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Tussen
de apen
gelogeerd
Op junglesafari in Oeganda

Gorilla’s bespioneren, slapen in een boomhut, exotische
vogels spotten, dansen met de locals… VIVA’s hoofdredacteur
Gijsje kan nog wel even doorgaan met opsommen waarom
het onbekende Oeganda een aanrader van jewelste is.

Uitzicht op Lake Victoria,
Cassia Lodge

Nr. 5 op de enge beesten Top-5
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Oeganda is misschien wel het mooiste land
van Afrika. In een week reis je door het tropische regenwoud vol apen en vogels, over de
sappige savanne, waar leeuwen de koning
uithangen en olifantenkuddes lui staan te
grazen, over brede rivieren vol nijlpaarden
en krokodillen, naar de nevelige bergen, het
huis van de bedreigde berggorilla – op de
kaart gezet door primatoloog Jane Goodall
en verfilmd in de dubieuze klassieker
‘Gorillas in the mist’.
Grote kans dat je Oeganda vooral kent als
‘het land van Idi Amin’, de bloeddorstige
dictator die zich met luipaardvellen omhulde,
de rinoceros uitroeide plus duizenden landgenoten, en en passant koningin Elisabeth
ten huwelijk vroeg (“Ik zal je eens laten voelen wat een echte man is.”). Maar Idi Amin
is allang dood en inmiddels heeft het land

een wat je zou kunnen noemen klassiekAfrikaanse corrupte regering – corruptie is
een stuk moeilijker uit te roeien dan een
neushoorn – maar wel stabiel. Oeganda is
dan ook veilig om doorheen te reizen. De
mensen zijn vriendelijk, behulpzaam en
hebben gevoel voor humor. Toch kom je er,
behalve een handjevol backpackers en een
paar pionierende reisorganisaties, nog nauwelijks toeristen tegen. De toeristen die er
komen, zijn beschaafd. In Oeganda vind je
geen all inclusive resorts, maar kleinschalige
lodges met million dollar views, waar je je
een rijke voelt zonder dat het je de kop kost.
De kans dat het zo blijft, zo beschaafd en
adembenemend mooi, is groot. En dat heeft
alles te maken met dé attractie van dit land:
gorilla tracking. Bij apenliefhebbers staat de
zilverrug bovenaan de bucketlist der wonderVIVA 69

reizen
‹ dieren – 72 uitverkorenen per dag krijgen
een felbegeerde, duurbetaalde gorilla permit.

Het vergeten land
Het toerisme van Oeganda staat in de kinderschoenen en dat betekent dat je, tenzij je
in je backpackersfase bent en toe bent aan
iets ingewikkelds, aangewezen bent op touroperators. Wil je het zelf doen, dan ben je
overgeleverd aan levensgevaarlijke streekbussen die pas vertrekken als ze mudjevol
zitten. Op eigen houtje bij de gorilla’s in
Bwindi aankomen, is dus op zich al een
uitdaging – en dan heb je het volgende
probleem: hoe kom je aan een permit? Maar
zo lastig als Oeganda is voor de individuele
safariganger, zo makkelijk is het te bereizen
als je gebruikt maakt van specialisten.
Wil je zonder stress op de mooiste plekken
terechtkomen, dan reis je met Matoke Tours,
een sympathieke touroperator van drie
Nederlandse jongens. Zij gaan als eerste naar
gebieden die veilig verklaard zijn en zetten
het toerisme in vergeten streken op gang, wat
goed is voor de plaatselijke bevolking. Daarmee wonnen ze vorig jaar een belangrijke
prijs als de meest duurzame reisorganisatie
in Oeganda. Wim Kok, directeur van Matoke
Tours: “Onze laatste bijzonder reis ging naar
het noorden, waar de Karamajong woont, een
stam die vijfentwintig jaar lang vergeten is,
omdat het onveilig was door de kindsoldaten.
De Karamajong, verwant aan de Massaï, was
een vrij gewelddadige stam. Ze stalen koeien
van elkaar, ze dronken. Maar ze zijn ontwapend. We zijn er zelf gaan kijken en zagen dat
er geen problemen meer waren. Om te vieren
dat Matoke Tours tien jaar bestond, hebben
we met onze vaste klanten een reis naar het
noorden gemaakt. Er was geen accommodatie,
we sliepen in de kerk, het was fantastisch.
Ook zijn we het national park Kidepo Valley
in het noorden in getrokken. Het is er spectaculair: veel rotsen, veel leeuwen. Vroeger kon
je er alleen voor € 1.000 naartoe vliegen en
voor € 1.200 slapen. Wij zijn er als eerste

over land heen gegaan.”
Ik mag een week op pad met Wim Kok. Mijn
wenslijstje? Ik wil leeuwen zien, ik wil in een
boomhut slapen, ik wil een nachtje in een
vette lodge, ik wil enthousiaste, niet-opdringerige gidsen, ik wil bediend worden, maar
niet gesmoord in aandacht, ik wil altijd en
overal het mooiste uitzicht van de wereld, ik
wil zwemmen, ik wil varen – en o ja, ik wil
natuurlijk ook best die berggorilla’s zien.

How to safari
•D
 raag een sportbeha (vooral de weg naar de
gorilla’s is bumpy) en neem knielange sportsokKind ere n 'fotograferen'

ons

ken mee voor over je broek (tegen de mieren in
het regenwoud). Voor meer paktips zie matoketours.nl. Neem ook meer kleren mee dan je nor-

Schoolkinderen in
felgekleurde
uniforms fladderen
als vlinders langs de
groene theevelden

maal zou doen. Je kleren worden snel stoffig en
modderig. Als je op doorreis bent, heb je geen
tijd om te wassen.
•D
 rink de lokale gin tonic (waragin): goed en
goedkoop spul (geen katers).
• L een een professionele verrekijker of koop een
tweedehandsje.

‘You’re lucky!’

•K
 oop een dom hoedje voor het regenwoud.
• I nvesteer in een lichtgewicht, ademend regen-

Bwindi

In het pikkedonker land ik op Entebbe, het
vliegveld van de hoofdstad Kampala. Met
een chauffeur rijd ik de Afrikaanse nacht in.
Het is een lange rechte weg vol vrolijke kipstalletjes, blacklight verlichte barretjes en
vrouwen in fonkelende discokleren. Op naar
het huis van Wim, waar we op de veranda
een biertje drinken. Daarna gaan we door
naar Cassia Lodge, een lodge in koloniale
sfeer met een crispy bed waarin ik meteen in
slaap val. De volgende ochtend ontwaak ik
met verrassing nummer één: een weergaloos
uitzicht over de uitgestrekte stad Kampala
met haar zeven heuvels en het magische
Lake Victoria. Een zwembad, ook nog.
De weg naar Kibale Forest is van rode aarde
en zit vol gaten. Schoolkinderen in fel gekleurde uniforms fladderen als vlinders langs
de groene theevelden. Vrouwen flaneren
langs de weg met zakken vol aardappels en
handtasjes op het hoofd. Mannen lopen
naast grote houten steppen volgestouwd met
trossen bakbananen – in opmerkelijk witte
overhemden, in deze hitte, op deze stoffige
weg. Iedereen lacht, iedereen zwaait.

jasje (van een plastic poncho word je gek).
•W
 issel meteen geld op het vliegveld. Pinautomaten zijn er nauwelijks en je hebt een
limiet van € 90 per dag. Winkels zijn er niet
veel, dus veel zul je niet uitgeven, maar het is
wel gebruikelijk om de rangers fooi te geven.
• L ezen: ‘Bonobo en de tien geboden’, Frans de
Waal en Redmond O’Hanlon, ‘Congo Journey’.
Kijken: ‘White mischief’ en ‘Gorilla’s in the mist’.

Na vijf uur rijden als in een droom, komen
we bij de Chimp Nest in Kibale Forest aan.
Een sappig groen bos, met bomen die rood
en blauw bloeien en vol zitten met felgekleurde exotische vogeltjes. In de lodge drinken
we een waragi-tonic (gin-tonic), om vervolgens, voordat het gaat schemeren nog even
snel een moeraswandeling te maken met een
ranger. De bomen zitten niet alleen vól bijzondere vogels, blijkt al snel, maar ook vol
apen – we spotten maar liefst vijf soorten:
van de eenvoudig te spotten baviaan (die
zitten in kluiten langs de weg) tot de grey
cheeked mangabey en de vervet monkey.
“You’re lucky,” lacht de ranger. Ik heb zo’n
gevoel dat ik de hele reis lucky blijf.

the mighty jungle
Die nacht slaap ik in een boomhut. Hoog in
de toppen van de bomen, diep verstopt in het
regenwoud. Daar waar het altijd schemert,
waait en drupt. Waar je altijd iemand of iets
hoort scharrelen. Op een kwartier (!) lopen
van de mooie en gezellige receptie waar alles
gebeurt: ontbijten, dineren, natafelen – tot
om tien ‘s avonds de (zonne)energie wordt
afgesloten en het bedtijd is. Voor avonturiers
is dit het summum: met een gids in het pikkedonker naar je hutje lopen. De boom in
klimmen. Een frisse buitendouche nemen op
je balkon boven in de boom. Jezelf nestelen
onder een klamboe en luisteren naar de
geluiden van het oerwoud. Naar het schreeuwen van de roodsnavelklauwier tot het hoge
gillen van de bushbaby, een aandoenlijk halfaapje met grote ogen, een soort Furby. Niet
dat ik hem zie. Ik klamp me vast aan mijn
enige houvast in deze negorij, mijn mobiele
telefoon. Bij het licht van mijn iPhone besluit
ik na lang dubben toch maar een slaappil te

‘Elepha nt! Run!’ schreeuwt
de ra nger. We sla a n a a n
het hollen voor de woest
briesende bosolifa nt
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nemen: eet mij maar op! Acht uur later word
ik plots gewekt door een koor van luid kwetterende vogels.
Voor dag en dauw trekken we het zwoele
Kibale Forest in. Het is een prachtige, lange
wandeling door het moeilijk begaanbare regenwoud en we hebben na twee uur nog geen
chimpansee gezien als onze ranger ineens
in paniek schreeuwt: “Elephant! Run!” We
slaan aan het hollen en vangen nog net een
glimp op van de woest briesende bosolifant.
Bekomen van de schrik ploeteren we nog een
uurtje verder en we hebben de hoop eigenlijk
al opgegeven als hij daar ineens zit, relaxed
tegen een boom aan geleund en totaal niet
bang: een chimpansee. Precies zoals je zelf
tegen dat boompje aan zou leunen. Ineens
zien we er wel honderd: grote joekels, baby’s,
stokoude bejaarden. We volgen een moeder
op haar pad met een kind paardjerijdend op
haar rug en kijken hoe ze nesten bouwen om
een tukje te gaan doen. Het is prachtig en
ontroerend om te zien – maar het is ook
confronterend, want dit is hoe het leven
hoort te zijn. Ook ons leven. Eten, chillen,
spelen, slapen. Ik kan me voorstellen dat je
na een reis door Oeganda besluit je werk aan
de wilgen te hangen. Agenda’s en ambities,
de boom in ermee.

Slapen met sterren
‘s Middags is het nog een paar uur over woeste wegen vol gaten naar ons volgende slaapadres in Queen Elisabeth National Park bij
de grens van Congo, waar de bekende VNtenten staan. Daar wacht me de grootste
verrassing. Ken je die scene in ‘The lion king’
dat papaleeuw zijn pasgeboren kind aan de
wereld toont, aan de rand van een plateau
met een vallei vol leeuwen? Vanuit mijn stijlvolle kamer in Katara Logde heb ik precies
dat uitzicht. Met een bad op pootjes en een
bed op wielen dat je naar buiten kunt rollen
om onder de sterren te slapen. Maar slapen
ga ik niet. Verderop staat een groot stuk land
in brand om het land weer vruchtbaar te ma- ›
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De oevers van Lake Edward

