Op safari met een
goed geweten

M

ocht u twijfelen of een safari wel deugt, praat dan eens
met Frank Wirth. “Kom
naar Afrika, ga op safari”,
zegt hij. “Anders zijn de bedreigde diersoorten ten dode opgeschreven.” Wirth is de eigenaar van The Rhino
Watch Safari Lodge, een kleinschalig toeristenverblijf met tenten en huisjes in het
noorden van Kenia. Het ligt vlak bij Solio
Ranch, het grootste neushoornreservaat
ter wereld. Hier leven nog zo’n 200 witte
en 100 zwarte neushoorns. Ook al staat er
een hek om het 17.000 hectare tellende
natuurpark, toch slaan ook hier stropers
voortdurend hun slag. Ze klimmen ’s
nachts over de hekken, schieten neushoorns dood en vertrekken met de hoorn,
waarvoor met name in Zuidoost-Azië grof
geld wordt betaald. De stropers worden betaald door criminele organisaties, die
machtig en gevaarlijk zijn. De rangers die
het park moeten beschermen zijn hiertegen nauwelijks opgewassen. Wirth vertelt
zijn gasten gepassioneerd over de strijd tegen de stropers. En keer op keer benadrukt
hij het belang van het toerisme. Er is
heel veel geld nodig, bijvoorbeeld
om nachtkijkers aan te schaffen en
nog meer rangers in te huren. “Hoe
meer mensen de entreeprijs voor
het park betalen om daar de dieren
te bekijken, hoe beter het beschermd
kan worden”, zegt Wirth. Daarnaast
kunnen de gasten van Wirth vrijwillig kiezen voor een duurder arrangement. Ze krijgen dan een lezing van dr. Felix Patten, een
expert op het gebied van neushoorns. Hij
begeleidt ook een gamedrive in het park.
Wirth wil ook de lokale bevolking meer
betrekken bij de bescherming van het wild.
“Kinderen die hier in de buurt wonen hebben vaak nog nooit een neushoorn gezien,
want ze komen nooit in de dure wildparken”, zegt hij. Daarom organiseert hij met
enige regelmaat safari’s voor schoolklassen
uit de buurt. “Als je de neushoorns met eigen ogen hebt gezien, en je leert hoe bij-
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Geen foto’s, geen probleem
zonder deze dieren zijn, is de kans een
stuk kleiner dat je later stroper wordt”,
is zijn ﬁlosoﬁe. ■
Een week in de Rhino Watch Safari
Lodge kost 1990 euro. U verblijft in een
comfortabele tent (met douche en toilet)
en gaat vijf dagen op safari. Maaltijden zijn
inbegrepen.
www.rhinowatchlodge.com
www.rhino-awareness.com

Het is heel verleidelijk om alle dieren
die je ziet te fotograferen. Dat deed
ik ook. Toen was opeens de batterij
van mijn camera leeg, terwijl net een
neushoorn vlak bij de terreinwagen
stond. Ik merkte dat ik voor het eerst
echt goed keek naar die vriendelijk
ogende prehistorische gigant. Naar
de nauwelijks te omschrijven kleur
van zijn gelooide huid, de ﬁjne
wimpers boven zijn oog. Ook zonder
de foto’s zal ik ’m nooit vergeten.
Vergeet weer niet om een verrekijker
mee te nemen. Niet alle dieren
komen zo dichtbij.
Meer informatie over Elephant
Bedroom Safari Lodge:
www.atua-enkop.com
Algemene informatie:
www.magicalkenya.com
www.kenya-airways.com

