Kasanka National Park
Australië, Amerika en Europa zijn reeds
enthousiast ontvangen en teruggekeerd.
Inkomsten zijn door diverse dorpen
gebruikt voor community projecten,
zoals ijzeren platen voor een schooldak
en verbetering van de watervoorziening.

Kleinschalige projecten,
duurzaamheid en
lokaal initiatief
Doelstellingen van de stichting zijn
o.a. het verbeteren van de economische
situatie voor mensen die in het gebied
rondom de missieposten (Chikankata en
Ibbwe Munyama) van het Leger des Heils
wonen. Door kleinschalige projecten en
ideeën van Zambianen zelf, die bijdragen
aan een duurzame ontwikkeling van
het gebied te realiseren hopen we
hun inkomsten en levensstandaard
te verbeteren. Voorbeelden van deze
projecten zijn dus het opstarten van
kleinschalige toeristische activiteiten
onder leiding van lokaal getrainde
mensen en een aantal deelnemende
dorpen. Recentelijk zijn op aanvraag
van een aantal boeren en het Leger des
Heils enkele workshops geﬁnancierd
door Lukamantano waarbij mannen en
vrouwen getraind worden in het opzetten
van een eigen bedrijfje. Hierbij wordt
met behulp van een Zuid-Afrikaanse
methodiek van het South African Institute
for Entrepreneurship met simulatie,
rollenspellen
en
kennisoverdracht
vaardigheden bijgebracht die nuttig zijn
om een handeltje of bedrijfje succesvol te
maken. Met name het gebrek aan langetermijn denken en het niet herinvesteren
van winsten blijken valkuilen die
overwonnen moeten worden.

School in Nanzele wordt opgeknapt
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De auteur

In 2006 bezochten we voor het eerst Kasanka National
Park. We waren dusdanig onder de indruk, dat we een jaar geleden
Nederland verlaten hebben om te gaan werken voor Kasanka Trust. Deze
non-proﬁt stichting richt zich op de bescherming van het park en duurzame
ontwikkeling van het omringende platteland. Nu, na precies een jaar, hebben
we het gebied aardig “in de vingers”, dus een mooi moment voor een bijdrage
hierover in deze nieuwsbrief. Niet in de laatste plaats in de hoop vele lezers
over te halen tot een bezoek! Inkomsten van toerisme en donaties zijn de
enige bronnen van inkomst, waaruit de bescherming betaald kan worden.
Geen mooiere manier om ons te ondersteunen dan via het beleven van een
prachtvakantie!

Welkom in het Park

Diversiteit

Kasanka NP ligt
in Serenje District,
in het noordelijk
deel van de Central
Province, langs de
weg naar Mansa. Het
ligt ten noorden van
de waterscheiding en is dus onderdeel van
het Congo systeem. Toen de Engelsman
David Lloyd in 1985 Kasanka bezocht,
zag hij in een bezoek van enkele dagen
geen enkel zoogdier. Dat er nog beesten
zouden moeten zitten, werd alleen
bevestigd door de geweerschoten van
stropers die hij hoorde. David nam het
heft in handen en stelde met eigen geld
mensen aan om stropers te weren. Een
weg het park in en een “base camp” van
enkele rieten hutten werden aangelegd.
Dat was het voorzichtige begin van wat
later Kasanka Trust zou worden. Wie
nu het park bezoekt, kan zich de situatie
van toen nauwelijks meer voorstellen.
Een informatiecentrum verwelkomt
bezoekers bij de ingang. Twee lodges met
chalets en enkele kleine camp sites geven
bezoekers een ruime keus aan overnacht
ingsmogelijkheden. Er is een uitgebreid
wegennet waardoor je eindeloos door
het park kan rondzwerven, vaak zonder
een andere bezoeker tegen te komen.
Tijdens een safaritocht van een paar uur
zie je nu makkelijk duizend puku’s. Met
een beetje geluk, kun je daar in een paar
dagen ondermeer olifant, nijlpaard, kinda
baviaan, groene en blauwe meerkat,
wrattenzwijn, duiker, bosbok, sitatoenga,
sabelantiloop, hartebeest, rietbok en
jakhals aan toevoegen.

Met 400km2 is Kasanka een relatief
klein park. De kracht van het park
zit ‘m in de enorme diversiteit aan
biotopen en daarmee planten en dieren.
Er komen verschillende rivieren samen,
die vruchtbare vloedvlaktes vormen
met grasland, open water, papyrus- en
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Chalet aan lake Wasa

rietmoerassen. Rivierbossen ﬂankeren
verschillende rivieren, als een smalle
rand “mangrove”. In de moerasbossen
waan je je in het regenwoud van de
Congo. Buiten de rivierdalen, zijn er
talloze grasvlaktes, die onder water staan
in de natte tijd. Verschillende vlaktes
bevatten permanente meren, zoals Wasa
waar wij wonen en waar ook Wasa Lodge
zich bevindt. Ontelbare termietenheuvels
liggen verspreid in de delen die droog
vallen. De kleine heuvels steken als grijze
“grafzerken” uit het gras, de grotere
heuvels zijn begroeid met palmen, grote
bomen en dicht struikgewas. De rest, ruim
de helft, bestaat uit “miombo woodland”,
ook wel bossavanne genoemd. Twintig
jaar geleden was dit vooral meters hoog
gras met verspreide bomen. Door het
uitbannen van verwoestende branden,
heeft het oorspronkelijke bostype met een
min of meer gesloten kroonlaag en zeer

Kasanka National Park
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gevarieerde kruidenbegroeiing zich hersteld. Geïsoleerd
bevinden zich rotsformaties in het bos, met weer een
geheel andere ﬂora en fauna.

van de meeste vogelaars, zijn de moerasen rivierbossen. Met een kano geruisloos
de Luwombwa rivier afzakken is erg
spannend, en levert vaak een reeks van
prachtige vogels op zoals de enorme Pel’s
visuil, Ross’s en Schalow’s turaco, ﬁnfoot
(kennelijk watertrapper in het Nederlands)
en zo’n acht soorten ijsvogels. Wellicht nog
beter en spannender vogelen is het “bat
forest” regenwoud: heel veel soorten, die
vaak ontbreken in Zuidelijk en Oostelijk

Sitatoenga

Het gebied is ooit als park aangewezen vanwege de grote
dichtheid aan zoogdieren, en dan met name de sitatoenga.
Deze moerasantiloop is typisch voor het regenwoud
en grote moerasgebieden, maar is overal schaars en
moeilijk te vinden. Kasanka is de enige plek waar je deze
geheimzinnige beesten gegarandeerd te zien krijgt. In het Pel’s visuil: een specialiteit van het park
centrum van het park bevindt zich een platform op 18 meter
hoogte in een enorme mahonie boom. Vanaf hier kijk je uit over Afrika. Hoogtepunt hier
is waarschijnlijk wel de
het papyrusmoeras waar tientallen sitatoenga leven.
green twinspot, een heel
klein tropisch vinkje wat
Vleerhonden
erg moeilijk te vinden is.
Tegenwoordig is het park vooral bekend
De
meeste
andere
vanwege de vliegende honden. Van eind
specialiteiten van de regio,
oktober tot eind december verblijven een
vind je in de miombo
geschatte acht miljoen palmvleerhonden in een
woodlands.
Ondanks de De diksnaveltok is een typische vogel van de
kolonie in het park. Daarmee is het de grootst
branden in het verleden, miombo bossen
bekende zoogdierenmigratie op aarde! Het
zijn veel van de “goede”
zijn forse fruit-etende vleermuizen, met een
miombo-soorten aanwezig in Kasanka.
spanwijdte van 80 cm. Ze migreren vanuit het
Voor vogelaars is Kasanka een superbestemming, ook vanwege
regenwoud naar Zambia en omgeving als de Vleerhond
de nabijheid van de Bangweulu moerassen met de shoebills, en
regens beginnen en er een overvloed aan fruit is
in het bos. Bij “acht miljoen” kun je je geen voorstelling maken. Mutinondo Wilderness wat waarschijnlijk de beste (en mooiste!)
Als de beesten kort voor de schemer uitvliegen, is de hemel een plek is om miombo-vogels te zien.
half uur lang zwart. Elke seconde stijgen er zo’n vijfduizend op tAls je een jaar in een park als dit woont, maak je heel wat
uit de slaapplaats. Ze verspreiden zich over een gebied zo groot magische momenten mee, te veel om op te noemen. Een wolk
als een kwart van Nederland. In de ochtendschemer vliegen van 2100 ooievaars
ze weer terug, en bedekken elke tak in het moerasbos waar ze boven het kamp was
slapen. De hele ochtend en namiddag is het een enorm kabaal waanzinnig. Blauwe
die
in het bos. Een vleerhond maakt een vrij zacht geluid, maar het meerkatten
geluid van miljoenen is oorverdovend, als een waterval. Twee vanaf een metertje
jaar geleden zijn er enkele boomhutten gebouwd waardoor je nu of wat je aanstaren
uitdagen)
overdag de vleerhonden (en
Lelkraanvogels en puku’s
in het bos kunt zien is magisch. Of
het
simpelweg
in
zonder ze te verstoren.
Over enkele maanden kniediep water staan in een grote vlakte vol orchideeën, in
begint op de BBC de perfecte stilte die alleen verstoord wordt door baltsende vogels
nieuwe Life serie, waarin en eindeloos veel tinkelende rietkikkertjes...
maar liefst acht minuten
aan het spektakel gewijd
worden.
Miljoenen vleerhonden bezoeken elk jaar het park

Vogelaar
Zelf heb ik een achtergrond als vogelaar.
Het is niet in de laatste plaats vanwege
de vogels dat Kasanka zo’n heerlijke plek
is om te wonen. Er zijn tot nu toe maar
liefst 440 soorten waargenomen in het
park, waarvan ik er zelf in een jaar al 388
heb gezien. In toenemende mate staat het
park bekend als een van de beste plekken
in Zambia om vogels te kijken. Mijn Jonge bateleurs in een dode
persoonlijke favoriete plekken, en die boom

Kasanka Trust
Kasanka Trust is ook zeer aktief in de lokale gemeenschap met
opleidingsprojecten, rehabilitatie en ondersteuning van scholen
en de lokale kliniek, sponsoring van studenten, de bouw van een
community center, trainingsbijeenkomsten enzovoort. Hierover
ongetwijfeld in een volgende ZNB meer. Of bezoek de websites
www.kasanka.nl of www.kasanka.com waar nog veel meer
informatie over de stichting en het gebied te vinden is.
Financieel zijn het momenteel geen makkelijke tijden. Donaties,
of ideeën voor fondsen, zijn meer dan welkom! Voor meer
informatie, ook voor het ontvangen van onze halfjaarlijkse
digitale nieuwsbrief, mail naar inge@kasanka.com of neem
contact op met Kasanka Nederland via info@kasanka.nl
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