Tanzania en Zanzibar

Kennismaken met
de ziel van Afrika is
een indrukwekkende
aangelegenheid.

safari
&reflectie
Op zoek gaan naar de ziel van
Afrika betekent kennismaken met de
natuur in al haar extremen. Wil je die
tot één land terugbrengen, dan vormt
Tanzania het uitgelezen jachtterrein.
Het voor de kust gelegen Zanzibar is
vervolgens het ideale decor om in de
zon wat op de rijke buit te kauwen.
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W

ie op zoek is naar de ziel van Afrika, kan
het beroerder treffen dan in de Serengeti. Het oudste en grootste nationale
park van Tanzania huisvest onder meer
de befaamde Big Five, die elke bezoeker
van Oost-Afrika op zijn reis hoopt te kunnen spotten:
leeuw, olifant, nijlpaard, buffel en luipaard. Alsof dat
nog niet genoeg is, is de Serengeti bovendien elk jaar
eind juli het toneel van een van de spectaculairste
natuurtaferelen die er onder de zon te vinden zijn:
de grote migratie, ook wel de grote trek genoemd.
Grote migratie
Aan het begin van de zomer, als het droog wordt in
het savannegebied dat de Serengeti is, verzamelen
ongeveer twee miljoen dieren zich – met name gnoes
(‘wildebeesten’), zebra’s en gazellen – om in de richting van het Maasai Mara-natuurgebied in Kenia te
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trekken, waar het nog wel regent. Het tafereel waarbij enorme horden dieren over de vlakten rennen,
rivieren overzwemmen en steile oevers opklimmen,
maakt je als mens een beetje nederig. Hier voltrekt
zich een fenomeen waar wij part noch deel aan
hebben, een fenomeen waarop alleen natuurwetten
van toepassing zijn.
Tot die natuurwetten behoort natuurlijk ook het
feit dat de massaal voorttrekkende dieren een geliefde prooi zijn van op de loer liggende roofdieren.
Leeuwen, jachtluipaarden en hyena’s slaan op het
land hun slag, krokodillen in de rivieren. Het is geen
fijn gezicht hoe een in doodsnood voortrennende
gnoe uiteindelijk door een leeuw te grazen wordt
genomen, maar tegelijk besef je dat de aarde hier
bezig is aan een natuurlijk selectieproces dat al
millennialang de soorten in stand houdt.
Ongeveer een derde van het Serengetigebied bestaat uit grasland. Drie tot vier miljoen jaar geleden
veroorzaakten erupties van de vulkanen Ngorongoro,
Kerimasi en Sadiman een dikke asregen, die een
harde bovenlaag op de aarde vormde. Te hard voor
boomwortels, maar een zeer vruchtbare bodem voor
zeer voedzame grassen, waaraan veel dieren zich
graag tegoed doen.
Omdat verreweg de meeste diersoorten niet trekken, maar een vast territorium hebben, is de Serengeti ook buiten de periode van de grote migratie een
machtig gebied om doorheen te rijden. Liefst begeleid door een lokale gids/chauffeur, die je niet alleen
een heleboel kan vertellen over wat je ziet, maar je
meer inspiratie op www.baobab.nl
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bovendien met regelmaat wijst
op zaken waar je anders absoluut
overheen had gekeken. Omdat
de Serengeti de hoogste wildconcentratie ter wereld heeft, hoef
je geen geluksvogel te zijn om
het ene roofdier naar het andere je pad te zien kruisen. Naast
de befaamde Big Five zie je onder meer impala’s, wrattenzwijnen, nijlpaarden en gazellen.

Hier is de
aarde bezig
aan een
millennia-oud
natuurlijk
selectieproces.

film
Scan de QR-code en
bekijk een film
impressie van de reis
naar Tanzania.
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Ngorongoro
Wie via de vlakten van de Serengeti in zuidoostelijke richting trekt,
arriveert bij de reusachtige Ngorongorokrater. Ook dit natuurgebied
schreeuwt om superlatieven en
die heeft het dan ook gekregen:
‘het achtste wereldwonder’, luidt
de beroemdste aanprijzing. Alleen
een volbloed cynicus zou durven
protesteren. De krater is ontstaan
bij de eerder genoemde vulkaanuitbarsting. Het resultaat is een natuurgebied van
ongeveer 260 vierkante kilometer, omgeven door
een behoorlijk steile kraterrand die soms meer dan
zeshonderd meter hoog is.
Dankzij de rijke aanwezigheid van zoetwaterbronnen leven er zeer veel verschillende dieren: naast de
Big Five onder meer de zeldzame zwarte neushoorn,
die zich hier met regelmaat laat zien. Omdat het
relatief afgesloten gebied een gestage stroom van
bezoekers ontvangt, zijn veel dieren gewend geraakt
aan de aanwezigheid van four-wheel-drives. Daardoor
laten ze zich zeer dicht naderen. In dikwijls wonderlijk vredige taferelen zie je zebra’s grazen naast gnoes,
tref je een buffel onbekommerd naast een koritrap
(een soort reuzenkieviet), terwijl verderop in het
hoge gras leeuwen liggen te slapen.
Dat de Ngorongorokrater geen nationaal park is,
maar een beschermd natuurgebied, heeft te maken
met de lokale Maasai. Ongeveer tweehonderd jaar
geleden vestigden deze veehouders zich in de krater.
Door deze niet de status van nationaal park te geven,

maakte de overheid het voor de Maasai mogelijk
hun vee te laten drinken uit de zoetwaterbronnen.
In ruil hiervoor dienden ze zich buiten de krater te
vestigen en werd hen een deel van de inkomsten
uit het toerisme toegewezen.
Toch blijven de verhoudingen tussen de Maasai en
de overheid gespannen. Veel Maasai kunnen economisch het hoofd nauwelijks boven water houden.
Geen wonder dat er geld wordt gevraagd als bezoekers
de kleurrijke bevolking willen fotograferen.
Tarangire & Kilimanjaro
Verder naar het zuidoosten ligt het Tarangire National Park. De route ernaartoe voert langs de beroemde steile wanden (‘escarpments’) van de Grote Slenk
(Great Rift). Deze maakt deel uit van een 6600 kilometer lange breuklijn tussen twee tektonische platen
en loopt helemaal van de Bekaavallei in Libanon tot
de monding van de Zambesi in Mozambique.
Het Tarangire is een van de mooiste nationale
parken van Tanzania. Het wemelt er van de olifanten,
die zich tegoed doen aan de overal groeiende acacia’s.
Ook reusachtige baobabs zijn hier alomtegenwoordig. De bosgebieden worden afgewisseld met moerassen, waar de muskieten en tseetseevliegen je
eraan herinneren hoe verstandig het was voldoende deet mee te nemen.
In Moshi aangekomen, bevind je je aan de voet van
de beroemdste en hoogste berg van Afrika: de Kilimanjaro. Op de vruchtbare hellingen van de Kilimanjaro woont de Wachaga-stam, die onder meer leeft
van de verbouw van koffie. Hier kun je het zogeheten
Kahawa Shamba-project bezoeken, waar op shamba’s
(akkers) kahawa (koffie), maïs en bananen groeien.
Het is een aantrekkelijke manier om in contact te
komen met de plaatselijke bevolking, unieke streekgerechten te proeven en meer te weten te komen
over de koffieverbouw. Aangenaam aspect van het
bezoek is dat het genoegen wederzijds is. De opbrengst
komt ten goede aan de lokale coöperatie.
Het zien van de besneeuwde toppen van de Kilimanjaro kan een hevige lokroep als gevolg hebben.
Wie daaraan ten prooi valt, maar opziet tegen de
pittige, meerdaagse en vrij kostbare klim naar de top,
kan de tocht naar de eerste hut maken, op een
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hoogte van 2725 meter. De wandeling heen en terug
duurt ongeveer vijf uur en voert door prachtig bosgebied, compleet met baardmossen en orchideeën.
Zanzibar
Kennismaken met de ziel van Afrika is een indrukwekkende aangelegenheid die stemt tot reflectie.
Daartoe schiep de natuur het specerij-eiland Zanzibar, op anderhalf uur varen van hoofdstad Dar es
Salaam. Vele handelsvolken kwamen hier, de Arabieren bleven. De oosterse atmosfeer die zij met
zich meebrachten is tot de dag van vandaag nadrukkelijk aanwezig, zoals iedereen die een wandeling
heeft gemaakt door de smalle straatjes van Stone
Town, het historische centrum van Zanzibar-stad,
kan beamen.
Opnieuw een feest van indrukken en ervaringen.
Maar ook een rijkdom aan witte stranden en wuivende palmen: het perfecte decor om alle reisindrukken rustig te verwerken. D
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De heerlijke maaltijden van onze
kok tijdens het kamperen
De 'Big Five', tijdens een gamedrive door
Serengeti, Tanzania's beroemdste park
De Ngorongoro-krater, waar je vrijwel
zeker neushoorns treft
De hellingen van Afrika’s hoogste berg, de Kilimanjaro, tijdens een voettocht vanuit Moshi
Hagelwitte stranden en Arabische sferen
op het exotische Zanzibar
Kijk op www.baobab.nl/tanzania

Meer Afrika bij Baobab:

madagaskar

zuid-afrika

namibië
botswana
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Lake Nakuru N.P.
Lake Elmenteita
Victoriameer
Kericho
Musoma
Serengeti N.P.

Samburu N.P.
Mount Kenya

KENIA

Nairobi
Athi River

Karatu
Ngorongoro-krater
Kilimanjaro
Lake Eyasi
Moshi
Tarangire N.P.
Zanzibar

TANZANIA

Dar Es Salaam

zambia, mali & ethiopië

meer inspiratie op www.baobab.nl
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