Een mobile walking
safari door het Keniaanse
Tumaren is een safari
zoals een safari is
bedoeld; je wandelt in de
ongerepte bush tussen
het wild, gaat op zoek
naar sporen, slaapt in een
speciaal voor jou opgezet
tentenkamp en komt
dagenlang geen mens en
zeker geen safari-auto
tegen. En dat alles onder
leiding van een
bontgekleurde karavaan
van Masai en Samburu
gidsen en kamelen.
Pieke Bergmans maakte
het mee en vertelt.
SCHRIJVER TOM AUSSEMS
FOTOGRAAF MIRJAM BLEEKER
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ááát! Hij kan me hier toch niet zomaar achterlaten? piekert
Pieke, vlak nadat ze door een chauffeur in het midden van de
Keniaanse wildernis is gedropt. Het is onverbiddelijk heet die
dag en er zijn nauwelijks schaduwplekken te bekennen.
Piekes zorgen blijken gegrond als ze ineens wordt opgeschrikt door geritsel
achter het struikgewas. Tot overmaat van ramp lijkt dat gevaar − een
katachtige of een olifant? − recht op zijn prooi af te komen. Pieke kruipt
ineen en zet zich schrap. Maar dan onthult de insluiper zichzelf. De gedaante
is lang en slank, en gekleed in een rood gewaad. ‘Welkom bij Karisia,’ zegt de
Masai in vloeiend Engels. ‘Je wandelsafari begint hier. Loop je mee?’

Afr�kaanse Tu�n van Eden

Karavaan
Tijdens een wandelsafari
in Tumaren word je
vergezeld door zeven tot
vijftien Masai en Samburu
gidsen en drie tot liefst
twintig kamelen. Dat kun
je dus met recht een
karavaan noemen!
Het aantal gidsen en
dieren is afhankelijk van
de groepsgrootte.

Pieke bezocht het continent al eerder. Maar zo puur en ongerept maakte ze
Afrika nog niet eerder mee. ‘Zodra ik uit het propellervliegtuigje stapte begaf
ik me midden in de ziel van Afrika.’ Tumaren is een van de weinige plekken in
Afrika waar natuur en cultuur zichtbaar samenvloeien. Het gebied in de
county Laikipia, in het hart van Kenia, kent een hoge dichtheid aan wildlife
en wordt daarnaast bewoond door Masai en Samburu gemeenschappen.
Het landschap is bovendien gevarieerder dan je op het eerste oog zou
vermoeden. In één dag tijd kun je van een dorre rivierbedding naar een weelderig bergbos lopen. De uitvalsbasis voor al dit moois is Tumaren Camp in de
gelijknamige ranch. Het kamp is het enige gastenverblijf in de wijde omgeving,
en tevens het vertrekpunt van (mobiele) wandelsafari’s door privégebied.
Voordat eigenaren Kerry Glen en James Christian de twaalf vierkante
kilometer grote ranch overnamen werd er vee gehouden. Een keuze die
desastreus bleek voor de omgeving. Doordat het vee de bovenste laag
begroeiing wegvrat, kampte de bodem met erosie en zocht wildlife zijn heil
elders. Kerry en James, die beiden een achtergrond hebben in biologie, lieten
zich echter niet uit het veld slaan. Vanaf dag één zet het stel zich in voor
natuurbehoud en -ontwikkeling. Hun inspanningen betaalden zich uit.
Wilde dieren keerden massaal terug; olifantenfamilies die het gebied voorheen alleen aandeden op doorreis, blijven er nu weer hangen en brengen er
zelfs kalveren ter wereld. Nergens in Kenia is de diversiteit aan grote zoogdieren − van grote katten en olifanten tot de Afrikaanse wilde hond, de
Somalische giraffe, de oryx, het hartenbeest en de bedreigde grévy zebra −
op dit moment zo hoog.

Bushbewoner voor een dag
‘Waar zijn wij in Nederland nog bang voor?’ vraagt Pieke zich hardop af.
‘Een boze baas? Een burn-out? In de wildernis van Laikipia ben je met hele
andere dingen bezig: je voelt een reële angst dat er ineens een neushoorn
achter je opduikt. Die oerspanning zijn we in de westerse wereld ontgroeit.’
Bang zijn dat er daadwerkelijk iets gebeurt is volgens haar niet nodig.
De Masai en Samburu gidsen zijn extreem kundig en ervaren. Ze kunnen de
lichaamstaal van de dieren lezen en weten precies hoe ze een confrontatie
moeten vermijden. Pieke en haar gezelschap stuiten bijvoorbeeld op een
olifantenfamilie. De dieren trekken zich echter weinig aan van de menselijke
pottenkijkers. Terwijl Pieke en de rest zich verschuilen achter struiken, zien ze
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de kudde op meters afstand aan zich voorbijtrekken. ‘Er bestaat volgens mij
niets machtigers dan dat,’ zegt Pieke. ‘Alle zintuigen worden op dat moment
geactiveerd. Je gaat weer ruiken, zien en voelen. Deze ervaring is zó
elementair dat het oergevoelens losmaakt.’
Safarispecialist Karin Bloem beaamt dat we als westerlingen ontzettend
veel kunnen leren van de Masai. Hun oerkennis is indrukwekkend. Onderweg
vertellen ze bijvoorbeeld hoe ze overleven in de bush, over de medicinale
werking van planten en boomschorsen, welke takjes ze als tandenborstel
gebruiken of hoe ze vuur aanmaken met stenen. Juist die afwisseling maakt
deze safari zo boeiend voor kinderen. Karin herinnert zich een vrouwelijke
reiziger, die dit avontuur ondernam met haar twee kleine kinderen.
Ze vonden het contact met de Masai fantastisch. De Masai leerden de kids
met speren te gooien; zij leerden de Masai vervolgens hoe ze moeten boerenbridgen. Die één-op-één interactie is enorm waardevol. ‘Je ervaart van dichtbij
hoe hun leven in de natuur eraan toegaat. Je voelt je als het ware Masai voor
een dag.

Deze ervar�ng is zó
elementa�r dat het
oergevoelens losmaakt

Bu�tenspelen met het hele gez�n

Bush cuisine
Als jij dacht dat je tijdens
dit avontuur in Laikipia
dagenlang eten uit blik
moet eten heb je het
goed mis. De gidsen zijn
heuse keukenprinsen en
maken de lekkerste
gerechten klaar, op een
rooster boven het vuur of
in een gat in de grond.

Hoewel kamelen voor de doorsnee reiziger vaak niet zichtbaar zijn, zijn ze
onlosmakelijk verbonden met Kenia. Kamelen worden van oudsher gebruikt
door stammen ten noorden van de evenaar, zoals de Samburu. Het voordeel
van een safari met kamelen is dat je over smalle paden en dwars door het
struikgewas heen kunt lopen. Iets wat in een safari-auto schier onmogelijk is.
De kamelen gaan in eerste instantie mee om bagage, eten en elementen voor
het mobiele tentenkamp mee te zeulen. Maar als de kinderen (en ouders) moe
zijn kunnen ze ook meerijden op de rug van een kameel. Met een beetje geluk
spotten ze zelfs wilde dieren, die boven het struikgewas uitsteken en vanaf
een kameel beter te zien zijn. ‘Dichter bij de natuur ga je niet komen,’
aldus Karin.
Dagelijks komt de karavaan tot stilstand rond het middaguur. Terwijl de
Masai mannen in een mum van tijd het kamp opzetten en een lunch bereiden,
kun jij relaxen of met de Masai op pad. Karin: ‘Mensen reageren altijd
verbaasd als ze door hebben dat de Masai ter plekke de lekkerste gerechten
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De Masa� leerden de k�ds met
speren te goo�en; de k�nderen
leerden ze hoe ze moeten
boerenbr�dgen

Kamperen 2.0
Dit plaatje spreekt
boekdelen; knielende
kamelen op de
voorgrond, een
provisorisch kamp op de
achtergrond en een decor
van laag struikgewas en
bergen eromheen.
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weten te bereiden en zelfs versgebakken brood en pizza uit een provisorisch
oventje toveren.’ Ook na het eten is er genoeg te doen. Je speelt een spelletje
of trekt met de Masai de bush in, om dieren te traceren aan de hand van
sporen en keutels. Als je kamp is opgezet naast een rivier, neem je een verfrissende duik (er zijn geen krokodillen in deze rivier) en kunnen de kinderen
lekker zwemmen en zich met de stroming mee laten voeren.
Je sluit je dag in de bush geheel in stijl af: met een sundowner op een
granieten rots met uitzicht over de savanne. Terwijl je aan een gin-tonic nipt
zie je de zon ondergaan en de sterren oplichten. Het landschap dat zich voor
jouw neus uitstrekt, zo besef je, ligt er nog exact zo bij als honderdduizenden
jaren geleden. Precies zoals de Masai god Mai het had bedacht.
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IS DIT AFRIKA’S UNIEKSTE SAFARI-ERVARING?

- DRIE DAGEN WANDELEN DOOR HET HART VAN KENIA (EN DAN DOOR) Safari betekent ‘lange reis’ in het Swahili. Tijdens een safari reis
je dus van het ene park naar het andere, maar in de meeste wildparken mag je je auto niet uit. Een mobile walking safari door
Tumaren is een uitdagender alternatief. Je begeeft je tussen het wild
en voelt je onderdeel van de natuur. Bovendien voelt het nog echt aan
als een ‘reis’; je wandelt van A naar B en slaapt steeds weer op een
andere plek. De Masai en kamelen die je tijdens deze reis vergezellen
maken het ouderwetse reisgevoel compleet. De mobile walking safari

wordt meestal geboekt als onderdeel van een rondreis. Stel je rondreis zodanig samen dat er een opbouw zit in de wildlife-ervaringen
die je opdoet. Begin bijvoorbeeld in een olifanten- of giraffenopvang
bij Nairobi, reis vervolgens door naar de kleinschalige Ol Pejeta
Conservancy, waar je slaapt in Sweetwaters Tented Camp, en doe
daarna pas Tumaren aan. Als afsluiter bezoek je de beschermde
gebieden aan de noordzijde van Masai Mara en de heerlijke
stranden aan de kust.

KENIA

1

ETHIOPIË

KENIA
OEGANDA

SOMALIË

Tumaren Camp 1
Sweetwaters Tented Camp
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MAAK EEN WANDELSAFARI IN TUMAREN

Een wandelsafari in Tumaren is geschikt voor alle fitheidsniveaus en leeftijden. In hoofdlijnen zijn er twee opties:
een wandelsafari met mobiele tentenkampen of een
wandelsafari met een vast basiskamp (Tumaren Camp).
In de reportage wordt de mobiele versie beschreven.
De duur van jouw wandelsafari is aan jou. Als je met kleine
kinderen reist is drie dagen ideaal. Per dag loop je ongeveer
vier uur. Het kamp is simpel maar comfortabel. Kortom: luxe
zónder in te leveren op avontuur. Een wandelsafari in
Tumaren is alleen te boeken via reisagenten. Wild Times
Safaris van de Nederlandse Karin Bloem is een van de
weinige aanbieders. Karin voedde haar drie kinderen op
in Kenia en weet als geen ander wat er komt kijken bij een
gezinsreis naar Kenia. Bij Wild Times Safaris kun je kiezen uit
voorbeeldsafari’s of een safari op maat. Een mobile walking
safari in Tumaren is arbeidsintensief en dat zie je terug in
de prijs. De vanafprijs p.p. is circa € 350 all-in per nacht.
Hoe meer mensen, hoe goedkoper het wordt. Het kindertarief is ongeveer de helft, wildtimessafaris.com

Indische Oceaan

280 km

MUNTEENHEID KENIAANSE SHILLING TIJDVERSCHIL 1 À 2 UUR LATER
TAAL ENGELS, SWAHILI LANDOPPERVLAK 14X NEDERLAND AANTAL
INWONERS 48 MILJOEN REISDUUR 8 UUR LANDCODE TELEFOON +254
SURF COLUMBUSTRAVEL.NL/KENIA
VOOR MIJN PLANNING

Er zijn drie manieren om vanuit Nairobi naar Tumaren te gaan. Een: je huurt
een auto met chauffeur en rijdt er in zes à zeven uur naartoe. Twee: je vliegt
met een lokale luchtvaartmaatschappij, zoals Safarilink of Airkenya naar
Nanyuki op circa anderhalf uur rijden van het kamp, safarilink.com. Drie:
je boekt een chartervlucht naar een nabijgelegen airstrip op 30 minuten
rijden van het kamp. Je kunt je safari het beste laten regelen door een
reisorganisatie zoals Wild Times Safaris. Zij weten welke parken in elk
seizoen het mooist zijn en organiseren, op basis van jouw wensen en
budget, een unieke safari op maat, wildtimessafaris.com

BESTE REISTIJD

De beste tijd om door Kenia te reizen is december tot maart, maar
je kunt ook prima kiezen voor de rustigere en vaak goedkopere
maanden juni en september. April en mei zijn de regenmaanden.
Juli en augustus vormen het hoogseizoen. Eind oktober en november
krijg je te maken met short rains (kortstondige en hevige buien).
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