
Niet dat het stormloopt in Kafue,
of in Zambia in het algemeen. Dat
land legt het nog steeds af tegen
meer bekende safaribestemmingen
als Kenia, Tanzania en Zuid-Afrika.
En dat terwijl het land zoveel te
bieden heeft. Edjan: „Het natuur-
schoon en het wild zijn ongekend,
het land behoort tot de veiligste
landen in Afrika. En je kunt hier,
niet gehinderd door massatoeris-
me, genieten van een traditionele
safari in de pure wildernis.”
Wat dat inhoudt, gaan we ontdek-
ken. We hebben het safaripakket
geboekt, waarbij we alle drie ac-
commodaties van Mukambi bezoe-
ken om zo een goede dwarsdoor-
snede van het park te krijgen.
Kafue kent een zeer afwisselend
landschap, regenwoudachtige
bebossing, enorme drassige gras-
vlaktes en uitgestrekte savannes.

Het nationale park biedt een diver-
siteit in wildlife en met name de
roofdieren zijn goed vertegenwoor-
digd. 
De dagindeling kent een vast pa-
troon. Twee gamedrives per dag: ’s
ochtends met vertrek voor zonsop-
gang en ’s middags met terug-
komst na zonsondergang. In een
stoere terreinwagen ga je op pad
met een safarigids, op zoek naar
het wild. En zoals de naam al aan-
geeft: het is een ’gamedrive’. Dus
geen dierentuin waarin je gegaran-
deerd wilde dieren ziet. Maar wél
de spanning over wat je mogelijk
tegen kunt komen. 
Het spotten van het wild is een
spel. Ondanks de enorme omvang
van het park duurt het niet lang
voordat we al een hele lijst kunnen
maken. Olifanten zien we, maar
ook koedoes, impala’s, wratten-
zwijnen, zebra’s, nijlpaarden en
hartebeesten. Door de aanwezig-
heid van met name zoveel antilo-
peachtigen zijn roofdieren als
leeuwen, cheeta’s, luipaarden en
hyena’s nooit ver weg. Ook roedels
wilde honden zien we jagen op
overvloedige prooi.
Onze enthousiaste safarigids Cea-
sar bewijst voortdurend zijn on-

misbaarheid. Steeds weer wijst hij
ons op dingen die wij zonder hem
niet zouden hebben opgemerkt.
Zoals de beweging in een boom die
veroorzaakt blijkt te worden door
twee jonge luipaarden die spelen
in de takken. Een uur lang bespie-
den we, met een grote glimlach op
ons gezicht, het stoeiende tweetal.
Ook de door Ceasar gespotte leeu-
wen maken indruk, terwijl ze
heerlijk liggen te dommelen in het
zonnetje of zich spelende welpjes
laten welgevallen. 

Kick

Het is dagelijkse kost voor Ceasar,
maar dat geldt niet voor onze ont-
moeting met een nijlpaard. Ceasar
ziet het dier grazen en wijst ons
vervolgens op de nadering van
enkele goed gecamoufleerde leeu-
wen. „Hij loopt zo naar de leeuwen

toe”, horen we hem verwonderd
zeggen. Als het nijlpaard ineens
voor de leeuwen staat, kiest hij
voor de beste verdediging: de aan-
val. Met de bek wijd open valt hij
de leeuwen aan, maar al snel zijn
de rollen omgekeerd en achtervol-
gen de leeuwen het nijlpaard,
waarbij ze rakelings langs onze
terreinwagen schieten. Terwijl de
leeuwen zich aan het enorme lijf
proberen vast te grijpen, weet het
beest net op tijd de rivier te berei-
ken en kiest, gehavend, het veilige
sop. „Wow, dit heb ik in tien jaar
tijd maar één keer eerder meege-
maakt”, verzucht de duidelijk
geïmponeerde gids. En dat is de
kick van gamedrives, je weet wer-
kelijk nooit wat je tegenkomt.
Na het nationale park Kafue in het
westen van Zambia vervolgen we
onze reis naar South Luangwa in
het oosten van het land. Dit natio-
nale park is ongetwijfeld het druk-
stbezochte van het land, maar ook
hier ontbreken de grote mensen-
massa’s. 

Roer om

Ook bij het Track and Trail River
Camp worden we in het Neder-
lands welkom geheten. De Hol-
landse vrienden Kirsten Gottenkie-
ny en Peter Geraerdts raakten
verliefd op Afrika en besloten het
roer om te gooien en een lodge te
beginnen. Ze trokken door zuide-
lijk Afrika op zoek naar de perfecte
locatie voor een nieuwe lodge en de
keuze viel op Zambia. Een kroko-
dillenboerderij werd overgenomen
en omgetoverd tot een prachtige
lodge, voorzien van alle gemakken.
De ligging aan de Luangwa-rivier
is bijzonder. De nijlpaarden en

krokodillen liggen letterlijk voor
de deur. En regelmatig komen
olifanten, nijlpaarden en zelfs
giraffes bij de lodge om te grazen
van het verse gras en bladeren.
Het leven bij Track and Trail is
vergelijkbaar met dat van Mukam-
bi; ook hier staat alles in het teken
van het maken van safari’s met
terreinwagens, of zelfs te voet. We
gaan op pad met Peter, die de zwa-
re opleiding tot safarigids heeft
afgerond en als topfotograaf de
meest fotogenieke plekjes van het
park kent en weet waar het wild
zit. En dat is hier in overvloed te
vinden, want South Luangwa staat
bekend als het beste wildpark van
Zambia. 

Dierentuin

Als we binnen een half uur al lui-
paarden, leeuwen, giraffes, olifan-
ten, nijlpaarden en vele soorten
antilopen hebben gezien, grappen
we dat het wel een dierentuin lijkt.
Maar ook nu worden we weer
verrast als we ineens hyena’s voor-
bij zien rennen, opgejaagd door
een groep wilde honden. „Gewel-
dig, de wilde honden verjagen de
hyena’s uit hun territorium. Dat
zie je bijna nooit”, aldus Peter. 
Het zijn echter niet alleen de grote
beesten die de aandacht trekken.
Met meer dan vierhonderd ver-
schillende vogelsoorten is South
Luangwa een waar paradijs voor
vogelliefhebbers, en Peter lijkt ze
allemaal te kennen. 
We zijn overtuigd: Zambia is een
sublieme safaribestemming. Geen
wonder dat Edjan en Robyn-Ann
en Peter en Kirsten hun hart heb-
ben verpand aan dit bijzondere
stukje Afrika. ■

Badderende olifanten in een waterpoel.

’Wow, dit zie
je bijna nooit’

Buffel.

Verrassende
gamedrives in

authentiek
Zambia

Zambia’s hoofdstad Lusaka ligt op circa twaalf uur vlie-
gen van Amsterdam. Ondermeer KLM en Emirates vlie-
gen (met een overstap) naar Lusaka. Kafue ligt op onge-
veer 3,5 uur rijden van Lusaka. Proflight vliegt in 1 uur
naar Mfuwe, de aanvlieghaven voor de Luangwa Valley.
Ideaal is om na aankomst in of voor vertrek uit Lusaka te
overnachten in Pioneer Camp (www.pioneercampzam-
bia.com). 
Voor reizen naar Zambia en zuidelijk Afrika kun je in
Nederland ondermeer terecht bij de Nederlandse Afrika
Expert BMS-Travellers (www.bms-travellers.nl).
In Kafue biedt Mukambi Safaris (www.mukambisafa-
ris.com) accommodaties op toplocaties: Mukambi Safari
Lodge (hele jaar open), 
Busanga Plains Camp (open van 1 juli tot 1 november) en
Fig Tree Bush Camp (open van 1 mei tot 30 november). In
South Luangwa ligt Track and Trail River Camp (hele jaar
open) op slechts 5 minuten van het nationale park
(www.trackandtrailrivercamp.com).
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Wat zijn ze geweldig, die koddige
papegaaiduikers. Paul van de Keer
uit Velserbroek kan er geen genoeg
van krijgen. In het spoor van de
’clownsvogels’ reisde hij al naar

IJsland en Schotland. Deze zomer
waren de Shetlandeilanden aan de
beurt, waar op South Mainland bij
Sumburgh Head deze exemplaren
werden gespot. Afhankelijk van

voedselaanbod en locatie zijn de
vogels tot eind juli op steile kliffen
te zien, af en aan vliegend om hun
jongen, die zich in zelfgegraven
holen bevinden, groot te brengen.

Plaatje Ook zo’n favoriete, goed gelukte vakantiefoto? Stuur hem digitaal en in hoge resolutie naar m.van.twisk@hollandmediacombinatie.nl.

Een jong nijl-
paard komt even
poolshoogte
nemen.

Leeuwen brengen de dag vooral dommelend door.

In Kafue, het grootste park van
Zambia, richt men zich voorname-
lijk op kleinschalig ecotoerisme en
het nationale park is getransfor-
meerd tot een van de meest bijzon-
dere parken van Zambia en Afrika.
Mukambi is dankzij zijn prachtige
accommodaties op unieke locaties
een ideale uitvalsbasis voor een
verkenning van het park.
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