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GENT / SINT-MARTENS-LATEM -  

Sommige Vlamingen zoeken het geluk op een camping in Zweden of in een huisje in Zuid-
Frankrijk, maar de Gentse chef-kok Axel Janssens (45) vond het in zwart-Afrika. Zestien 
jaar na hun eerste kennismaking is hij nog altijd verliefd op Tanzania. Hij runt er het beste 
restaurant van het land maar kookt ook voor toeristen op de meeste exclusieve plekken. 
“Dankzij corona is dit hét moment om door Tanzania te reizen.” 

Axel verloor zijn hart 16 jaar geleden diep in Afrika. “Toen ik in 2003 na zeven jaar mijn 
restaurant ’t Keukentje in Deurle sloot en voor het eerst voet zette op Tanzaniaanse grond wist ik 
meteen dat de lokale spreuk “Eens het Afrikaanse stof aan je longen plakt, krijg je het er niet 
meer af”, voor mij helemaal klopte.” 

In de stad Arusha, waar toen het Rwandatribunaal was gevestigd, werkten duizenden expats.”Er 
was een grote behoefte aan een plek waar je deftig kon eten”, zegt Axel. Samen met zijn neef 
Dirk Janssens sprong hij in het gat en opende er hotel-restaurant Onsea House. “In het begin had 
ik alleen mensen van de Verenigde Naties als klant maar nu komt ook de plaatselijke 
middenklasse.” (lees verder onder foto) 
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Axel serveert er een eigenwijze keuken in de Franse stijl maar met een belangrijke Afrikaanse 
toets. “Hoe langer hoe meer ga ik op zoek naar heel lokale leveranciers.” Zijn personeel vindt hij 
vaak op straat. “De afgelopen jaren heb ik al een tachtigtal kansarme jongeren opgeleid tot kok. 
Sommigen worden vaste medewerkers. Ondertussen is mijn restaurant al voor de vijftiende keer 
op rij door de toeristische sector uitgeroepen tot beste eetplek van het land.” 

Maar het liefst kruipt Axel in de huid van "flying chef" om voor toeristen te koken op afgelegen 
plekjes in de natuurparken of op negendaagse trektocht op de Kilimanjaro. “Als ik vraag waar de 
keuken is en men wijst mij een stapel hout aan zodat ik hard moet improviseren, ben ik in mijn 
element”, zegt hij. 
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Voor die exclusieve ervaringen werkt hij nauw samen met Paula Govers, die met haar Gentse 
reisbureau Jalan unieke belevingsreizen op maat van de klant organiseert. “Het klikt met Axel 
omdat hij dezelfde filosofie heeft als ik: ervoor zorgen dat toeristen niet alleen de beesten van 
de Big Five zien maar ook de mensen die hier leven. En dat de lokale bevolking ook iets heeft en 
verdient aan de toeristen.” 

Door corona blijven de westerse reizigers helaas al een jaar weg. “Ik heb 40 van mijn 58 
werknemers op non-actief moeten zetten”, zegt Axel “terwijl het nu eigenlijk hét moment is om 
populaire natuurparken als Serengeti te bezoeken zonder dat je tussen 30 safariwagens rond één 
leeuw staat. De maatregelen rond corona worden hier nochtans prima opgevolgd en de nieuwe 
president, de eerste vrouwelijke in het land, laat een moderne wind waaien.” 

Eerste kindje 

Sinds eind januari is Axel in Gent, voor de geboorte van zijn eerste kindje en om zijn familie nog 
eens te zien - zijn zus nam bruidswinkel Janssens op de Korenlei over van haar vader. Vrijdag 
keert hij met zijn Amerikaanse vrouw en hun dochtertje terug naar Tanzania. “Het jeukt erg”, zegt 
hij. “Het is me hier net iets te koud- en dan heb ik het niet over de temperatuur.” 

Zijn roots blijft hij echter koesteren. “Die wil ik niet kwijtraken. Zelfs in het Engels spreek ik met 
een Gents accent.” (lacht) 
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INFO: www.onseahouse.com - www.jalan.be. Het koffietafelboek ‘A Taste of Tanzania’ volgt de 
road trip door het leven van Axel Janssens, aan de hand van foto’s van Wim Demessemaekers. 
Verkrijgbaar in boekhandel Het Paard van Troje. 

 

http://www.onseahouse.com/
https://www.jalan.be/nl
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