

Vrouwelijk. 

5. Gebied uit de oudheid, gelegen in Noord-Afrika 

– Eucharistieviering. 

6. Muzikant. 

7. Engelse pastei – Cerium - Onderzoeksinstituut 

(afk.) – Beryllium. 

8. Akkersleep – Beurs – Voorbij, boven. 

9. Duitse spurtbom - Geheel van liefdegevoelens. 

10. Platenlabel – Software voor ipad – Tin. 

11. Einde – Elementaire stofdeeltjes. 

12. Zich verplaatsen in, voorstellen – Verbod. 

13. Pijn in de voeten door het dragen van            

stilettohakken. 

VERTICAAL : 

1. Meterton – Zweefrek in circus - Bestaat. 

2. Merk van koekjes – Gewrichtsband. 

3. Weemoedig, klagend (muz.term) – Rode stip op 

voorhoofd bij Hindoevrouwen. 

4. Deel van oud-Griekenland – Schapengeluid – 

Duinvallei. 

5. Balt – Vlek op het netvlies – Neon. 

6. Levensdrank, fijne likeur – Neemt vast. 

7. Onzes inziens – Kunsttaal – Groep van zeven 

muzikanten. 

8. Nauw – Maaltijd direct na zonsondergang tijdens 

de ramadan – Windrichting. 

9. Concertgebouw – Eenheid van elektrische  

weerstand. 

10. Werpanker – Boomvrucht – Eerste vrouw. 

11. Vordering – Muzieknoot – Visgerei. 

12. Rijkstelegraaf – Graat – Voorzetsel. 

13. Zeer goed, zeer sterk – Insect. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
4       9                 

2 
                      7   

3 
                          

4 
            3             

5 
    11                     

6 
6                         

7 
  10                       

8 
              5           

9 
    8                   1 

10 
                          

11 
      12                   

12 
                          

13 
      2                   

mailto:stefanvandevenster@scarlet.be
mailto:stefanvandevenster@scarlet.be
http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak
http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak


KWB Peizegem bestuur 

Julien Robberechts, Brusselmanstraat 80, Buggenhout, 052/34.22.98 

julien.robberechts@telenet.be 

Fons De Potter, de Heide 68, Peizegem, 052/37.15.57 

a.depotter@telenet.be 

Marc Van Herp, Peizegemstraat 28, Peizegem, 052/37.07.54        

vanherpmarc@gmail.com 

Francois Horio, Middelstraat 74, Peizegem, 052/37.05.15                  

horiofrancois@skynet.be 

Stefan Van de Venster, Lentepark 18, Buggenhout, 052/33.76.05      

stefanvandevenster@scarlet.be 

Luc De Dobbeleer, Huibout 41, Peizegem, 052/37.46.60 

lucdd1963@gm ail.com 

Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68                        

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10 

jguns@telenet.be 

Patrick Segers, De Heide 71, Peizegem, 052/37.42.27                             

segers.p@telenet.be 

Geert De Block, Bleukenweg 75, Merchtem, 0479/81.75.66                            

gblock@scarlet.be 

 

Ook hard nodig 

Beheer ledenbestand 

Stefan Van de Venster 

 

Financiën en verzekeringen 

Geert De Block 

 

Lokaal, materiaal, T-shirts 

François Horio 

 

Website (www.kwbpeizegem.be) 

Tijs Van De Venster, Johan Guns  

 

Kleine Raak 

Redactie: Johan Guns, Kaat Vanhoucke  

en Lily Horio  

Distributie: Marc Van Herp 

 

En natuurlijk de vele helpers in de  

werkgroepen 

 

Badminton op maandag om 20u30 in 

de sporthal van de tuinbouwschool 

 

Fietsen op zondag om 10u aan         

ons Parochiehuis Peizegem 

Oplossing kruiswoord 272 

Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was:  

BETONSTOP 

 

De prijs wordt door de wijkmeester 

bezorgd aan Bruno Jacquemijn. 

Proficiat!  

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 S S   R O Z IJ N E N W IJ N 

2 T I T U L E R E N   O K E 

3 A D O N I S   E D E L   P 

4 D D E   E T E R   A K O N 

5 I E T S   E E   V R   R I 

6 U R S E L   R O L L A D E 

7 M A   T I M B R E   B E U 

8   A A   G O A   U N O   W 

9 B L U E S Z A N G E R E S 

10 A   B E T E R E   E T E   

11 S J A L O T   G E T E L D 

12 E E D   E T E R S   U D O 

13 S T E L L A G E   P R E T 


