Rangercursus in Botswana
Hoe kom je er?
Het stadje Maun is de toegangspoort tot
de Okavango Delta. Een van de beste
– en meest betaalbare – verbindingen
naar Maun biedt Air Namibia vanaf
Frankfurt via Windhoek. Dagelijkse
vluchten met korte overstap, te boeken
v.a. € 832 pp. Zie: www.airnamibia.com.
Tip: naar Frankfurt Airport reis je rechtstreeks, snel en comfortabel per ICE
International-trein. 7 x per dag, reistijd
vanaf Utrecht CS slechts 3 uur en een
kwartier. Retour tweede klas v.a. € 78,
info/boeken: www.nshispeed.nl

Rondreis Botswana
Een rangercursus kun je makkelijk
inpassen in een langere Botswana/
Afrika-reis. Zo is de Okavango Delta
prima te combineren met andere
natuurgebieden als Chobe en de
Kalahari. Ook combinaties met ZuidAfrika, Namibië en de Victoria Falls in
Zimbabwe zijn goed te doen. Aanbieder
van reizen in de regio is o.m. Jambo
Safari Club, zie www.jambo.nl.

Rangercursus in Botswana
Accommodatie in Maun

Kwapa Camp

• Maun is een aangename
plek om enkele nachten
te verblijven voor/na een
rangercursus. Je vindt er veel prettig
geprijsde accommodaties, zoals de
Okavango River Lodge. Deze relaxte
lodge ligt direct aan een rivier en biedt
o.m. zwembadje, tuinen, bootexcursies
en een fijn restaurant. 2-pk v.a. € 35,
tent € 12 pp.
Info: www.okavango-river-lodge.com.
• Er is zelfs een Nederlandse B&B in Maun:
Discovery B&B, even buiten het stadje,
2-pk v.a. € 53. Zie: www.discoverybedandbreakfast.com

Tijdens rangercursussen van de Okavango Guiding School verblijf je in
Kwapa Camp: een mobiel tentenkamp
zonder vaste faciliteiten in het hart van
de Okavango Delta. De accommodatie
is vrij basic: je verblijft in een tent met
matras, lamp, wasbakje op poten en een
gat in de grond dat dienst doet als toilet.
(Wel voorzien van draagbare wc-pot.)
Als je wilt douchen wordt er een bucket
met warm water opgehangen. Zo doe
je alles hier – douchen, eten, drinken,
lezen, tanden poetsen, scheren – in de
open lucht. Je slaapt alleen binnen.
Zelf hoef je niks te doen: de staff maakt
drie keer per dag een uitgebreide maaltijd, brengt elke avond een olielamp,
ruimt je tent op en wast desgevraagd
zelfs je kleding. Er is geen elektriciteit,
maar apparaten opladen kan in de 4x4.
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Een douche in de bush.

Geld & Prijspeil
Lokale munteenheid is de pula. € 1 = ca. 10 pula. Pinnen kan in Maun. Het prijspeil voor
eten en drinken is aangenaam en ook de excursies zijn goed betaalbaar. In Maun vind
je vele goed gesorteerde winkels. Handig voor een safari in de Delta zijn o.m. zonnehoed, hoofdzaklamp, sneldrogende wandelschoenen, drybag voor je camera en een
voorraadje DEET-spray.

Beste reistijd
De Botswaanse winter, van mei tot en met oktober, is de droge tijd.
Perfect weer: warme, zonnige dagen (30 tot 35 graden overdag), koele
nachten (10-15 graden) en doorgaans knalblauwe luchten. Bovendien:
dan zijn er nauwelijks muskieten en is de kans op malaria minimaal.
Maar ook in het regenseizoen kun je Botswana goed bezoeken.

Nu op reizen.nl
• Extra foto’s van onze reis, extra tips voor een rangercursus, plus artikelen over safari in Namibië, Swaziland
en Zuid-Afrika.

Okavango River Lodge, Maun
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Conservation through education is het motto van de Okavango
Guiding School. Deze school heeft een eigen ‘concessie’ ofwel gebied
binnen de Okavango Delta van enkele honderden vierkante kilometers. Daar mogen ze in principe doen wat ze willen. Rijden, varen,
wandelen, zelfs schieten – een combinatie van activiteiten die een
safari hier uniek maakt. Ieder overbodig schot wordt overigens gemeden, schieten gebeurt alleen tijdens de target practice. Wie meer serieuze aspiraties heeft, kan ook uitgebreide programma’s van enkele
weken volgen. Bij de cursussen zit alles inbegrepen: game drives,
boottochten, lesmateriaal, maaltijden, tenten en natuurlijk instructie.
Alleen voor drankjes en munitie (€ 7 per kogel) betaal je wat extra.
Kosten: 8-daagse cursus € 1500; 10-daagse cursus € 2000; 14-daagse
cursus € 2500 (excl. vluchten). REIZ&-abonnees krijgen 10% korting,
info via www.botswanatrails.com, peter@botswanatrails.com
of 06-47 94 20 88 (Peter van Houdt, Nederlands nummer).

Reisgidsen en -literatuur

Okavango vanuit de lucht
Aanrader! Maak een rondvlucht per Cessna-vliegtuig. Vluchten worden
volop aangeboden vanaf Maun Airport. Zo kun je de duizenden rivieren,
kreken, poelen, drinkplaatsen en moerassen van de Delta vanaf zo’n
150 meter hoogte bewonderen. Dat is laag genoeg om de krokodillen te
zien zonnen op de zandbanken, giraffen te zien grazen, olifanten de rivier
over te zien steken en nijlpaarden te zien spetteren. Veruit de makkelijkste
manier om wild te spotten. Deel je een vlucht, dan kan het al v.a. € 50 pp,
en voor ca. € 150 boek je een privé-vlucht. Wij vlogen met Mack Air, kantoor
tegenover het vliegveld, www.mackair.co.bw of tel: +267 686 0675.

Wij hadden veel aan de Lonely Planet
Botswana & Namibia. Praktisch ingesteld, maar biedt ook voldoende achtergrondinformatie. Verkrijgbaar via anwb.
nl/webwinkel à € 24,25. Schitterend is het
fotoboek Okavango, De Laatste Oase
van natuurfotograaf Frans Lanting i.s.m.
het Wereld Natuurfonds. Tweedehands
verkrijgbaar via bol.com of amazon.com
v.a. ca. € 10.

Geen land telt meer olifanten dan
Botswana: het aantal dikhuiden wordt
geschat op zo’n 120.000

Botswana

Rangercursus

Olifanten spotten per ‘scenic flight’

Visum, vaccinaties & veiligheid
Visum is niet nodig. Voor Botswana worden o.m. DTP- en Hepatitis
A-vaccinaties aanbevolen. Hoewel malaria weinig voorkomt in de
regio worden anti-malaria tabletten eveneens aangeraden. Meer
info: www.lcr.nl. Botswana behoort tot de veiligste landen van
Afrika, zware criminaliteit is er zeldzaam. Ook fijn: maximaal 1 uur
tijdsverschil met Nederland.

Informatie
• www.botswanatrails.com, site van de Okavango Guiding School
• www.botswanatourism.co.bw, officiële site van het
Verkeersbureau van Botswana
• www.earth-touch.com, surf via het menu aan de linkerzijde naar
HD-filmpjes over Okavango
• http://okavangowildlife.com, fraaie slideshow van wild in de
Okavango Delta
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