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zien: een serval. Twee grote oren verraden de identi-
teit van dit kleine schuwe dier dat zich zelden en
alleen in het donker laat zien. Fig Tree en de Shis-
hamba-loop doen wat het artikel eerder beloofde.

Na twee nachten bij Fig Tree Bushcamp rijden we
terug naar de hoofdlodge aan de Kafue River. Deze is
de enige die het hele jaar open is en vormt de woon-
plaats van de Nederlandse eigenaren van Mukambi:
Edjan en Robyn. In 2002 verhuisden zij naar Zambia
om de lodge te bestieren, maar ook ’om iets voor
dieren in het wild in Kafue te doen’. 

Het park heeft namelijk veel te lijden onder stro-
perij. „Niet zo gek in een land waar veel mensen
niets te eten hebben. Behoud van dieren in het wild
is dan een onbetaalbare luxe.” Edjan is daarom groot
voorstander van een goede oplossing voor iedereen.

„Toerisme is dé oplossing. Dit zorgt voor werkgele-
genheid voor de gemeenschap én belastinginkom-
sten voor de overheid.” 

Daarom is Edjan zo blij met de op handen zijnde
overname van African Parks van Kafue National
Park. Deze grote en rijke non-profitorganisatie is in
staat om parken over een lange periode economisch
rendabel te maken voor overheden, lodge-eigenaren
en de lokale gemeenschap. 

Terwijl we op een bootje op de Kafue River zitten,
nijlpaarden in de verte grazen en het park weer roze
kleurt, proosten we op de onvergetelijke reis die we
door dit prachtige en relatief onbekende park heb-
ben gemaakt. 

Edjan plaagt ons op dezelfde manier als Annekim
deed: „Mooi kantoor heb ik, hè.” 

Vriendelijk en verlegen

De beste tijd voor een bezoek aan Zambia, 
in het zuidoosten van Afrika, is het droge 

seizoen van april tot oktober. 
Zambianen zijn bijzonder vriendelijk en verlegen,

behalve op de echt toeristische plekken.
In het land heerst malaria. Daarom wordt 

geadviseerd maatregelen te nemen; informeer 
bij huisarts of GGD. 

De geldeenheid van Zambia is de kwacha. Tijdens
onze reis was 100 kwacha 8,53 euro. Bij een aantal
banken kun je met Nederlandse bankpas pinnen. 

Het openbaar vervoer is in orde. 

Tijdens een safari op de Zambiaanse
Busanga Plains maakt een kudde
olifanten een verpletterende indruk.
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