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DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN
In Kenia hebben eind oktober 2017 presidentsverkiezingen plaatsgevonden. De
veiligheidssituatie is onvoorspelbaar. Rond de verkiezingen zijn er op verschillende plaatsen
gewelddadige confrontaties geweest tussen demonstranten en politie. Daar zijn tientallen
doden gevallen. De uitkomst van de verkiezingen wordt door de oppositie betwist. 28
november 2017 is de geplande datum voor de inhuldiging van de nieuwe (huidige) president.
De kans op onrust en ongeregeldheden blijft aanwezig. Vermijd demonstraties, politieke
bijeenkomsten en protesten. Komt u hier toch in terecht? Verlaat deze dan direct.
Wees voorzichtig in Central Business Districts (CBD) van de grote steden en gebieden waar
de oppositie sterker vertegenwoordigd is. In bijvoorbeeld west Kenia waaronder de stad
Kisumu en de stedelijke sloppenwijken.

INFORMEER NAAR VEILIGHEIDSSITUATIE TER PLAATSE
Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en de veiligheidssituatie ter plaatse. Volg het
plaatselijke nieuws via de internationale en lokale media. Volg ook de informatiekanalen van
de ambassade via Facebook en Twitter. En vraag bij uw hotel om informatie.

RISICO OP AANSLAGEN
Houd in de grote steden Nairobi en Mombasa en langs de kust rekening met het risico op
aanslagen. Dit heeft te maken met de grote terroristische dreiging in Kenia. Blijf op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen. Volg altijd de instructies van de autoriteiten op.
Sinds 2011 zijn er regelmatig aanslagen in Kenia. Daarbij vielen honderden doden en veel
gewonden. Onder de slachtoffers waren ook westerlingen. De grootste aanslagen vonden
plaats in de stad Nairobi en in de provincies Lamu en Garissa. Deze aanslagen zijn opgeëist
door terroristenbeweging Al-Shabaab.
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