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OP SAFARI IN AFRIKA:
EEN MUST OP JE BUCKET LIST
Nog voor het ochtendgloren. Gewekt door hoongelach van hongerige
hyena’s. Het schrille contrast met de zachtheid van koerende Kaapse
duiven. De prikkelende geur van geroosterde koffie... Uitnodigend en een hartverwarmende cafeïne-opkikker na een koude winternacht in Afrika. Het laat alvast het bloed
sneller door je aderen stromen en maakt je lichaam en geest klaar voor wat komen gaat...
Een safari in Afrika... Mijn langverwachte safari in Afrika.
Door de warmte van de eerste zonnestralen ontwaart de Afrikaanse
bush haar typische doordringende grasgeuren. In de mistige slierten
van de droge zandnevel tekenen zich de strakke silhouetten van enkele verward-kijkende blauwe gnoes . In het zog de duidelijke zwartwit lijnen van grazende zebra’s. Ik denk bij mezelf dat dit ‘zebrapad’
dankbaar leidt naar de ochtelijke condensdruppels op de ranke droge
grassprieten. Het is slechts een kleine beloning dat de bush geeft
aan haar dierlijke bewoners voor het overleven van de uitdagende
nachten.

is de wet van de sterkste, de sluwste,
de dapperste. Een weerspiegeling van
een mini-mensen maatschappij, maar
dan rauwer en dodelijker, maar zeker en
vast efficiënter en met respect voor deze
belangrijke circle of life. Er wordt alleen ‘respectvol’
genomen om te overleven.
De spoorzoeker geeft een subtiel teken welke richting het safari-voertuig uit moet gaan, want de dierensporen in het zand zijn vers van
afgelopen nacht. Een leeuwenfamilie, 3 volwassenen en 5 ‘kleinere’
sporen... Als ik naar de omtrek van de afdrukken in het zand kijk, dan
is mijn innerlijke besluit als snel gemaakt dat ik deze dieren enkel wil
ontmoeten vanuit mijn veilig safari-voertuig met de goede tips van
mijn ranger en de kundige kennis van de spoorzoeker.

De stilte wordt doorbroken door de ronkende motor van het safari-voertuig. Een persoonlijke ranger heeft de warme waterflessen in
gereedheid gebrachtEen laatste briefing voordat mijn langverwachte
safari vertrekt. Veiligheid boven alles.
Het ‘bush’gebied in deze privé wildparken (en de nationale parken)
is een beschermd gebied waar wilde dieren vrij kunnen leven. Vrij
van jacht. Vrij van zorgen, behalve dan voor elkaar, want de ‘circle
of life’ is nergens zo sterk aanwezig als in deze wildgebieden. Het
Zachtjes rijden hobbelen we over het zandpad. Een stofwolk als stille
getuige van een, nu al, onvergetelijke safari-expeditie.
Het is mooi om te zien hoe de dieren ‘ons’ (i.e. het safari-voertuig)
hebben aanvaard als één van hen, maar dan ruikend naar diesel en
met een geluid dat op sommige momenten de decibels van een
stevige snurkbeurt overstijgen. Gelukkig maar, want enkele minuten
later wordt het duidelijk dat deze dieren zonder aarzelen jagen en
doden. De leeuwin sluipt laag over de grond, staart laag, oren naar
achteren. Het doet me denken aan mijn kindertijd toen we ‘één, twee,
drie, piano’ speelden. Maar dan met een dodelijk uitkomst... De prooi,
een impalajong van enkele maanden oud...
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Het had geen schijn van kans... Onze ranger zegt dat we deze ‘kill’
moeten zien als een ‘uitzonderlijke’ gebeurtenis. Ik huiver bij het zien
hoe de leeuwin het impalajong bij de keel grijpt en smoort. Ik heb een
gevoel van onbehagen wanneer de leeuwin haar dode prooi begint
af te likken. Ik hoor een 6-jarige tegen haar moeder zeggen ‘oh look,
that is so sweet!’, maar ik weet dat deze ogenschijnlijke zachtheid
slects een bedrieglijke voorbereiding is op wat komen gaat. Het likken
met de ruwe leeuwentong maakt de huid zachter en gemakkelijker
doordringbaar met de scherpe leeuwentanden...
Even later word ik vertederd door de liefheid waarmee de cheeta
haar welpen speels zoent, door de op-en-neer bewegingen waarmee jeugdige impala’s het savannagebied doorkruisen, de pientere
stokstaartjes tegenover een clan van schuchtere mangoosten, die
één of andere onschuldige redentwist trachten te bedwingen. Dan
heb ik het nog niet over de magische landschappen met hier en
daar eeuwenoude statige baobab-bomen, de levensboom voor vele
Afrikaanse stammen.

Afrika is rauw, maar tegelijkertijd verleidt het je met alles wat het in
zich heeft. Je oerkrachten worden op een ontluikende manier geactiveerd. De geur, de geluiden, de blikken van nieuwsgierige bewoners
van de Afrikaanse savanne. Het kruipt als een stille liefde onder je
huid... eerst verrassend, al snel vertrouwd voelend. Afrika voelt goed.
Uren in de bush lijken te verstrijken als luttele minuten. Het is te kort.
Ik hunker naar meer... Straks volgt meer... En morgen nog... Eerst op
krachten komen in het comfort van mijn luxe bushkamp. Een ‘bush’breakfast met ‘moerkoffie’ dat heeft staan pruttelen op het kampvuur,
gelukkig aangelegd met een scheut amarula-likeur, een douche in
openlucht, genietend van de onontdekte wildheid in mij. Ik voel, ik
leef, ik geniet van ‘mijn stukje’ pure Afrika-wildernis. Na een weekje
laat ik het met liefde achter en keer ik huiswaarts als trotse op-een-natuurlijke-geïndoctrineerde wildlife ambassadeur. Ik besef meer dan
ooit dat ik een waar voorrecht heb meegemaakt vanaf de eerste rij.
Een gevoel van trotsheid, op mezelf en mijn Afrika-avontuur, op
het Afrika-continent, haar mensen, de wildlife enop de persoon die
het voor mij heeft mogelijk gemaakt... Nathalie en haar team van
Brasschaat Travel, mijn gepassioneerde reisadviseurs. Steeds weer
maken ze mijn reizen zorgeloos en spelen precies in op mijn wensen.
Ik kan niet wachten voor mijn volgende op-maat reis naar Chili &
Argentinië, naar onze privé tango-lessen, de Chileense wijndegustatie
als mooie aanvulling op mijn Afrikaanse wijndomein exploratie.
Annemarie & familie, Brasschaat
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OP SAFARI IN AFRIKA:
KIES VERSTANDIG!
Brasschaat Travel en Africa Genius hebben een uitzonderlijk partnership
en werken samen voor de uitwerking van uw op-maat reis naar zuidelijk
& oostelijk Afrika.
NIET ALLES IS ZOALS HET LIJKT
Verleidelijke beelden van leeuwen close-ups, zo gedetailleerd en digitaal perfect dat de snorharen van dit wonderlijke dier het scherm bijna
vullen. Beloftes - en zelfs garanties - dat u de Big Five in één uur tijd zal
zien. Statements dat elke lodge de mooiste is, de beste rangers heeft
en de meest bijzondere safari’s biedt…

meer dan waard: meer luxe, meer dieren in een kortere tijdspanne, dichter
bij de dieren met het minst aantal
voertuigen per sighting. Dit door de
goede radio-communiatie tussen de
rangers tijdens uw safari.

ONZE BELOFTES
Garanties over het spotten van bepaalde
dieren kunnen we u niet geven, want dieren
hebben hun eigen onvoorspelbare karakter. We adviseren u
wél welke de beste plekjes in de bush zijn om ‘uw’ dieren te spotten en
welk seizoen hiervoor het meest geschikt is.

VOLGENS UW SAFARI BEHOEFTEN

MEER WAAR VOOR UW GELD

Reeds meerdere malen op safari geweest?
Ga eens op een alternatieve manier op safari. Trek er met uw ranger
te voet op uit, te paard, per mountainbike, of passief genietend vanuit
een ‘hide’.

U betaalt tenslotte iets meer voor uw verblijf in een privé wildpark en wij
willen dan ook dat u een maximale safari-beleving heeft. Die ‘meerkost’
ten opzichte van een verblijf in een nationaal park is de overweging

Neem contact op met Brasschaat Travel. Samen met u gaan ze aan
de slag met het inventariseren van uw Afrika reiswensen.

Brasschaat Travel
“Reizen, onze passie”
Bredabaan, 413, 2930 Brasschaat
03.653.43.23 • info@brasschaattravel.be
www.brasschaattravel.be • www.luxesafari.be
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Het kan… Maar u moet zich realiseren dat niet alles is zoals het lijkt op
het wereldwijde internet. Het advies van een échte Afrika-expert is
daarom onontbeerlijk. Wij weten de plekjes waar we onze beloftes wél
kunnen waarmaken.

Met kinderen op safari?
Kies eerder voor een malariavrij park of reis in een seizoen dat malaria
minder aanwezig is. Kies ook voor een lodge die een aangepast kinderprogramma heeft.

Kleinschalige hotels met een schitterende ligging, rijke geschiedenis of authentiek karakter
De mooiste beleefreizen, op maat samengesteld
Unieke Buitengewoonpakketten die u onderdompelen in de lokale cultuur
Charmante boetiekcruises

Meer info & boeken via Premium verkooppunt

Brasschaat Travel - Bredabaan 413, 2930 Brasschaat
Tel. 03 653 43 23 - info@brasschaattravel.be - www.brasschaattravel.be
www.cruiseplus.be/brasschaat - www. luxesafari.be

