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Kasanka National Park 
is een bezoek waard 
Kasanka National Park verwelkomt het gehele 
jaar gasten. Het is niet de plek om de big 5 te zien 
maar wie de moeite neemt het park te bezoeken 
zal weggaan met een unieke ervaring. De mede-
werkers van het park geven veel persoonlijke aan-
dacht. Zo kunt u het park op verschillende manie-
ren verkennen:

Game drives en wandelsafari’s
U kunt met een gids door het park maar ook met een eigen 4x4 
het park verkennen. De mooiste manier om Kasanka te bezich-
tigen is te voet. Wandeltochten van 1 uur tot 5 dagen zijn moge-
lijk. Het terrein is te voet goed toegankelijk. De wandeltochten 
zijn zeer afwisselend door de grote variatie aan habitats. Wan-
delaars worden begeleid door een lokale gids. Hij zorgt voor uw 
veiligheid en heeft een schat aan kennis. Hij kan u ook van alles 
vertellen over traditionele gebruiken. 

Varen en vissen
De Luwombwa is een romantisch riviertje omgeven door statig 
bos. Je kunt per kano en motorboot over de rivier vogels kij-
ken en andere dieren spotten. Vaak gezien zijn monitor lizards, 
krokodillen, otters, groene meerkatten en de zeldzame blauwe 
meerkat. Ook ijsvogels, bijeneters en reigers zijn in de buurt 
van de rivier. Heel speciaal is de reuzenarenduil. Voor henge-
laars zijn vergunningen verkrijgbaar. Je kunt er vissen op de 

tijgervis, verschillende soorten tilapia 
en meerval. 

Met de verrekijker…
Het boomplatform Fibwe is misschien 
wel de beste plek in Afrika om de ui-
terst schuwe Sitatunga antilopes te 
observeren. Op 18 meter hoog in een 
Afrikaanse mahonieboom heb je een 
geweldig uitzicht over het moeras. 
Soms zijn vanaf dit punt ook buffels 
en olifanten te zien. Veel vogelliefheb-
bers komen naar dit uitkijkpunt voor 
muisvogels, bohm’s bijeneters, Lady 

Ross Toerako en Schalow’s Louries. De beste tijd 
om hier te komen is vroeg in de ochtend. Gecom-
bineerd met een ontbijt is dit natuurlijk helemaal 
vakantie. 

Chalet of tent
Er zijn meerdere plekken in het park waar je kunt 
overnachten. In Wasa en Luwombwa zijn een 
aantal chalets. Dit laatste kamp ligt aan de rivier 
en er is geen elektriciteit. Stormlampen en een 

kampvuur zorgen voor een romantische sfeer. Ook is het moge-
lijk om te kamperen in Fibwe, Kabwe of Pontoon. Een speciale 
belevenis is de douche in de open lucht.

Stichting Kasanka Nederland
Stichting Kasanka Nederland is in 2007 opgericht om onder-
steuning te bieden in en rond Kasanka National Park op het 
gebied van natuurbescherming en duurzame ontwikkeling van 
mens en natuur en onderwijs.
In 2008 werkt Stichting Kasanka Nederland aan het werven van 
fondsen voor twee grote projecten:
1. Wildwachters beschermen het wild van Kasanka Na-
tional Park waarmee toeristen inkomsten gegenereren voor de 
lokale bevolking en voor de instandhouding van het park. Er 
is €5.000 nodig voor het rekruteren, trainen en inwerken van 5 
nieuwe wildwachters.
2. Een tweede project is Kapepa Community School. 
Er is €8.000 nodig om de 
nieuwbouw af te ronden en 
het pand in te richten. Deze 
school heeft als trainings-
centrum een voorbeeldfunc-
tie voor de hele omgeving.

Meer informatie over 
Kasanka National Park en 
Stichting Kasanka Nederland 
kunt u vinden op de volgende 
websites: www.kasanka.com en www.kasanka.nl. Het adres van 
de Stichting is C. Anthoniszstraat 44-III, 1071 VW Amsterdam.
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Stichting Kasanka Nederland Ondersteunt National Park
Kasanka National Park is een relatief klein nationaal park in het oosten 
van Zambia. Het staat bekend om de sitatunga’s, puku antilopen, vele 
soorten vogels en de trek van miljoenen vleermuizen. Het unieke aan 
Kasanka National Park is dat het niet wordt beheerd door de overheid, 
maar door een particuliere organisatie, de Kasanka Trust. 
Alle opbrengsten van het park gaan naar het beheer van het park 
en naar projecten die zijn gericht op duurzame ontwikkeling. Deze 
projecten worden samen met de inwoners uit de omliggende dorpen 
opgezet en uitgevoerd. 
De Stichting Kasanka Nederland is opgericht om de Kasanka Trust in 
Zambia in haar werk te ondersteunen. 

Innovatieve technologie in Kasanka 
NP

Kasanka in trek bij vogelliefhebbers

Kapepa school heeft nog E 8000 nodig om het 
gebouw af te maken


