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De Hartmann bergzebra’s zijn vernoemd naar de Duitse geograaf
dr. Georg Hartmann die voor het eerst over ze rapporteerde.

into the

wild

Ecolodges? Groene safari’s? Ja! Maar of deze reiservaringen nou echt zo milieuvriendelijk zijn als ze
lijken, betwijfelen we nog weleens. Niet in Namibië, waar het ecoreizen lijkt te zijn uitgevonden en
wildernis nog écht spannend is. ‘Je moet geduldig zijn. Namibië zal zich aan je openbaren
wanneer zij er klaar voor is’
TEKST Floor Bakhuys Roozeboom fotografie Floris Scheplitz
met dank aan Green Journeys, namibia tourism board

et iedere stap zakt de grond weg onder onze voeten. De wind waait wolkjes heet zand tegen onze onderbenen. We beklimmen de hoogste zandduin ter wereld. Big Daddy is een vierhonderd meter hoge reus gelegen
in Sossusvlei, de wereldberoemde rode zandwoestijn van Namibië. Voetje
voor voetje begeven we ons op de messcherpe bovenrand waarmee Big
Daddy zich sierlijk slingerend aftekent tegen de blauwe lucht. We zijn er
bijna. Niet naar beneden kijken. En dan, op de top van de duin, houdt onze gids stil. Een buitenaards landschap strekt zich uit tot aan de horizon. Een zee van zandduinen, zo puur oranjerood
dat ze geschilderd lijken. We sluiten onze ogen en voelen ons even als op het dak van de wereld.
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‘Kom,’ zegt onze gids. ‘Nu gaan we naar beneden rennen.’
We verblijven de komende dagen in Kulala Wilderness
Camp, niet ver van de Sossusvlei-woestijn. In deze ecolodge
is het eco-aspect niet alleen een verkooppraatje. In de badkamer staan cosmeticaproducten met eco-keurmerk. Het
water wordt opgewarmd met zonne-energie. En het koude
water dat eerst uit de warme douche komt, wordt opgevangen en weer gebruikt door de schoonmakers. Doordat de
ramen van de grond tot aan het plafond reiken, kunnen we
zelfs binnen de springbokken nog over het gras zien rennen.

Werkgelegenheid
Even later zitten we op het grote terras van de lodge een
glas homemade icetea te drinken met Petronella Daniels
(33) de assistent manager van ons kamp. Petronella, een
jonge vrouw met een vol figuur en een gulle lach, vertelt ons
over haar werk voor Wilderness Safaris, de overkoepelende
organisatie waar Kulala Wilderness Camp onder valt. Wilderness Safaris werft een groot deel van haar personeel voor
de lodges bij de nabijgelegen dorpen. Zo wordt de lokale
bevolking betrokken bij de natuurbescherming en krijgen
jonge mensen uit deze dorpen kans op een bestendige baan
en een opleiding. Petronella komt zelf uit een klein dorpje in
Damaraland, in het noorden van Namibië. ‘Ik ben ooit als
afwasser begonnen bij Wilderness. En nu ben ik assistent
manager,’ vertelt ze niet zonder trots. ‘Alles wat ik destijds
nodig had om aan het werk te kunnen, was de wil om te
leren. Ik kom uit een arm dorpje van en had geen enkele
opleiding. Nu kan ik als assistent manager overal werken
waar ik wil.’
Maar volgens Petronella is het bieden van werkgelegenheid niet het belangrijkste doel van de Wilderness Camps.
Cruciaal is dat de lokale bevolking bewust wordt gemaakt
van de waarde van het landschap dat hen omringt. Petronella: ‘Wilderness betrekt mensen bij de bescherming van
hun eigen leefomgeving, maar laat ze ook meedelen in de

Het patroon van diersporen in het zand dat ‘s ohtends te zien is, wordt ook wel ‘ the desert newspaper’ genoemd
Rhino observatieboekje

De rhino trackers van Desert Rhino kamp

info

Namibië in het kort

Cheeta voedt zich met een gevangen springbok

Namibië is een land aan de Atlantische Oceaan gelegen in
Zuidwest Afrika. Het is bijna twintig keer zo groot als Nederland. Met twee miljoen inwoners is het één van de dunbevolkste landen van de wereld. Namibië wordt van oudsher
bevolkt door inheemse stammen, ook wel Bosjesmannen
genoemd. De munteenheid is de Namibische Dollar en de
voertaal is Engels, hoewel er ook Duits, Afrikaans en lokale
(klik)talen worden gesproken. Namibië staat bekend om de
betoverende natuur. Het land biedt een variëteit aan landschappen, planten en diersoorten, met als trekpleisters het
Etosha National Park en de zandwoestijn van Sossusvlei.
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Cosmetica met eco-keurmerk,
een douche op zonne-energie.
Groen is hier duidelijk
meer dan alleen een
verkooppraatje.
winst die uit ecotoerisme kan worden gehaald.’ Zo is er een
partnerschap gesloten met lokale reservaten, waarin kleine
gemeenschappen nog altijd op traditionele wijze leven. Zestig procent van de inkomsten van het toerisme gaat direct
terug naar deze gemeenschappen. Petronella: ‘Natuurbehoud staat voor ons gelijk aan zelfbehoud. De wildernis is
ons kostbaarste bezit. De wilde dieren zijn ons goud.’
Met die woorden in gedachten vertrekken we de volgende
ochtend naar de air strip. Via een route die bekend staat om
het betoverende uitzicht gaan we naar het Desert Rhino
Camp, gelegen vlakbij het plaatsje Palmwag in Damaraland. Meanderende aders van rode klei kronkelen door het
grasland. Plassen water weerkaatsen in de zon. Woeste
bruine bergen als gemaakt van brosse chocolade, zilverwitte
patronen van zout in grijs steen. Pas als de wielen van ons
vliegtuig de grond raken worden we weer teruggeslingerd in
de realiteit. ‘Wellcome to Rhino Camp!’
Desert Rhino Camp lijkt in niets op de luxe lodge waar
we net vandaan komen. Geen zwembad of comfortabele terrassen, maar eenvoudige tenten opgetrokken uit hout en
zeil. De gemeenschappelijke tent is overdekt, maar open aan
de voorkant. ‘Rhino Camp is een bijzonder kamp,’ vertelt
Jermain Ketji, die als regiomanager onder andere de verhoudingen met de lokale gemeenschappen waarborgt. Het
kamp is een samenwerking tussen Wilderness Safaris en
Safe the Rhino Trust, dat in de jaren tachtig werd opgericht
om de brute slachting van de zeldzame zwarte neushoorn
tegen te gaan. Sindsdien wordt de neushoorn vanuit dit
kamp gemonitord en beschermd. Ketji: ‘De toeristen krijgen
hier de unieke kans om de neushoorn in zijn natuurlijke
habitat te zien, terwijl hun geld wordt besteed aan de
bescherming van de dieren en hun leefomgeving.’
‘Nee, Desert Rhino Camp is niet zomaar een kamp,’
mompelt Christiaan Bakkes (46), terwijl hij in het kampvuur staart. Christiaan is schrijver maar vooral ranger in
hart in nieren. Hij is geboren in Zuid-Afrika en verliefd
geworden op de wildernis van Namibië. Bakkes is een plaatselijke legende, het hart en de bezielende leiding van het
kamp. Hij wijdt zijn leven aan het avontuur en dat zie je: een
woeste baard, een warrige blonde haardos en een verweerd
bruinverbrand gezicht. Zijn ontbrekende linkerarm herinWWW.GREEN2.NL
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Onze comfortabele tent in Desert Rhino Camp
Eco-cosmetica verstoort het natuurlijk evenwicht niet

Luxe slaapvertrek in Little Kulala Lodge

zwembadlounge in Little Kulala, een lodge vlakbij Kulala Wilderness Camp
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Het panorama loungeterras van Little Kulala Lodge
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nert aan een ontmoeting met twee krokodillen in het Kruger Park. Maar zijn handicap belet hem op geen enkele
manier om te leven zoals hij dat wil. Samen met zijn grote
liefde Emsie Verwey woont hij in het kamp, van waaruit ze
samen de kampen in de regio runnen en de contacten met de
lokale gemeenschappen onderhouden. Bakkes: ‘In de wildernis ben ik het gelukkigst.’
‘Ssstt.’ Onze gids legt zijn vinger op zijn lippen. Het is
vroeg in de ochtend en we zijn op een heuse rhino tracking,
ofwel: spoorzoeken naar neushoorns. De gids wijst in de
verte onder een boom. ‘Het is Desery, met haar baby Dave,’
fluistert hij. Doodstil staren we naar de plek waar de neusaanbieding
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Ook zo’n reis maken?
Eco-reisbureau Green Journeys stelde speciaal voor GREEN.2
een luxe en verantwoorde reis van 13 dagen samen! Hieronder
het unieke reisschema:
Dag 1 Luxe overnachting Johannesburg. Dag 2 Bezoek aan

het cheetaweeshuis van Africat Foundation. Dag 3 - 4
Excursies naar het wereldberoemde wildpark Etosha. Dag
5 Ontmoeting met de traditionele bewoners van Doro

Nawas. Dag 6 - 7 ‘Rhino tracking’ vanuit het sfeervolle
Desert Rhino Camp. Dag 8 - 9 Verblijf in het prachtige kuststadje Swakopmund. Dag 10 - 11 Overnachting met uitzicht
over de Namib woestijn en het Naukluft gebergte. Dag 12
Afsluiting van de reis in de moderne hoofdstad Windhoek.
Dag 13 Terugkomst in Amsterdam.

Prijsindicatie: 4.995 euro p.p bij twee personen.

Boek nu!
Boek vóór 1 augustus 2011 bij Green Journeys en krijg een
Dolphin & Seal Cruise cadeau. Geef bij boeking op dat je
gebruik wilt maken van de GREEN.2 lezersaanbieding.
K i j k v o o r b o e k i n g e n o f m e e r i n f o r m at i e o p :
g r e e nj o u r n e y s . n l / n a m i b i e o f b e l 0 3 0 - 8 7 7 8 4 6 5
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Pratend bij kaarslicht in de
Namibische nacht voelen we
dat we op een bijzondere
plek zijn beland.
hoornmoeder met haar kalf ligt te slapen. Door de grote
afstand en de schaduw van de boom, lijken het net twee
grote grijze stenen. We zijn getuige van één van de zeldzaamste dieren ter wereld, maar van deze afstand is het
moeilijk dat echt te beseffen.

Zebra’s
Als we Christiaan die avond bij het kampvuur treffen, zegt
hij: ‘Je moet geduldig zijn. Namibië zal zich aan je openbaren wanneer zij er klaar voor is. Wacht maar af.’ En later
die avond, pratend en lachend aan een tafel bij kaarslicht,
omringd door de duisternis van de Namibische nacht, voelen we dat we op een bijzondere plek zijn. Hier is ‘groen’ geen
verkooppraatje, hier komt het voort uit een vanzelfsprekend
ontzag en verbondenheid met de natuur. ’s Nachts horen we
in de verte het gebrul van leeuwen.
De volgende dag neemt Christiaan ons mee op safari.
Een eer, want hij doet nauwelijks nog gidswerk. Moeiteloos
manoeuvreert hij met één arm de zware jeep over het onbegaanbare terrein. Op zijn schoot zit zijn hondje Tier (luipaard in het Afrikaans, red.), de personificatie van zijn
baasje. De Jack Russell mist een oog door een aanval van
een grote hond en daarna is hij nog getrapt door een zebra
en gebeten door een luipaard. Maar nog steeds maakt niets
hem gelukkiger dan een safari. Christiaan brengt ons naar
een afgelegen vallei. En wat we daar zien gaat al onze verwachtingen te boven: op de glooiende groene heuvels die zijn
ontstaan door regenval lopen honderden
zebra’s. Enorme kuddes, prachtig paraderend met hun wit met zwarte lijven. Vol
ontzag kijken we naar al dat wild. Christiaan kucht en wijst naar links. En daar, op
de helling van de vallei, loopt een neuschristiaan
hoorn. Sjokkend, in volle glorie, zijn zware
bakkes
Meer weten
grijze lijf traag voortbewegend over de
over ecolodges in
groene heuvel. Terwijl we ademloos toekijNamibië? Kijk
op wildernessken,
wandelt het enorme dier tot aan de top
safaris.com
en greenjourvan
de heuvel en verheft zijn prachtige
neys.nl
Lees over het
gehoornde
silhouet tegen het ochtendlicht.
leven van
Christiaan
Adembenemend.
‘Zie je nou wel,’ fluistert
Bakkes: In
Bushveld and
Chris. ‘Namibië zal zich aan je openbaren.
Desert: A Game
Ranger’s Life
Wanneer zij er klaar voor is.’ ¶
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uitzicht over het prachtige naukluft gebergte
de zandduinen van sossuvlei zijn de hoogste ter wereld

gemsbokken in kulala wilderness reserve
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