Oeganda - Gorilla's, chimpansees en meer (11 dagen, 10
nachten)

Oeganda is één van Oost-Afrika's minder bekende safaribestemmingen, al heeft het heel
wat moois te bieden. Zijn echte sterkte is echter de aanwezigheid van verschillende
soorten primaten, met de berggorilla's en de chimpansees als grootste
vertegenwoordigers.
De ernstig bedreigde berggorilla is het hoogtepunt van deze reis. De tijd doorgebracht
met een familie gorilla's is een ervaring die men nooit meer vergeet. Deze vriendelijke
kolossen zijn indrukwekkend door hun gestalte, terwijl de jonge telgen je vermaken met
hun nieuwsgierige blik en hun speelse acties. Maar Oeganda herbergt ook grote groepen
chimpansees en is het land bij uitstek om de schoenbekooievaar te kunnen zien. Het
fraaie Queen Elizabeth National Park laat zich tenslotte ook niet onbetuigd voor wat
groot wild en vogelleven betreft.
Ingrid Vekemans, uw reisbegeleidster en professioneel natuurfotografe, reist al meer
dan 20 jaar jaarlijks naar Afrika en heeft er haar hart verloren. Ze voelt er zich thuis en
haar kennis en passie zal ze op enthousiaste wijze met de groep delen.
Deze reis vindt plaats in januari omdat het dan relatief droog is in Oeganda. De
trektochten naar de gorilla's zijn makkelijker indien de grond en de vegetatie niet te nat
zijn. Een regenbui valt niet uit te sluiten, maar januari geeft ons een goede kans op een
comfortabele wandeling.
De reis is uitsluitend gericht op mensen die van natuur en wildlife houden en deze graag
fotograferen (uiteraard zijn niet-fotograferende partners ook welkom!). Anders dan bij
normale groepsreizen wordt hier speciaal naar fotokansen gezocht en wordt er
uitgebreid tijd gemaakt voor foto’s maken indien de situatie fotografisch gezien
interessant is. De groep is klein, wat een persoonlijke aanpak en begeleiding mogelijk

maakt. Voor de game drives in Queen Elizabeth National Park maken we gebruik van
twee 4x4 voertuigen elk geschikt voor 7 passagiers maar we zullen slechts 3 passagiers
per voertuig indelen.
Behalve samen fotograferen met onmiddellijke hulp en tips, zijn er ook uitgebreide
briefings en feedbacksessies voorzien, zodat alle deelnemers de beste kansen
meekrijgen om met geslaagde foto's huiswaarts te keren.
WAARIN VERSCHILT DEZE SAFARI VAN ANDERE DOOR INGRID BEGELEIDE SAFARI'S?
•

•
•

•

Met 5 deelnemers is onze groep heel klein. Dit zorgt voor een extra persoonlijke
begeleiding en comfortabeler fotograferen bij de gorilla's (normaal is de
groepsgrootte daar 8 personen, onze groep krijgt echter een privé trek).
We reizen met één voertuig tussen de verschillende locaties. Enkel in Queen
Elizabeth, waar we enkele safari's doen, zullen we een extra voertuig voorzien.
Voor de boottocht en de trektochten naar de gorilla's en de chimpansees, is het
belangrijk dat je je camera-lenscombinatie goed uit de hand kunt bedienen. Een
statief meenemen is onmogelijk en voor een bonenzak is er vaak geen
ondergrond beschikbaar. Het is aan te raden tijdens de trektochten je fototas aan
een drager toe te vertrouwen.
Voor het fotograferen van de chimpansees en de gorilla's in de donkere
omstandigheden van het bos, is een lichtsterke lens en een camera met een goede
ISO-prestatie zeker een bonus.

DEZE SAFARI WORDT UITGEVOERD IN SAMENWERKING MET

Dag 1
Onze reis start in Entebbe. In de loop van de dag of avond komen de deelnemers aan in
de internationale luchthaven waar ze worden opgepikt en naar de lodge worden
gebracht. Deze is in een rustige tuin gelegen. Afhankelijk van het uur van aankomst kan
je even uitrusten van de lange vlucht of genieten van het zwembad en/of van een goede
nachtrust.

Dag 2
Na een vroeg ontbijt rijden we naar Mabamba Swamp. Hier maken we een boottocht van
enkele uren waarbij we een grote kans hebben om de schoenbekooievaar te spotten. In
ieder geval herbergt het moeras een uitgebreide variëteit van vogels, zoals lelielopers en
verschillende soorten ijsvogels, reigers en bijeneters.
We keren tegen lunchtijd terug naar onze lodge. In de namiddag kan je hier uitrusten of
kan er een optionele uitstap naar de botanische tuinen van Entebbe geregeld worden.

Dag 3
Na een vroeg ontbijt vertrekken we naar Kibale Forest waar we tegen lunchtijd
aankomen. Onze lodge is het startpunt voor de chimpanseetrektochten van de volgende
dagen. Na de lunch is er een briefing waarin aan de hand van foto's tips gegeven worden

over hoe de chimpansees best te fotograferen. Verder is er mogelijk nog tijd voor een
korte wandeling in het domein van de lodge, waar enkele primatensoorten zoals de
zwartwitte franjeaap en de roodstaartmeerkat huizen.

Dag 4
Vandaag kunnen we de hele dag bij chimpansees doorbrengen. Na een vroeg ontbijt
trekken we met ons lunchpakket en onze privé-gids meteen het bos in. Soms zitten de
chimpansees dichtbij de lodge, op andere dagen is er een korte rit nodig om de plek te
bereiken waar ze de nacht doorbrachten. Met wat geluk horen we ze ontwaken, waarna
we ze volgen op hun tocht door het bos. Eerst zullen ze eten zoeken en ontbijten waarna
ze zich ontspannen of rusten op de grond of in de bomen. Bij elke verplaatsing volgen we
ze op de voet. Er zullen periodes zijn waarbij we geduldig moeten wachten tot ze uit de
hoge bomen op een zichtbare plek verschijnen. Tijdens die wachtmomenten kunnen we
de gemaakte foto's bespreken, moeilijkheden en tips aangeven en uiteraard onze lunch
nuttigen. Deelnemers kunnen kiezen om tot net voor zonsondergang bij de chimpansees
te blijven of reeds vroeger naar de lodge terug te keren om daar hun foto's al eens te
bekijken en conclusies te trekken voor de excursie van de volgende dag.

Dag 5
De deelnemers maken bij de bevestiging van de reis hun keuze voor de invulling van dag
5. Er zijn 3 opties. Optie 1 is een herhaling van dag 4. Indien niet alle deelnemers aan
deze reis voor deze optie kiezen, zullen er echter mogelijk andere gasten in de groep
opgenomen worden (maximum aantal = 6 personen). Deze optie is hoogst aanbevolen
omdat er mogelijk lessen zijn getrokken uit de foto's die gisteren gemaakt werden en
men dan met nieuwe inzichten weer aan de slag kan met de chimpansees. Optie 2 is een
ochtendwandeling in Bigodi Swamp Wetland Sanctuary, een moeras aan de rand van
Kibale Forest. Tijdens deze 2 à 3 uur durende begeleide wandeling over vlonderpaden
zal je bijna zeker enkele primatensoorten en verscheidene vogels waaronder mogelijk
de reuzentoerako zien. De vogels zitten doorgaans wat hoger in de bomen, dus een
bereik van minimaal 400mm (evt. 300mm aangevuld met converter/extender)op full
frame (of 300mm op crop) is zeker een vereiste. Je keert naar de lodge terug voor de
lunch en kunt de namiddag naar keuze invullen. De prijzen voor optie 1 en 2 vind je bij
'Praktische Zaken' onderaan dit document. De derde optie is om geen excursie te doen
en te genieten van de rust in de lodge, eventueel je foto's te analyseren en/of in het
domein van de lodge op zoek te gaan naar vogels of apen om te fotograferen.

Dag 6
We vertrekken na een heel vroeg ontbijt richting Ishasha, de meest bekende sector van
het Queen Elizabeth National Park, waar we tegen lunchtijd in ons kamp midden in het
park zullen aankomen. We kunnen er even ontspannen aan de rustgevende rivier
waarna we voor onze eerste game drive zullen vertrekken. In Ishasha zullen we zeker de
kobantilope zien, naast mogelijk olifanten, giraffen, hyena's en ander groot wild, maar
deze sector is vooral bekend voor zijn boomklimmende leeuwen. Waarom de leeuwen
hier vaak de bomen opzoeken, is niet helemaal bekend. Vermoed wordt dat ze op deze
manier een frisse bries opzoeken ofwel de hen lastig vallende vliegen willen vermijden.
Het is nooit een garantie dat we dit fenomeen gaan zien. Bij elke safari is immers een
gezonde dosis geluk vereist. In ieder geval is het een mooi park, rijk aan wild, waarbij we
ook zeker de talrijke vogels niet mogen vergeten.

Dag 7
We vertrekken vroeg 's morgens met onze bagage en een ontbijtpakket voor een verdere
verkenning van Ishasha. Na een lange ochtendsafari verlaten we Queen Elizabeth en
rijden we naar Buhoma waar we op tijd voor de lunch zullen aankomen in de lodge.
Onze thuis voor de komende dagen ligt aan de voet van Bwindi Impenetrable Forest en
is ideaal gelegen om onze gorilla-excursies te starten. Na de lunch volgt er een
uitgebreide briefing (o.a. aan de hand van foto's) met tips over het fotograferen van de
gorilla's. Een goede voorbereiding maakt de kans op goede foto's uiteraard groter. We
zullen twee gorilla trackings doen de volgende dagen, dit om er zeker van te zijn dat
iedereen met geslaagde foto's huiswaarts keert. Ook is het op deze manier desgewenst
mogelijk om per gorilla-excursie een andere lens te gebruiken.

Dag 8
Na een vroeg ontbijt vertrekken we met ons lunchpakket voor onze eerste gorilla
tracking. Waar een standaardgroep voor een gorillatrek uit 8 personen bestaat, zijn wij
slechts met 6 deelnemers. We worden ontvangen door een gids die ons meer zal
vertellen over de gorillagroep die we gaan bezoeken. Het is onmogelijk te voorspellen
hoelang we zullen moeten stappen om deze groep te bereiken. De gorilla's bewegen zich
vrij doorheen het oerbos en de moeilijkheidsgraad van onze tocht is daarvan volledig
afhankelijk. Zodra we de gorilla's gevonden hebben, hebben we welgeteld één uur om ze
te fotograferen. Daarna moeten we deze prachtige dieren weer met rust laten. Dit ene
uur is zeer intens en onvergetelijk. En het maakt de vaak lange, soms moeilijke trektocht
meer dan goed.

Dag 9
Een gorillatrektocht kan vermoeiend zijn, vandaar dat we hier een rustdag inlassen. 's
Ochtends kan men genieten van wat vrije tijd in de mooie tuin van de lodge of de spieren
eens goed laten losmasseren. Na de lunch is er een feedback voorzien op de gemaakte
foto's. Het uurtje bij de gorilla's is intens en spannend en dan kan er - ondanks de tips
voor en tijdens het fotograferen - mogelijk wel eens een foutje gemaakt worden. Tijdens
de feedbacksessie sporen we eventuele verbeteringspuntjes op en kunnen we leren van
elkaars foto's en tips. Vandaag herpakken we ook onze reistassen waarbij we in een
kleine handbagage de dingen apart houden die we de laatste dagen nog nodig hebben.
Het gros van de bagage vertrekt met onze chauffeur en auto morgen al naar Entebbe.
Wijzelf zullen op de laatste dag een binnenvlucht nemen om de lange terugrit naar
Entebbe te vermijden. Op de binnenvlucht gelden zeer strenge bagagerestricties
waardoor slechts een fototas en een kleine handbagage toegestaan zijn.

Dag 10
Dit is een herhaling van dag 8, hoewel de ervaring normaal gesproken heel anders zal
zijn. We bezoeken weer een andere gorillafamilie met zijn aparte eigenheden en ook de
trektocht kan helemaal anders zijn wat duur en moeilijkheidsgraad betreft. Het wordt in
ieder geval weer een heel boeiende en onvergetelijke dag. En we zijn inmiddels
gewapend met een hele hoop kennis en ervaring doordat we reeds enkele dagen
chimpansees en gorilla's hebben kunnen fotograferen.

Dag 11
Na het ontbijt vertrekken we met onze beperkte bagage naar de lokale luchthaven. Hier
nemen we een binnenvlucht naar Entebbe waar we tegen lunchtijd weer in de lodge
zullen zijn waar deze boeiende reis begon. Hier nuttigen we ons laatste gezamenlijke
middagmaal en worden we met onze reistas herrenigd. In de loop van de namiddag
worden de deelnemers naar de luchthaven gebracht voor hun internationale vlucht.
OPGELET: een wijziging in bovenstaand reisschema is steeds mogelijk, indien de
omstandigheden daartoe aangewezen zijn.

PRAKTISCHE ZAKEN

TUI
De reis wordt verzorgd door TUI Wereldreizen, onderdeel van TUI BELGIUM. De TUI
Group is de grootste toerismegroep ter wereld.
U kunt uw reservatie online aanvragen bij de hoofdzetel van TUI. Hiervoor gebruikt u de
‘PRIJSAANVRAAG’ - knop op de safaripagina van de website www.ingridvekemans.com.
De factuur en verkoopvoorwaarden zullen u door TUI worden toegestuurd. De algemene
en bijzondere voorwaarden van TUI zijn van toepassing. Alle informatie hierover vindt
u hier: https://www.tui.be/nl/geschillencommissie-reizen;
https://wereldreizen.tui.be/nl/info/Reisvoorwaarden/;
https://wereldreizen.tui.be/nl/info/Goed-om-weten/
Indien annulering door de reiziger - afwijkende bepalingen: In geval van voorafbetaling
van accommodatie of andere diensten kunnen de annuleringskosten tot relatief ver voor
de afreis oplopen tot 100 %. Dit bedrag moet verhoogd worden met de voor de
luchtvaartmaatschappij aangerekende vergoeding en de administratiekosten in
overeenstemming met het tijdstip van de annulering.

De prijs van de reis is 7250€ en is gebaseerd op het delen van een tweepersoonskamer.
Het supplement voor een eenpersoonskamer bedraagt 598€. Een voorschot van 500€
zal gevraagd worden bij reservering van de reis, en zodra het vertrek gegarandeerd is,
zal een tweede voorschot gevraagd worden om de gorilla en chimpansee permits aan te
kopen. Alle op deze website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van verhoging
lokale taksen, parkinkomgelden, brandstoftoeslagen, tarieven binnenvlucht.
Safariperiode: 14 tot 24 januari 2019
De prijs is inclusief accommodatie in comfortabele tot luxe-lodges en tentenkampen
(10 overnachtingen), alle maaltijden (behalve de eventuele maaltijden op dag 1 en een
eventueel avondmaal op dag 11), drinkwater in het voertuig, dranken in het kamp in
Ishasha en de lodge in Bwindi (behalve sterke drank), laundry in de lodge in Bwindi, één
massage van 30 minuten in de lodge in Bwindi, aansluiting bij Flying Doctors, een
ervaren chauffeur/gids tijdens de hele reis, entreegelden voor de reservaten, alle
transfers, alle excursies (behalve de optionele, waarvan de prijs vermeld wordt bij 'de
prijs is exclusief'), de binnenvlucht van Bwindi naar Entebbe, begeleiding en advies over
de dieren en het fotograferen ervan, foto-analyses en een ervaren en gepassioneerde
reisleidster!
De prijs is exclusief de internationale vlucht en bijhorende taksen, visum voor
Oeganda, paspoortkosten, reisverzekering, dranken (behalve in Ishasha en Bwindi),
maaltijden op dag 1 en een eventueel avondmaal op dag 11, fooien, persoonlijke
uitgaven, optionele excursies.
De prijs per persoon voor de optionele excursie naar de botanische tuinen van Entebbe
op dag 2 is 25€; de prijs voor optionele excursie 1 op dag 5 (dag met de chimpansees) is
212€ (onder voorbehoud van beschikbaarheid), voor excursie 2 (wandeling in Bigodi
Swamp) is 15€. OPGELET: de optionele excursies dienen beslist en betaald te worden
zodra het vertrek gegarandeerd is.
Voor fooien in de lodges, voor onze chauffeur/gids tijdens de hele reis en voor de gidsen,
trackers en dragers tijdens de excursies voorziet men in totaal best een bedrag van 400
USD per persoon indien men aan alle excursies deelneemt. Deze fooien zijn ter plaatse te
betalen.
Aantal deelnemers: 5 personen (minimum en maximum)
Zodra het aantal deelnemers bereikt is, zal u door TUI gecontacteerd worden. TUI zal u
op dat moment vluchtprijsindicaties geven voor de internationale vluchten. Het staat
u vrij om deze via TUI te boeken of zelf voor uw internationale vlucht te zorgen. De
internationale vluchten kunnen ten vroegste vanaf 1 februari 2018 worden geboekt.
Boekingen worden afgesloten op 31 januari 2018 (of eerder indien de reis eerder
volzet is)
Verzekering:
Elke deelnemer wordt sterk aangeraden een annulerings- en reisbijstandsverzekering af
te sluiten.
Bagagerestrictie:
Om zeker te zijn dat we voldoende ruimte hebben in het voertuig op reisdagen, is er
maximum één zachte reistas (dimensies maximaal h 40cm x d 40cm x l 80cm) per

persoon toegestaan bovenop de fototas. Alleen indien iedereen zich hieraan houdt,
wordt de reis voor allen comfortabel. Naast de fototas is er geen extra handbagage
toegestaan. De (lege) handbagage die zal gebruikt worden om enkele noodzakelijke
benodigdheden in te pakken voor dag 10 en 11, dient de overige dagen in de reistas te
worden gepakt. Het maximale toegelaten gewicht van uw bagage hangt af van de
luchtvaartmaatschappij waar u uw vlucht bij boekt.
Vereisten voor de deelnemers:
Zowel beginnende als gevorderde fotografen (en hun partners) zijn welkom. Om het
maximum uit de fotokansen te halen, is het echter aan te raden dat de basis van de
fotografie (betreffende ISO/sluitertijd/diafragma, en lichtmeting) gekend is, zoals je zou
kunnen aanleren in een basisworkshop digitale fotografie. De reis kan fysiek zwaar zijn:
de moeilijkheidsgraad van de gorillatrektochten is onvoorspelbaar. In het beste geval
loop je twee uur over vlak terrein, maar het kan ook een tocht van acht uur over steil en
glad terrein zijn. Men moet dus zeker goed te been zijn en over een goede fitheid
beschikken. Deelnemers dienen dus in goede gezondheid te zijn.
Deelnemers staan zelf in voor eventuele benodigde vaccinaties en medicatie. Voor
meer informatie, check www.itg.be of www.ggdreisvaccinaties.nl. De informatie op deze
website dient door de reiziger geëvalueerd te worden in samenspraak met een
bevoegde arts. De deelnemers dienen te zorgen voor een geldige internationale
reispas (nog tenminste 6 maanden na terugkeer geldig) en een visum voor
Oeganda. Dit visum schaf je ten vroegste 3 maanden voor afreis aan in de betreffende
ambassade in je land. Indicatief tarief: 50€ per persoon. Voor een laatste update: zie
http://diplomatie.belgium.be.
Tenslotte is respect voor natuur en dier een must!
De deelnemers moeten zich ervan bewust zijn dat Afrika enig geduld en
relativeringsvermogen vraagt: wegen kunnen hobbelig zijn en de dingen werken niet
altijd even efficiënt zoals ze dat thuis doen. Het levensritme ligt er lager, wat ons
uiteindelijk allemaal ten goede zou moeten komen…

