Over maneaters en rode olifanten – Amboseli en Tsavo, Kenia
(10 dagen, 9 nachten)

Deze reis brengt je naar twee van Ingrids favoriete plekjes op aarde: wildlifeparadijzen Amboseli en
Tsavo, waar olifanten een garantie zijn en waar Matriarch, Ingrids bekendste foto, gemaakt werd.
Wie weet vinden we deze olifant wel weer terug op deze reis!
Ingrid Vekemans, uw reisbegeleidster en professioneel natuurfotografe, reist al meer dan 25 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 het hoogseizoen om een reden. Het hoogseizoen is het droge seizoen in
Kenia. Dit zorgt ervoor dat het wild zich meer geconcentreerd bevindt in gebieden waar water
beschikbaar is èn dat de vegetatie minder dicht begroeid is. Omwille van deze twee redenen zullen
we veel meer wild kunnen spotten dan in het laagseizoen.
Tijdens deze reis verblijven we in comfortabele tentenkampen en lodges midden in de natuur. Zo
kan je rustig ontspannen voor en na de intense safari’s.
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 vooral ook voldoende ruimte voor het fotomateriaal in het voertuig mogelijk
maakt. We maken immers gebruik van 4x4 voertuigen elk geschikt voor 8 personen maar zullen
slechts maximum vier personen per voertuig indelen. Er wordt gebruik gemaakt van twee
voertuigen en Ingrid zal haar tijd gelijkmatig over beide voertuigen verdelen.
Behalve samen fotograferen en onmiddellijke hulp en tips, kan je op de niet-reisdagen nog meer tijd
met Ingrid verwachten. Op deze dagen zullen er na de lunch feedbacksessies zijn waarin
desgewenst een selectie van foto’s van elke deelnemer wordt besproken.

Een typische dagindeling is dat we ’s ochtends vroeg vertrekken om optimaal gebruik te kunnen
maken van het eerste, zachte ochtendlicht. Dit levert vaak de meest memorabele foto’s op. Op dit
moment kan ook de meeste activiteit bij de dieren waargenomen worden. Meestal zullen we een
ontbijtpakket meenemen waar we onderweg op een geschikte plek van kunnen genieten. In de late
ochtend en vroege namiddag is het het warmst, dus dan kan je in de lodge relaxen en/of je foto’s
bekijken en selecteren voor de bespreking. In de late namiddag gaan we weer op pad om tot het
laatste licht foto’s te maken. (Noot: uiteraard is het niet verplicht om aan alle safari’s deel te nemen
– er zijn vaak goede fotokansen in het kamp zelf). Daarna is er tijd om je even op te frissen voor het
avondeten, meestal een gevarieerd buffet, waarna je nog even kan napraten of de rust van je kamer
of tent kunt opzoeken. Morgen is er immers weer een ongetwijfeld boeiende dag!

DEZE SAFARI WORDT UITGEVOERD IN SAMENWERKING MET

Dag 1
Onze tour start in Nairobi. De deelnemers worden ’s ochtends vroeg opgepikt aan hun hotel van
waaruit de rit naar Amboseli in onze 4x4’s wordt aangevat . In de vroege namiddag bereiken we dan
Amboseli waar we in het kamp zullen inchecken, lunchen en ons dan zullen klaarmaken voor de
eerste safari. Amboseli is befaamd voor zijn vele olifanten en mooie zichten op Mount Kilimanjaro
(hoewel hij vaak verborgen is achter de wolken), maar massa’s andere dieren, waaronder leeuwen,
nijlpaarden en giraffen en talloze vogelsoorten bevolken dit uitgestrekte park. Overigens is het zo
dat de leeuwen in deze regio van Kenia, dus ook in Tsavo, zeer korte manen hebben (de reden
hiervoor is nog niet helemaal bekend). Het droge landschap van Amboseli wordt hier en daar
bevloeid door smeltwater van Mount Kilimanjaro, wat voor groene oases in het anders dorre
landschap zorgt. Olifanten, buffels en nijlpaarden vertoeven er vaak urenlang helemaal
ondergedompeld in het water van het moeras. We overnachten in een tentenkamp aan de ingang
van het park, onze basis voor de volgende twee dagen.
Dag 2-3
We staan telkens vroeg op voor onze safari om dan weer ’s middags te relaxen en/of na de lunch
enkele foto’s te bespreken. In de late namiddag gaan we weer op safari waarna we ons kunnen
opfrissen voor het avondeten. Daarna kan er nog wat nagepraat worden of kun je ook lekker vroeg
naar bed om nog rustig van de nachtelijke geluiden van Afrika te genieten alvorens in een diepe
slaap te vallen. We brengen meerdere dagen per park door omdat we zo het verloop van eventuele
gebeurtenissen kunnen volgen, maar ook omdat de parken uitgestrekt zijn en elke dag in Afrika
weer anders is… op de plek waar gisteren een olifant een bad nam, zit nu misschien een leeuw te
drinken.

Dag 4
Na het ontbijt vertrekken we richting Tsavo West. Onderweg komen we nog wild tegen. Rond de
middag komen we aan in ons kamp middenin het reservaat. Even relaxen en we zijn weer klaar voor
onze eerste game drive in Tsavo West. In deze echte Afrikaanse bush verloor Denys Finch Hatton,
Karen Blixen’s minnaar (uit Out Of Africa), pas echt zijn hart. Het park is bekend omwille van zijn
prachtige vulkanische heuvellandschap, gekenmerkt door het rode zand en de zwarte lavarotsen, de
baobabs en de acaciabomen en de Tsavo-rivier, een attractie voor allerhande wildlife. Met wat geluk
zien we hier buffels, olifanten, leeuwen, hartebeesten, kudu’s, giraffen, zebra’s en misschien zelfs de
zeer schuwe luipaard. Na deze eerste safari keren we naar onze lodge terug, klaar voor het
avondeten en een verkwikkende nachtrust.

Dag 5-6
De komende twee dagen zullen we Tsavo West National Park verder exploreren. Op deze dagen zijn
er ook fotobesprekingen voorzien na de lunch.
Dag 7
Vandaag vertrekken we met al onze bagage richting Tsavo East, waar we rond de middag
aankomen. Na de lunch checken we in voor onze laatste dagen in dit fascinerende en inspirerende
land. Tsavo East is niet alleen bekend voor zijn rode olifanten, maar ook omwille van de Maneaters
of Tsavo – 2 leeuwen die er op het einde van de 19de eeuw meer dan 130 menselijke slachtoffers
maakten. Gelukkig is dit lang geleden en bovendien een uitzonderlijk verhaal. Het landschap in
Tsavo East is voornamelijk vlakke, open savanne waarin het rode zand fel afsteekt tegen de dorre
vegetatie. Toch zijn er ook moerassen en rivieren die het gebied onmiddellijk errond groen houden.
Ongetwijfeld zien we hier olifanten, want Tsavo East heeft de grootste olifantenpopulatie in Kenia.
Daarnaast zullen we ook hier uitkijken naar jachtluipaarden, gerenuks of girafgazellen, mangoesten,
jakhalzen, hyena’s…kortom: aan dieren geen gebrek!

Dag 8-9
Verdere verkenning van Tsavo East National Park. Ook op deze dagen houden we fotobesprekingen
na de lunch.
Dag 10
Helaas zit onze gezamenlijke fotoreis erop. We doen nog een ochtendsafari en zeggen dan vaarwel
aan Tsavo East. We rijden naar Nairobi waar we in de late namiddag of vroege avond zullen
aankomen. Onderweg stoppen we nog voor een laatste maaltijd samen. De trip eindigt op de Jomo
Kenyatta luchthaven, van waaruit de deelnemers huiswaarts kunnen vliegen. Een andere
mogelijkheid is om nog één of enkele extra nachten te verblijven aan de tropische kust van
Mombasa met zijn helblauwe water en witte stranden en dan helemaal uitgerust en opgefrist weer
huiswaarts te trekken.
OPGELET: een wijziging in bovenstaand reisschema is steeds mogelijk, indien de
omstandigheden daartoe aangewezen zijn.

Niet-exhaustieve lijst van zoogdieren die voorkomen in Amboseli en Tsavo West en East:
Bosbok, Kirk’s Dik-dik, Abbot’s Duiker, Gewone Duiker, Harvey’s Duiker, Eland, Grant’s Gazelle,
Thomson’s Gazelle, Gerenuk, Gnoe, Coke’s Hartebeest, Impala, Klipspringer, Kleine Kudu,
Kwastoorspiesbok, Bohorrietbok, Steenbok, Gewone Waterbok, Kaapse Buffel, Afrikaanse Olifant,
Masai Giraf, Nijlpaard, Steppeklipdas, Boomklipdas, Rotsklipdas, Zwarte Neushoorn, Knobbelzwijn,
Burchell’s Zebra, Aardwolf, Caracal, Afrikaanse Wilde Kat, Jachtluipaard, Afrikaanse Civetkat,
Afrikaanse Wilde Hond, Grootoorvos, Tijgergenet, Gevlekte Hyena, Zadeljakhals, Luipaard, Leeuw,
Zebramangoeste, Dwergmangoeste, Grijze Mangoeste, Moerasmangoeste, Slanke Mangoeste,
Witstaartmangoeste, Honingdas, Serval, Gestreepte Bunzing, Savannebaviaan, Galago, Blauwe
Meerkat, Groene Meerkat, Aardvarken, Kaapse Haas, Springhaas, Gewoon Stekelvarken.
Er leven meer dan 500 vogelsoorten in deze drie parken waarvan hier een handvol voorbeelden:
Vorkstaartscharrelaar, Struisvogel, Afrikaanse Slangenhalsvogel, Purperreiger, Reuzenreiger, Grote
Zilverreiger, Koereiger, Geelbekooievaar, Zwarte Ooievaar, Afrikaanse Gaper, Zadelbekooievaar,
Maraboe, Hadada Ibis, Heilige Ibis, Zwarte Wouw, Secretarisvogel, Afrikaanse Visarend,
Savannearend, Vechtarend, Verreaux-oehoe, Witruggier, Bleke Zanghavik, Helmparelhoen,
Grootlangtoon, Grijze Kroonkraanvogel, Koritrap, Smidsplevier, Witbuikturaco,
Wenkbrauwspoorkoekoek, Geparelde Dwerguil, Bruine Muisvogel, Bonte Ijsvogel, Dwergbijeneter,
Witkeelbijeneter, Witkapbijeneter, Afrikaanse Hop, Geelsnaveltok, Roodsnaveltok, Von Der Deckens
Tok, Zuidelijke Hoornraaf, Afrikaanse Paradijsmonarch, Driekleurglansspreeuw, Blauwfazantje,…
Verder is er natuurlijk een rijke insecten- en reptielenwereld, met de Nijlkrokodil als grootste
vertegenwoordiger.

PRAKTISCHE ZAKEN
TUI
De safari wordt verzorgd door TUI Tours, onderdeel van TUI Belgium n.v. De TUI Group is de
grootste toerismegroep ter wereld.
U kunt uw reservatie online aanvragen bij de hoofdzetel van TUI Belgium n.v. Hiervoor gebruikt u
de ‘PRIJSAANVRAAG’ - knop op de safaripagina van de website www.ingridvekemans.com.
De factuur en verkoopvoorwaarden zullen u door TUI Belgium n.v. worden toegestuurd. De
algemene en bijzondere voorwaarden van TUI Belgium n.v. zijn van toepassing mits deze niet
afwijken van de hierna gestelde bepalingen. Alle informatie hierover vindt u hier:
https://www.tui.be/nl/reisvoorwaarden. 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 4690€ en is gebaseerd op het delen van een tweepersoonskamer. Het
supplement voor een eenpersoonskamer bedraagt 460€. Een voorschot van 500€ per persoon zal
gevraagd worden bij reservering van de reis en zodra het vertrek gegarandeerd is, zal om een
tweede voorschot van 1500€ per persoon verzocht worden. Alle op deze website vermelde prijzen
zijn onder voorbehoud van verhoging lokale taksen, parkinkomgelden en brandstoftoeslagen.
Safariperiode: 14 tot 23 augustus 2023
De prijs is inclusief luchthaventransferten, accommodatie in comfortabele lodges en
tentenkampen (9 overnachtingen), alle maaltijden, vervoer met 4x4 voertuigen tijdens de hele reis,
flessenwater in de voertuigen, safari’s (twee per dag behalve op reisdagen), aansluiting bij Flying
Doctors, ervaren chauffeurs/gidsen, entreegelden voor de reservaten, 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, extra hotelnacht voor aanvang
van de safari, visum voor Kenia, paspoortkosten, reisverzekering, frisdrank en alcoholische dranken,
fooien, persoonlijke uitgaven.
Minimum aantal deelnemers: 5 personen (maximaal 7 personen)
Miminumleeftijd voor de deelnemers: 16

Zodra het minimum aantal deelnemers bereikt is, zal u door TUI gecontacteerd worden. TUI zal u op
dat moment vluchtvoorstellen doen voor de internationale vluchten. Het staat u dan vrij om deze
via TUI te boeken of zelf voor uw internationale vlucht te zorgen.
Verzekering: Elke deelnemer wordt sterk aangeraden een annulerings- en
reisbijstandsverzekering af te sluiten.
Overmacht: De fotosafari's worden in de regel begeleid door Ingrid Vekemans. Enkel indien Ingrid
Vekemans door overmacht verhinderd zou zijn, zal worden gezocht naar een alternatieve gelijkwaardige vervanger met oog op een goede uitvoering van het reiscontract.
Bagagerestrictie: Om zeker te zijn dat we voldoende bewegingsruimte hebben in de voertuigen 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. 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 basisbeginselen van de fotografie
(betreffende ISO/sluitertijd/diafragma, en lichtmeting) gekend zijn, zoals je zou kunnen aanleren in
een basisworkshop digitale fotografie of een workshop wildlifefotografie. De reis is fysiek niet zo
zwaar omdat er steeds vanuit een voertuig wordt gefotografeerd. Wel moet men ’s ochtends meestal
vroeg uit de veren. Ook kunnen de safari’s uitlopen indien er veel te zien is en kunnen er zo lange
dagen gemaakt worden. Deelnemers dienen dus in goede gezondheid te zijn. Het kan er verrassend
koud zijn, dus voorzie zeker ook voldoende warme kledij!
Deelnemers staan zelf in voor eventuele benodigde vaccinaties en medicatie. Voor meer
informatie, check https://www.wanda.be/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 Kenia. Kenia heeft sinds 1 september 2015 een e-visum ingevoerd. Dit nieuwe
visum kan niet meer bij aankomst ter plaatse aangekocht worden. Het moet enkele weken voor
afreis online aangevraagd worden via www.ecitizen.go.ke. Klik op “register” en opteer voor “visitor”.
Maak een account aan, volg de richtlijnen en vul het aanvraagformulier in. U dient ook een digitale
pasfoto bij de hand te hebben. Betalen kan met Visa of Mastercard. Enkele dagen later ontvangt u
het e-visum in uw mailbox. Print het af en toon het bij aankomst in Kenia aan de immigratie-officier.
Indicatief tarief: 50 USD 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…

