
Uganda, een land boordevol contrasten en schoonheid 
Daar sta je dan opeens, op aai-afstand van een wilde gorilla, een zilverrug ook nog! Levensecht en 
middenin het oerwoud van Bwindi in Uganda. Even daarvoor hadden we net onze jungletocht, die 
naar deze gorillagroep leidt, er op zitten. Nat en doorweekt waren we, van de tropische onweersbui 
die over ons heen trok. Nog even ‘opfrissen’ en een broodje eten voordat we dan nog tien minuten 
zouden lopen tot aan DE ontmoeting.  Enigszins zenuwachtig waren we even later vertrokken, met 
alleen onze camera in de hand. Tien minuten lopen bleek tien stappen! En toen zagen we 
onverwacht en tot onze ‘schrik’ al heel snel een zwart wollig dier zitten, een gorilla! De eerste in 
mijn leven en ik werd er stil van…. zo innemend en rustig alsof jij er niet was. Ook de anderen 
mensen uit de groep die mee zijn praatten opeens op fluisterende toon. Vanuit ontzag, verbazing, 
het ultieme unieke moment waar we deze hele reis naar toe geleefd hebben. Zij zijn hier en wij zijn 
hier, mooier wordt het niet denk je dan. Tot we opeens een gorilla zien met een baby op haar rug. 
Het kan toch nog mooier dus. Een beetje uitdagend en ondeugend zit ze op haar moeders rug en 
kijkt nieuwsgierig naar ons. De gorillagroep doet het verder rustig aan en lijkt ook op te willen 
drogen na de regenbui van zo even. Op een zonnige plek liggen ze lui op hun rug, te genieten van 
de warmte. Hun vachten glanzen in het zonlicht. De baby gorilla zorgt voor vermaak en heeft haar 
broers, zussen, ooms en tantes als speelplaats. Wanneer ze genoeg van haar hebben wordt ze 
voorzichtig aan de kant ‘gegooid’. Ze gaat haar kunsten dan maar verder oefenen aan een takje. 
Klein beginnen om later het grote werk aan te kunnen. 
De hele tijd worden we nauwlettend, maar onopvallend, in de gaten gehouden door de zilverrug, 
de leider van de groep. Imposant en met zijn karakteristieke grijze rug, liet hij zich in het begin aan 
ons zien. Dan voel je je klein. Zeker als je op een paar meter afstand achter hem staat en denkt 
“hij zal zich toch niet opeens omdraaien en naar mijn toe komen”. Hij is, gelukkig, een rustige leider 
die ons observeert en vervolgens op een afstand is gaan zitten en ons in de gaten houdt. Af en toe 
een grommend geluid makend dat wil zeggen “ik ben er nog steeds hoor”. De rangers, die overdag 
de gorillagroep volgen, kennen alle gorilla’s door en door en kunnen met hen in gorillataal 
communiceren. Je vertrouwd tijdens het uur bij de gorilla’s volledig op hun kennis en expertise en 
dat vertrouwen stralen ze uit. Op deze manier kan jij helemaal opgaan in het ultieme 
gorillamoment. Voldaan nemen we een uur later afscheid van ‘onze’ gorilla’s, de moeizame maar 
mooie route weer terug door de jungle naar de bewoonde wereld. 
 
Dit is Uganda en dit is wat veel mensen kennen of weten van Uganda, de unieke gorilla 
ontmoetingen. Of mensen kennen Uganda vooral van de gruwelverhalen uit het verleden waardoor 
onbekend onbemind maakt. Alleen, Uganda is zo veel meer dan dat. Er is zoveel meer moois te 
beleven, zowel qua natuur als qua mensen. 
 
Het waterrijke leven van Uganda bijvoorbeeld. Zo is er de machtige Nijl, maar ook het minder 
bekende Kazinga kanaal. Het kanaal ligt in Elizabeth National Park, in het zuidwesten van Uganda 
en vormt de natuurlijke verbinding tussen twee meren. Het kanaal heeft een ongekend rijk 
waterleven, zowel op als langs het water. Een boottocht over dit kanaal mag je dan ook niet 
missen en met een enthousiaste gids aan boord, die alle dieren en vogelsoorten kan benoemen 
wordt dit een onvergetelijke, boeiende tocht. Tijd om je camera neer te leggen is er niet, want 
iedere seconde is er weer iets nieuws te zien. Vooral de afwisseling tussen de dieren op de kant 
met die in het water en de vele vogelsoorten maken het een unieke beleving. Je komt letterlijk 
ogen te kort. Je ziet zwart-witte ijsvogels die als een speer uit de lucht naar beneden suizen om 
een visje te vangen. De Afrikaanse zeearend met zijn machtige vleugels en statige houding als hij 
op een tak van een boom zit uit te rusten van zijn vliegavontuur. De vele nijlpaarden, ogenschijnlijk 
log en lui liggend in het water, maar wacht maar tot ze zich gestoord of aangevallen voelen en ze 
hun snelheid laten zien. De krokodillen met hun krachtige kaken, loerend op de kant en sluipende 
groene leguanen. De witte gracieuze zilverreiger, de zwartbruine slangenhalsvogel, de kleine 
Jezusvogel die ‘loopt over water’, de zwart-witte zaagbekvogels met hun rode snavels, ibissen met 
fluoriderend groen op hun verenkleed, zadelbek-ooievaars met hun zwart-rode snavels en 
karakteristieke gele vlek op de snavel, pelikanen met hun imposante lichtroze snavel, de bruine 
hamerkop, de onooglijke maraboe (uitgeroepen tot lelijkste vogel van Afrika), in combinatie met 
wroetende Pumba’s in de modder, olifanten die gracieus voorbij flaneren met wapperende oren en 
een modderbad nemen, bush-boks die hun dorst komen lessen, bavianen op zoek naar verfrissing, 
buffels rustend aan de waterkant. En dan nog de lokale vissers, vrolijk zwaaiend, terwijl ze uitvaren 



om te gaan vissen. De vrouwen die aan de waterkant de was doen en laten drogen, terwijl op de 
achtergrond een olifant weg schrijdt, de rust van de savanne opzoekend. Het Kazinga kanaal is 
een contrast van kleuren, van grote landdieren en kleine watervogels en het ogenschijnlijk in 
harmonie samengaan van roofdier, prooidier en mens. 
 
Dit soort contrast vindt je in Uganda niet alleen onder de dieren, al reizend door het land verschijnt 
het ene na het andere landschap in je blikveld. Hoe zo, Afrika is dor en eentonig? Je reis begint 
meestal in het hectische Kampala, of georganiseerde chaos kan je het ook noemen. Auto’s, 
brommers, fietsers, verkopers, voetgangers, alles krioelt dicht opeen gepakt door elkaar. Eenmaal 
buiten de stad kom je op adem. Rij je naar het oosten richting Jinja aan de Nijl, dan is ook het nog 
even genieten van het asfalt. Even na Jinja is dit snel voorbij en begint de charme van Afrika, 
hobbels en stof, the real ‘African massage’. Wat je er voor terugkrijgt zijn vrolijke, uitzinnig 
zwaaiende kinderen in dorpjes met lemen of stenen huisjes. De kleurrijke markten waar je 
werkelijk alles kunt kopen en die supermarkt, drogist, huishoudwinkel, bouwmarkt en kledingwinkel 
in een zijn. Via het platteland naar Sipi Falls, een gebied met veel heuvels, groen en ruisende 
watervallen. De lange ‘oversteek’ naar het westen richting Murchison National Park, waar je 
wederom de Nijl tegen komt met de kolkende Murchison Falls, en de uitgestrekte savanne met 
unieke palmbomen. Naar het zuiden afzakkend via de terrashellingen met theeplantages tot in 
Kibale Forest, het bosgebied van de chimpansees en het naastgelegen Bigodi moeras met zijn 
vele apensoorten. Dan gaat het verder richting het zuiden naar Queen Elizabeth National Park, via 
een wonderschoon merengebied en  heel veel terrasbouw en meer bananen dan je ogen 
aankunnen. Ook kruis je onderweg de evenaar. Queen Elizabeth zelf is de uitgestrekte savanne 
zoals velen deze van Afrika kennen en heeft het dieren- en vogelrijke Kazinga Kanaal. Dan gaat 
het via een bosrijk gebied met enkele rivieren naar Etosha met de boomklimmende leeuwen. Van 
daaruit naar het mystieke zuidwesten met zijn meren, vulkanen en natuurlijk het thuisland van de 
gorilla’s, hoog in de bergen/nevelwouden van Bwindi. Vervolgens daal je weer af naar een nieuwe 
merengebied en is er nog een laatste safari met zebra’s in Lake Mburo National Park voordat je 
weer terugkeert naar de zeven heuvels van Kampala en een laatste blik werpt op Lake Victoria. 

Dit alles maakt dat Uganda een land is om verliefd op te worden. Je hebt er alles, van vriendelijke, 
vrolijke, oprechte mensen tot de afwisseling in landschappen en als bekroning het wildlife. Ga dus 
zeker niet alleen voor de gorilla’s naar Uganda, maar bewaar die voor een magisch slot van je reis. 
Bouw de spanning op en ga eerst op ontdekking naar de bron van de Nijl. Ervaar het leven op het 
platteland met een fietstocht of wandeling en ontmoet de Ugandezen en zij op hun beurt 
ontvangen jou, als  Mzungu (blanke), met open armen. Voel hoe de savanne ontwaakt tijdens een 
ochtendsafari en zie hoe de rode ochtendzon de savanne in een warme, mystieke ochtendnevel 
zet. Spot vervolgens die ene hyena of dat schuwe luipaard en val avonds met het geluid van 
knorrende nijlpaarden in slaap. Na een week wil je eigenlijk al niet meer naar huis en na ruim twee 
weken weet je het zeker, “ik ga hier nooit meer weg”. Tot na je ontmoeting met de gorilla’s, een 
magisch hoogtepunt, want dan komt er een soort voldaan gevoel over je heen, een gevoel alsof je 
een missie hebt volbracht. En dat maakt dat het dan net iets minder erg is om weer terug naar huis 
te gaan. Ik heb Uganda in mijn hart gesloten en hoop dat veel mensen dit evenzo gaan doen. 

De meeste unieke momenten blijven toch de ontmoetingen met de dieren, juist omdat deze van te 
voren niet te regisseren zijn. Zo gingen wij met twee leeuwenonderzoekers mee op pad. Dat lijkt in 

eerste instantie heel geregisseerd, omdat je weet dat je de leeuwen gaat zien, aangezien enkele een 
halsband hebben waarmee ze op te sporen zijn. Wat je alleen niet weet is, hoe snel, waar en in welke 
hoedanigheid of activiteit je ze aantreft. Je voelt de spanning oplopen naarmate we ze dichter naderen. 
Ook omdat je naar de machtigste dieren van de savanne op zoek bent en dat is niet zomaar iets. Wat 

we aantroffen was heel bijzonder, een hele troep leeuwen die net een buffel te pakken hadden! 
Leeuwen van groot tot klein zitten met elkaar, en dat waren er minstens tien, de gevangen prooi uit 

elkaar te trekken en te verorberen. Voor ons een niet heel smakelijk gezicht, maar de leeuwen likken 
smakelijk hun tong over hun bebloede gezichten. Soms wordt even duidelijk gemaakt hoe de rangorde 

in elkaar zit en worden de slagtanden getoond naar elkaar. Maar iedereen krijgt zijn aandeel en het 
gaat er ordelijk aan toe. En wij staan daar met onze safaribusjes op enkele meters vandaan toe te 

kijken. Heel bijzonder. 


