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Met de rugzak rond het Kivumeer
In juli 2019 trokken we met de rugzak rond in de Kivustreek in Centraal Afrika.
Twee weken in Rwanda, één in de Democratische Republiek Congo (DRC).
Daarna vlogen we door naar Zambia. Hier verbleven we nog een maand,
maar dat valt buiten het bereik van dit verslag.
Trefwoorden: twee twintigers – één tent – liften en geplet worden in kleine
busjes – gorilla’s op de campsite – slapen naast een lavameer –
impulsieve beslissingen – intens veel plezier. Welkom in ons reisverslag!
Traject

We legden het volgende traject af (zie ook kaart p. 97):
Week 1: Zuid-Rwanda
Kigali – Huye – Kitabi – Uwinka (Nyungwe NP) – Rusizi

Week 2:

Lake Kivu in DRC

Rusizi – Tshivanga HQ (Kahuzi-Biega NP) – Bukavu – Île d’Idjwi – Goma – Mt. Nyiragongo (Virunga NP)

Week 3:

Noord-en Oost Rwanda

Rubavu – Île de Cyuza – Rubavu – Rubona – Kayonza – Lake Shakani (Akagera NP) – Kayonza – Kigali
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OP VOORHAND
Bij vertrek lag er nog maar weinig vast: heel de opzet van de reis was
immers gebaseerd op het onbekende. Hoe moeilijk zou reizen in DRC zijn? Slechts 3 zaken hadden
we op voorhand geboekt: een slaapplaats voor de eerste twee en de laatste nachten in Kigali, de
gorillatrekking in Kahuzi-Biega NP, en de beklimming met overnachting van Mt. Nyiragongo. Voor de
rest hadden we een heleboel notities in een schriftje, en de e-bookversie van de Bradt gids Rwanda
en oostelijk DRC op zak.

TER PLAATSE
Tijdens de reis planden we meestal een vijftal dagen vooruit. Zo tekenden we tijdens onze eerste acclimatisatiedag in Kigali onze route uit tot aan de grensovergang met
DRC. Bij het oversteken van de grens hadden we een grondig overzicht hoe we onze week in Congo
wilden invullen. Toen we Rwanda terug binnenkwamen, heeft het ons een paar dagen gekost om uit
te vogelen wat we met onze resterende week wilden doen. Aanvankelijk was het idee om de oostelijke oever van het Kivumeer (gedeeltelijk) af te stappen over de Congo-Nile Trail. Na enige vertraging
besloten we spontaan naar het uiterste oosten van Rwanda te trekken en het savannepark van
Akagera te bezoeken, voor we terugkeerden naar Kigali.
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Wie zijn wij?
Het begin van onze relatie was gebaseerd op een gedeelde passie voor reizen (en het simpele feit dat
we elkaar erg aardig vonden en nog steeds vinden). We delen ook een interesse voor Afrikaanse geschiedenis, waar we allebei thesissen over schreven. Sinds 2013 brachten we iedere zomer in subSahara Afrika door. Voor Laura ging een nieuwe wereld open, Zeger had het privilege op te groeien
met rondreizen in deze regio. Ondertussen hebben we met z’n tweetjes grote delen van Zambia, Oeganda, een stukje Botswana, en nu ook Rwanda en oostelijk DRC verkend.
Voor ons is reizen 50% voorbereiding, 50% impulsiviteit: eindeloos inlezen en opzoeken, maar zo goed
als niets boeken of op voorhand vastleggen. We reizen erg lowbudget: de lage luxestandaarden uit
onze studententijd houden we gewoon vol. Af en toe trakteren we onszelf wel op een speciale ervaring met bijhorend ‘speciaal’ prijskaartje.
Vrienden noemen ons soms avonturiers, maar zo zien we onszelf niet. We houden er van mensen te
leren kennen tijdens het liften, en met onze rugzakken kunnen we iedere krakkemikkige bus op. We
genieten van kleinschalige contacten, en kamperen tussen de aapjes. Geef Laura een bankje of een
boomstronk om te lezen, en Zeger zijn fototoestel, dan hebben we alleen een mooi uitzicht nodig om
een hele dag zoet te zijn. Slapen doen we in onze vertrouwde tent, of in een guesthouse of backpackers hostel met weinig franjes.
We zijn sinds jaar en dag trouwe Wegwijzerleden. Je vindt ons ieder jaar op Reismarkt, en ontvangen
ook thuis in Gent graag mensen die extra informatie willen over onze favoriete bestemmingen.

Contacteer ons gerust:
E-mail: vandenbroele.zeger@gmail.com
Gsm: +32 497 14 83 40
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Formaliteiten

Vluchten
Hoewel we gewoon zijn onze vliegtuigtickets zelf online te bestellen via Connections, Kilroy of Joker,
sprongen we voor deze reis binnen bij Kilroy in Gent. Zij boden ons goedkopere tickets aan voor ons
driehoekstraject België – Rwanda – Zambia – België dan wij online konden vinden. Wij bevestigden
op 29 mei 2019 definitief het volgende traject in Economy
Kilroy Gent
Class. De vliegtuigkosten liggen hoog, omdat het tweede luik
gent@kilroy.be , www.kilroy.be
van de reis naar Zambia erin verrekend is. Daarom nemen we
Sint-Pietersnieuwstraat 105, Gent
de vliegtuigkost niet mee in het hoofdstuk ‘Budget’. Je kan
Open ma – vr 10u-18u, za 11u-17u
verwachten tussen €700 en €1000 te betalen voor het traject
Brussel – Kigali (H/T) in juli (mits wat geluk/vroegboekacties/flexibele vliegdata).

Brussel – Kigali
Rwandair WB701: 4 juli 22u10 – 5 juli 6u50 (duur: 8u40)
Kigali – Lusaka
Rwandair WB106: 27 juli 9u45 – 12u05 (duur: 2u20)
Lusaka – Kigali
Rwandair WB107: 28 augustus 19u20 – 21u20 (duur: 2u)
Kigali – Brussel
Rwandair WB700: 29 augustus 8u20 – 16u50 (duur: 8u30)
Totaalbedrag 2 personen: € 3031

(incl. boekingskosten, taksen en annulatieverzekering).

Wij vlogen met Rwandair en hadden hier gemengde gevoelens bij.
Å We mochten per persoon 2 tassen van elk 23kg inchecken, bovenop een tas handbagage.
Ä Op 1 juli informeerde Kilroy ons dat Rwandair de vlucht Kigali-Lusaka geschrapt had, en ons
meteen op de volgende vlucht een dag later (28 juli) had geboekt. Blijkbaar niet uitzonderlijk
met RwandAir.
Ä De vlucht Brussel-Kigali had 1,5u vertraging, de vlucht Kigali-Brussel vertrok ook een uur te
laat. In beide gevallen werd de vertraging onderweg ingelopen, zodat we op tijd aankwamen.
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Ä De service aan boord is adequaat maar minimaal. De maaltijden zijn erg basic en het drankenaanbod beperkt. Ook de in-flight entertainment beperkt zich tot 30 films, elk meer dan een
jaar oud. Voor ons maakt dit alles niet uit, maar sommige reizigers zouden hierover kunnen
klagen.
Å Kigali International Airport is een heel handige en mooie hub met enorme beveiliging en een
– naar Afrikaanse standaarden – efficiënte douane.
Ä STPC (stopover paid by carrier, of het gratis voorzien van een slaapplaats bij lange lay-overs)
wordt niet aangeboden in Kigali. Wij mailden om dit na te vragen wegens onze lay-over van
11u op de terugreis en kregen bevestiging van accommodatie + dagvisa + transfer naar en van
hotel. Bij aankomst in Kigali bleek dit niet te kloppen. Uit gêne voor de miscommunicatie bood
RwandAir ons na twee uur wachten toch een kamer en transfers aan, mits opleg van $50. De
dagvisa nam Rwandair volledig voor haar rekening.
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Visa
RWANDA
Een visum voor Rwanda kost $30 en
Visum Rwanda (30 dagen)
kan verkregen worden bij aankomst in de luchthaven.
- Paspoort (minstens 6 maanden geldig)
Zorg ervoor dat je het gepaste bedrag in dollars bij de
- $30pp
hand hebt. Men stelt hooguit enkele vragen als je zegt
dat je toerist bent – beroep en eerste verblijfplaats in
Kigali. Het hele douanegebeuren neemt naar Afrikaanse standaarden erg weinig tijd in beslag. Inclusief aanschuiven kostte het ons slechts 20 minuten. Het visum is geldig voor 30 dagen, maar bij ieder
verlaten en terug binnenkomen van het land moet je een nieuw visum aanschaffen.
DRC
Enkele formaliteiten om DRC binnen te
Visum DRC (14 dagen)
komen moeten ruim voor afreis geregeld worden. Het
- Paspoort (minstens 6 maanden geldig)
gaat vrij gemakkelijk als je een activiteit of overnachting
- Uitnodigingsbrief van je verblijfplaats
in het land boekt (zoals een gorillatrekking of een ho- Vaccinatiekaart (‘het gele boekje’)
tel), dan kan de organiserende instantie je een uitnodi- Immigratieformulier
gingsbrief verstrekken. Op deze uitnodigingsbrief moe- $100pp
ten de namen en paspoortnummers van alle reisgenoOpgelet: alleen originele documenten,
geen fotokopies!
ten vermeld staan, dus geef deze zeker correct door.
Wij boekten op 20 april de gorillatrekking in KahuziBiega NP, en kregen meteen de vraag of we een uitnodigingsbrief nodig hadden. Na bevestiging kregen wij de brief binnen een week digitaal doorgestuurd. Gewapend met deze brief en onze vaccinatiekaart moesten wij aan de grens alleen een kort immigratieformulier invullen, ons paspoort laten
afstempelen en $100 per persoon overhandigen. Hiervoor kregen we een kwitantie. Het visum is
maximum 2 weken geldig. Opgelet: een uitnodigingsbrief van Kahuzi-Biega NP of van een hotel uit
Bukavu is alleen geldig voor de grensovergang in Ruzizi/Bukavu, een uitnodigingsbrief van Virunga NP
of een hotel uit Goma alleen voor de grensovergang in Rubavu/Goma.

Verzekeringen
Wij hadden enige moeite om een geschikte reisverzekering te vinden, en vroegen hiervoor om raad
bij Wegwijzer Reisinfo vzw. Zij bevestigden ons vermoeden: geen enkele maatschappij wil expliciet
repatriëring uit een gevoelige regio als Oost-Congo dekken. Men schermt met vage termen als ‘duidelijk vermoeden van onveiligheid voor afreis’ als opschortende voorwaarde. Daarom namen wij een
polis die een zo volledig mogelijke repatriëring in geval van ongeval dekt, alsook repatriëring bij een
overlijden op het thuisfront.
Global Allianz Classic Protection
Ã 1 jaar geldig, wereldwijde dekking
Ã Voor maximaal 3 opeenvolgende maanden in het buitenland
Ã Onbeperkte repatriëringskosten
Ã Beperking: natuurrampen, epidemieën, oorlog en oproer.
Ã €198 voor 2 personen
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Chronologisch reisverslag

Ten geleide
Het chronologisch reisverslag is een gedetailleerde dag-tot-dag weergave van onze drie weken in
Rwanda en DRC. De opzet is eenvoudig.

Voorbeelddag
Linkerkolom: uitgaven
op het moment waarop
en in de valuta waarin
we ze maakten, keurig
bijgehouden in Laura’s
notitieschrift.

Iedere dag sluit af met
een totaalsaldo in €.

De grotere rechterkolom is rechtstreeks overgetypt uit Zegers dagboek. Soms
wellicht met meer details dan de vluchtige lezer nodig heeft, maar met bedenkingen en persoonlijke indrukken van
Extra tip
onze avonturen. Hier vind je onze mening
Een kleine wetenswaardigheid
over bepaalde plaatsen, activiteiten,
die we graag extra in de kijker
transportopties en ervaringen onderweg.
zetten.
Wie op zoek is naar algemene info, bladert beter door naar de rubriek ‘Goed om weten’.

Na ieder dagverslag komt een kadertje met de gegevens van onze overnachtingsplaats, met
aandacht voor locatie, contactgegevens, voorzieningen, extra faciliteiten, catering en prijs.

Verklarende woordenlijst
Doorheen dit verslag gebruiken we een aantal termen die voor ons vanzelfsprekend zijn, maar waarbij
onze proeflezers vragen hadden. Daarom deze korte verklarende woordenlijst.
Ablution(s) / ablution block
Banda
Daktent
Grondtent
Mini-alimentation
Muzungu / Musungu
Porteur / Porter
Ranger

Gebouwtje op/naast een campsite met sanitaire voorzieningen
en/of wasmogelijkheid.
Rond, cirkelvormig afdak op palen. Soms gebruikt voor een kleine,
afgesloten hut met 1 of 2 bedden.
Tent die bovenop een jeep staat en opvouwbaar is tot een dakkoffer. Opzetten duurt korter dan een grondtent.
Gewone tent, bij voorkeur op te zetten op vlak terrein.
Klein winkeltje, een kruidenier, meestal in dorps- en stadscentra.
Blanke, buitenlander, doelloze zwerver. Wij dus.
Bagagedrager tijdens trekkings.
Ook: scout. Gewapende begeleider van safari’s, verantwoordelijk
voor de veiligheid en het opsporen van stropers in een nationaal
park.
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Week 1: Zuid-Rwanda

HOOGTEPUNT
DIEPTEPUNT

Een overvloed aan vers fruit en de roep van chimpansees in Nyungwe NP.
Wagenziekte op de slingerweg tussen Uwinka en Gisakura.
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Vrijdag 5 juli – Kigali
Aanvliegen op Kigali is wonderbaarlijk
Wisselkoers Rwandese Franc
mooi. We zwenken tussen de groen€ 1 = RF 1019
rode en strak gecultiveerde heuvels in
RF 1000 = € 0,98
het eerste ochtendlicht. De luchthaven
ligt op een heuvelrug vlak bij de stad (zie
kaart p. 92) en moet menig piloot angstzweet bezorgen: een gemiste landing
en je glijdt de helling af. De korte wandeling over het tarmac maakt ons weer
helemaal wakker. Het ruikt al helemaal juist! Alles lijkt hier ook net een tikkeltje professioneler dan in pakweg Zambia of Oeganda. Er zijn duidelijke afbakeningen om aan te schuiven, en de douane is snel en efficiënt. Laura glimKigali Airport
lacht zich er een weg doorheen, Zeger moet enkele strenge maar vriendelijke
Visum 30 dagen $30
vragen beantwoorden. Beroep? Verblijfplaats in Kigali? Hoezo ViaVia Kigali?
x2 = $60
Dat adresje kennen ze niet. Hoe kan het
ook anders: deze nieuwste JokeraccomAirport pick-up ViaVia
Astrid en Adolphe van de ViaVia komen je
modatie is minder dan een maand open.
desgewenst afhalen aan de luchthaven voor
Even navragen bij de collega’s. Na een
$15. Dit is prijzig gezien de afstand, maar
minuutje is het dan toch in orde: een foconform de marktwaarde voor een taxi.
tootje voor de veiligheidsdiensten en
$30 later mag ook Zeger voor een
Airport pick-up
maand Rwanda binnen. Wel opletten: als we het land tussentijds verlaten,
$15
vervalt ons visum en moeten we opnieuw betalen bij re-entry. Laura heeft de
bagage al van de band gehaald, en buiten staat Astrid op ons te wachten. Een
vriendelijke en vrolijke madam, met een bekend Gent-Brabants accent, die
ons snel met haar wagen uit de zwaarbeveiligde luchthaven leidt.
Kigali lijk je het best te kunnen beschrijven met ‘à l’aise’: de mensen groeten
gereserveerd vriendelijk, de wegcode is assertief zonder een greintje agressie
en het is hier MOOI! Zalig weertje ook: iets boven de 20°C, een briesje en een
ViaVia Kigali
beetje heiig. Volgens Astrid houdt dit al anderhalve week stand: het droge
Ontbijt $5 x2 = $10
seizoen is officieel begonnen. Er zijn weinig gasten in ViaVia Kigali (zie kaart
p.92), en we worden geüpgraded van 2 bedden in de slaapzaal naar een ensuite dubbelkamer mét terras. Ons hoor je niet klagen, vooral niet als onze
‘room with a view’ over een comfortabel bed, genoeg stopcontacten en een
badkamer met regendouche en badhanddoeken blijkt te beschikken. We bestellen meteen ontbijt – vandaag nog niet inbegrepen bij de kamer, de volgende dagen wel – en krijgen een eerste proevertje van de Rwandese voorliefde voor véél vers fruit. Een paar Belgische pannenkoeken met banaan, passievrucht, ananas en een potje Rwandese honing. De rest van de dag verloopt
rustig. Een hoognodig dutje voor Laura; lezen, schrijven en vogeltjes achterna
Motard ViaVia –
Kimironko (10’)
zitten voor Zeger. Rond 13u komt de Jokerreisleider in Astrid boven. Ze troont
RF 400 x2 = RF 800
ons en de twee net toegekomen Duitse jongedames mee naar de permanente
markt in Kimironko, de volgende wijk iets zuidwaarts van de ViaVia. Onze geliefde motortaxi’s uit Oeganda heten hier motards in plaats van boda-boda’s,
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maar het achterop zitten blijft even opwindend. De verplichte valhelm voor
chauffeur én passagier en de betere staat van de wegen/voertuigen/stuurcapaciteiten zorgen hier in Kigali alvast voor een groter veiligheidsgevoel dan in
Oeganda. Een ritje naar Kimironko van 10 minuten kost ons RF 400. Het rijplezier krijgen we er gratis bij. De prijzen voor
motards hangen een beetje af van hoe goed
Map of Kigali
je Kinyarwanda spreekt, dus ze variëren een
Een grote troef bij het verkennen van Kigali: de
beetje naarmate wij, Astrid of Astrids Rwan‘Map of Kigali’, uitgegeven door de beheerders
dese echtgenoot Adolphe de motards revan de expatfacebookpagina ‘Living in Kigali’.
gelt.
De dubbele kaart geeft een overzicht van de
Kimironko markt (zie kaart p. 94) heeft de
belangrijkste bezienswaardigheden, winkels
typische wanordelijke drukte die je overal in
en restaurants etc. Op de achterzijde staan
Sub-Sahara Afrika aantreft op marktjes,
verschillende wijken in meer detail
maar de deels overdekte nauwe wandelganuitgewerkt, en in de kantlijn vind je een
heleboel praktische tips over de do’s & don’ts
getjes tussen groenten, fruit, kleurrijke stofin Rwanda’s hoofdstad. In de laatste editie
fen, rugzakken en werktuigen geven het ge(najaar 2019) is ook de ViaVia opgenomen.
heel bijna een bazaarsfeer. We proberen 2
geldautomaten aan weerszijden van de
hoofdweg KG 11 vlak bij de markt: de KCB (Kimironko Branch, herkenbaar aan
het blauwe bord) en de GTBank (groen bord). Alleen met Laura’s Maestrokaart kunnen we RF 100 000 afhalen, en daarna niets meer. Is er een probleem
met Zegers rekening? Is het geld misschien op? Gisteren was het een nationale feestdag, en vanochtend heeft president Kagame onverwacht aangekondigd dat vandaag de feestdag gewoon verder gaat tot vanavond. Wie weet
zijn de geldautomaten al drie dagen niet meer bijgevuld? Wellicht is het een
mix van beide factoren: Zegers MasterCard en Maestro blijven heel de zomer
van tijd tot tijd dienst weigeren. Er zal in september een hartig woordje gebabbeld worden met Argenta, want we hebben beide kaarten laten openzetten voor Afrika!
We eten een paar pizzabroodjes uit een kleine bakkerij aan de zuidkant van
Pizzabroodje bakde markt, en installeren ons onder een parasolletje op een geplaveide binnenkerij Kimironko
plaats van een café. We bestellen een grote fles Primus met twee glazen en
RF 300 x2 = RF 600
maken meteen kennis met een vraag die doorheen Rwanda regelmatig onze
haren te berge zal doen rijzen. ‘Vous le voulez assez chaud ou trop fraîche?’
Primus bier 1L
Als u het enige juiste antwoord op deze vraag niet kent, dan kunnen wij geen
RF 1000
vriendjes worden. Noem ons gerust vooringenomen.
Omdat de Duitse meisjes nog een aantal zaken in Kigali willen bezoeken, splitsen we na een korte reünie aan de bakkerij terug. Wij wandelen op ons gemakje terug naar de ViaVia in de Kibagabaga wijk (3 km, 40’). Eens Astrid ook
terug thuiskomt, leggen we haar op de rooster over de opties in Kigali, en
vooral: waar vinden we lekker Indisch eten? Het is al jaren onze ietwat getikte
traditie om in Afrikaanse steden op zoek te gaan naar de beste Indiër.
RWA15
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Motard ‘ergens’ –
KG 9 Ave (15’)
RF 500 x2 = RF 1000
KG 9 Masala Indisch restaurant
Couvert x2 + rijst +
naan = RF 13 300
Drank = RF 5 600
Fooi = RF 2 100
Totaal = RF 21 000
Motard KG 9 Ave –
ViaVia (15’)
RF 500 x2 = RF 1000

Kigali lijkt zo veilig en proper dat we rond 18u besluiten om te voet te vertrekken. We hebben Astrids superhandige kaart van Kigali op zak, maar de afstanden erop lijken niet precies te kloppen. In ieder geval, we lopen hopeloos verloren.
Wanneer we in een valleitje plots tussen een rijstveld en massa’s volk lopen,
besluiten we om toch maar een motard staande te houden. Hij roept een collega erbij en 10’ later zetten ze ons af op de KG 9 Ave. Het restaurant heet KG
9 Masala en is dan ook vlakbij. We worden een beetje overweldigd door de
chique sfeer hier: heel mooi afgewerkt met houtsnijwerk en sfeerlicht. De
ober komt ons warme eucalyptushanddoekjes brengen om onze handen en
gezicht te deppen. We zijn al blij dat we onze lange broek aanhebben!
Een groot deel van de maaltijd proberen we te ontdekken hoe we verkeerd
gelopen zijn en vooral waar de motards ons in godsnaam hebben opgepikt.
We geraken er niet uit, zelfs met de kaart in de hand. Toch maar een motard
nemen op de terugweg?

Dag 2: €100, 50

Accommodatie: ViaVia Kigali
Adres: KN 299 Street, Kibagabaga (vlak bij Kibagabaga Hospital).
Contact: kigali@viavia.world , https://viavia.world/nl/afrika/kigali
Vier ruime, net afgewerkte en-suites (genoeg stopcontacten en netten aanwezig) met ruime badkamers en zalig hete douches. Eén kamer heeft zelfs een soort jacuzzi. Wij verbleven in kamers 5
(begin van de reis) en 6 (einde). Er is ook een dorm met 2 stapelbedden, en de mogelijkheid om
te kamperen in de tuin met grondtent of daktent. Rustige locatie met grote tuin in een residentiële
wijk buiten het centrum.
Extra faciliteiten: wasmachine, snelle wifi, Adolphe en Astrid als ideale gidsen in Kigali.
Catering: zalig ontbijt inbegrepen voor alle kamergasten, een beperkte maar snel groeiende bar
en menukaart met Belgische en Rwandese specialiteiten.
Prijzen: En-suite dubbel: $80

Dorm: $25

Kamperen: $10 (excl. ontbijt)
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Motard ViaVia –
KGM (20’)
RF 1000 x2 = RF
2000

Vrije bijdrage inkom KGM
RF 5000 x2 = RF 10
000

Motard KGM –
ViaVia (20’)
RF 1000 x2 = RF
2000

Snack naast
Kibagabaga Hospital
Samoosa = RF 250
Mandazi = RF 100

Zaterdag 6 juli – Kigali
In een land echt niet ver hier vandaan, in een tijd toen kleine Zeger en Laura
een stel vrolijke kleuters waren, deden een heleboel mensen een heleboel
slechte dingen. Let op, de mensen zelf waren niet noodzakelijk slecht, maar
meer dan een miljoen mensen verdwenen in poelen van bloed.
Het Kigali Genocide Memorial (KG 14 Ave in de Ruhango wijk, zie kaart p.94)
is, zoals Astrid aanvoerde, een absolute must voor iedereen die zelfs maar
vluchtig in Rwanda passeert. Na het ontbijt vangen we een aantal motards en
trekken we naar het Memorial. Het is een stevig ritje met de motard door de
vele heuvels, maar het is zeker de moeite waard. Als plaats van duiding en
herdenking voelt het museum diep doorleefd, professioneel, intrigerend en
precies lang of kort genoeg. Ons historisch hartje zingt bij de tentoonstelling,
terwijl een ander deel van ons met heel andere emoties worstelt. De conflictstudent in Zeger vindt ook het onderhuidse narratief erg interessant vanuit
een politiek standpunt. President Kagame pakt het werkelijk briljant aan. Wil
iemand tussen pot en pint eens een boom opzetten over de semi-verplichte
frasering ‘genocide tegen de Tutsi’s’? Het museum is gratis, maar een vrije
bijdrage is een vanzelfsprekendheid. Als blijkt dat de audiogids RF 20 000 kost
in plaats van de RF 12 000 zoals de Bradt gids vermeldt, laten we die links
liggen. We hebben ze niet gemist, ook al is Nederlands één van de vele taalopties! Alleen voor mensen die slecht ter been zijn, kan de audiogids wellicht
noodzakelijk zijn, want de Frans/Engelse duiding is een paar lettertypes te
klein om helemaal onderaan iedere muur te staan.
Het zal ons benieuwen of en hoeveel genocide memorials we de komende
weken zullen bezoeken. De gedenkplaats voor de Belgische para’s (Belgian
Peacekeepers Memorial, KN 3 Ave in de Kiyovu wijk) ligt hier niet gek ver vandaan, maar we besluiten dat we genoeg beklijvende emoties voor één dag te
verwerken hebben en keren terug naar de ViaVia. De motards kennen de
ViaVia niet, maar we vragen ons af te zetten aan Kibagabaga Hospital en zijn
vandaar op 5’ ‘thuis’. Astrids pannenkoeken waren voldoende om de dag mee
door te komen, mits een kleine hap tussendoor. Aan het hospitaal kopen we
een mandazi (oliebol) en een samoosa met een gekookt ei in: we kunnen er
weer tegen tot het avondeten. We eten onze lekkernijen niet op al wandelend, maar wachten tot we op het terras van de ViaVia zitten. In Rwanda is
het not done om op straat te eten of drinken!
Na een korte studierust (wat doen we de komende dagen, hoe snel trekken
we zuidwaarts?) beproeven we opnieuw ons oriëntatievermogen. We willen
van de Kibagabaga heuvel naar de vallei achter de Nyarutarama heuvel geraken. Het is wat zoeken, maar met de kaart in de hand en soms even teruglopen bereiken we het meertje (zie kaart p. 94) naast de super chique golfbaan
van Kigali. We komen toe aan het begin van het gouden uurtje, en dat beleven
we ook zo. Wat een licht! En wat een vogeltjes! Perfect voor wat kijken,
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Delhi Darbar Indian Restaurant
Couvert x2 + naan
x2 = RF 15 100
Passion juice x2 +
water x2 = RF 8000
Fooi = RF 1900
Totaal = RF 25 000

Dag 3: €38

gezellig praten, fotograferen en af en toe gewoon eens een kwartiertje langs
de waterkant zitten niksen. We raken het kleine meertje niet helemaal rond
voor het idee van – alweerIndisch voedsel ons overTe doen in Kibagabaga
valt. En feestje, op amper
Ã Rustige afgelegen residentiële wijk aan de
800m wandelen ligt de peroostzijde van Kigali, maar met een
fecte gelegenheid. Op kaart
motard sta je overal in 25’.
staat ‘Blueberry’s’ als aanÃ Het kantoor van Birding Rwanda bevindt
duiding, maar het bord aan
zich net naast de ATM’s aan Kimironko
de poort is duidelijker: Delhi
market,
voor
zij
die
graag
Darbar Indian Restaurant
gespecialiseerde info over of gidsen
(79 KG 9 Ave in de Nyarutahebben
tijdens
het
vogelen
rama wijk). Heel andere
(www.birdingrwanda.com +250 788 754
sfeer dan gisterenavond
615).
Ã Voor een rustig middagje met een
(veel minder afgelikt) en de
drankje, hapje en zwembad kan je naar
bediening is een stuk minPili Pili gaan. Wij bezochten dit zelf niet,
der prompt, maar het eten
maar we hoorden dat het uitzicht over de
is hartverwarmend lekker.
heuvels van Kigali er prachtig is, zeker bij
Het is ook nog eens veel te
zonsondergang.
veel, waardoor de wandeÃ Geld afhalen kan je aan de ATM vlak bij
ling huiswaarts met lange
het ziekenhuis.
stukken
heuvelopwaarts
niet gemakkelijker wordt.
We merken trouwens het volgende op over Kigali na zonsondergang:
Ã Wandelen na duisternis is oké op de verlichte hoofdwegen. Iedereen
doet het.
Ã Veel kleine winkeltjes zijn ook na 19u nog open: vooral apothekers
(pharmacies), drankwinkels (bottle stores) en kruideniers (grocery stores). De kleine bottle stores hebben een degelijk aanbod Chileense,
Australische en Zuid-Afrikaanse wijnen, en zowaar, Leffe voor RF
2500/flesje.
Ã Geen zichtbare openbare dronkenschap en quasi geen rokers op straat.
Wel Rwandese joggers mét verantwoord flesje water.

Accommodatie: ViaVia Kigali (zie 5 juli)
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ViaVia Kigali
1 en-suite kamer x
2 nachten voor de
prijs van 2 dorm
beds x 2 nachten =
$90

Motard ViaVia –
Nyabugogo (20’)
RF 1200 x2 = RF
2400

Bus Kigali – Huye
RF 2770 x2 = RF
5540

Zondag 7 juli – Van Kigali naar Huye
Het zal de eerste keer worden dat we een Afrikaanse hoofdstad node achterlaten. Hoewel we voornamelijk de residentiële wijken bezocht hebben – de
‘moslimwijk’ Nyamirambo houden we voor een andere keer – lijkt Kigali als
geheel veel groener, veiliger en gewoon aangenamer dan pakweg Lusaka, Harare en zeker Kampala. We staan vroeg op en zorgen ervoor dat onze zakken
klaar zijn voor vertrek. Onze zware valiezen voor in Zambia mogen 3 weken
lang kamperen in het waskot van de ViaVia, dus daar moeten we ons geen
zorgen over maken. We zijn Astrid en Adolphe erg dankbaar voor hun gastvrijheid, en we hebben de indruk dat die affectie wederzijds is. We voelen ons
hier zowel gasten als vrienden, amper klanten. Met een koffietje kletsen we
nog een uurtje op het terras terwijl hun dochtertje Molly af en aan loopt met
zandtaartjes (op bestelling mét extra steentjes) en voorleesboekjes. Astrid
vraagt actief naar feedback: over het eten, de kamer, de interactie en de begeleiding. Ze kan gerust zijn: de ViaVia Kigali is de ideale eerste of laatste stop
voor reizigers zoals wij. Dan nemen we de typische Jokerprijzen er graag bij.
Adolphe stopt en onderhandelt voor ons twee motards, Molly komt zwaaien
aan de poort en even later zwieren we weer in een veilige rotvaart over de
hellingen van Kigali (20’).
Nyabugogo Bus Station (zie kaart p.94) lijkt op het eerste gezicht wel op haar
tegenhangers in Lusaka en Kampala, maar na 2’ merken we dat de situatie
hier ordelijker en betrekkelijk rustig verloopt. Men komt ons wel roepend vragen of we naar Gisenyi/Oeganda/Tanzania willen, maar eens we onze ticketjes
voor Huye hebben, worden we met rust gelaten. Wel oppassen met onze zakken. We zien een aantal mensen die verdacht aan het circuleren zijn, en ook
erg scheef bekeken worden door de Rwandezen in de buurt. Er is een ruime
keuze aan busmaatschappijen: veel meer maatschappijen rijden naar Huye
dan in de Bradtgids staan. We kiezen de maatschappij op basis van vertrekuur.
De midibus van ongeveer 20 zitjes staat gepland voor 12u, en om 12u stipt
zijn we onderweg. Comfortabel is helaas anders. Dit formaat bus heeft géén
bagageruimte. Men propt onze rugzak nipt onder de achterste zetels, maar
dat is een luxebehandeling die de andere reizigers niet krijgen. Dan nog blijft
de plaats te beperkt: de komende twee uur zit Zeger met een verdraaid en
verkrampt been. Gelukkig helpt het landschap de zinnen te verzetten. Iedere
heuvel brengt een nieuw verfrissend panorama. We stellen vast dat we onze
liftroutine zullen moeten aanpassen. Ten eerste is het openbaar vervoer hier
door de kleine afstanden erg goedkoop. Ten tweede zijn vrachtwagens absoluut geen optie hier. Ze kruipen de heuvels op aan zo’n slakkengangetje dat
ze soms worden voorbijgestoken door voetgangers. En ten derde zien we erg
weinig grotere personenwagens passeren, waarmee het normaal gezien het
gemakkelijkst liften is. Veel liften hebben we niet gepland, maar we moeten
het wel in ons achterhoofd houden.
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Aangekomen in Huye gaan we voor het eerst met onze nieuwe rugzakken op
pad. We slaan de straat in voor het voetbalstadion en komen uit aan de poort
Twiga Hotel
En-suite double
met grote giraffen van Twiga Hotel (zie kaart p.94). Deze optie mikt duidelijk
room (met korting)
meer op de binnenlandse markt: de meeste toeristen zouden na één blik in
= RF 20 000
de donkere kamers rechtsomkeer maken. Toch bevatten ze al het nodige: een
(i.p.v. RF 30 000)
bed, elektriciteit, muskietennet en een badkamer met wc en (koude) douche.
Zeger voelt zich wel thuis: het is luxueuzer dan het guesthouse waar hij tijdens
zijn veldwerk een maand verbleef. Er is wat gênante verwarring over de prijs
door out-of-date informatie in de gids. Wanneer we dit aan het onthaal gaan
checken, is het moeilijk te zeggen wie zich vervelender voelt: wij omdat we
toch wel duidelijkheid willen, of de vriendelijke manager die zich geen blijf
weet en ons RF 10 000 teruggeeft. Een erg mooie geste, al was het compleet
Twiga Hotel
onze bedoeling niet. We besluiten dan maar om die RF 10 000 hier in de bar
Water x2 + soft
drink x2 = RF 2000
en het restaurant uit te geven. Voor het eten maken we nog een wandeling
door dit bizarre stadje. Het is gelegen op een langgerekte heuvelrug, uitkijkend op een prachtige
Prijsupdate Twiga Hotel (Huye)
zonsondergang. Een inIn Bradt guide (ed. 2019): RF 13 000 – 15 000 voor en-suite double
drukwekkende kerk met
In praktijk (2019): RF 30 000 voor en-suite double
een aangrenzende semiwilde rozentuin domiWe merkten doorheen de reis op dat de Bradt-prijzen regelmatig
neert één van de kruisveel te laag zijn. Opgelet: Ibis Hotel is definitief (?) gesloten!
punten. Erg knap, al gaan
we niet naar binnen. We
vinden verse limoenen, gember en rijst, dus we zullen niet verhongeren in
Nyungwe Forest NP over een paar dagen.
Voor het avondmaal kiezen we op het terras van Twiga Hotel voor waragu
Twiga Hotel
avec viande, oftewel nshima with beef stew voor zij die Zuidelijk Afrika geWaragu met stoofwend zijn. De stoofpot is taai maar heerlijk gekruid. Er drijven enkele
vlees x 2ViaVia
+ Primus
Kigali
urusenda, Rwandese pimentpepertjes, in. Zeger neemt enthousiast een ste(800ml) Ontbijt
x2 = RF $5 x2 = $10
vige hap uit een peper. Vijf
6800
minuten later komen we
Fooi = RF 700
allebei langzaam terug op
adem: Laura kan haar geschater onderdrukken en
Zeger ziet de wereld niet
meer door een rood
waas. Moet hij maar zo
Dag 4: €111
stoer niet willen doen.
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Accommodatie: Twiga Hotel, Huye
Adres: Kamaramaka Road, Huye (de straat achter het voetbalstadion)
Contact: https://www.booking.com/hotel/rw/twiga-ltd.nl.html
Gelegen in het noorden van Huye, in een straat die net achter het stadion van Huye westwaarts
afsplitst van de hoofdweg. Opvallende inkom met een giraffenbeeld. Een hele reeks kleine, eerder
donkere kamers met tegelvloer (muskietennet en 1 stopcontact aanwezig) langs een gaanderij.
Afgeleefd maar proper badkamertje met koud water. Wij verbleven in een dubbele en-suite, met
1 badhanddoek en 2 paar slippers voorzien.
Extra faciliteiten: gezellige buitenbar en binnenrestaurant.
Catering: ontbijt niet inbegrepen, wel goed voorziene bar en restaurant (met grote tv voor sportwedstrijden) met typische Rwandese kost aan lage prijzen.
Prijzen: En-suite dubbel: RF 30 000

Dubbel/twin: RF 20 000
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Maandag 8 juli – Van Huye naar Kitabi
De dag begint met een fotografisch wandelingetje naar de rand van heuvel.
Voor Zeger althans, Laura draait zich nog even om. We hebben geen van beiden erg goed geslapen. De nogal benauwde kamer en de eerste genocidenachtmerrie hebben hun tol geëist. Toen we gisterenavond nog snel ‘petitdéjeuner avec un peu de café’ bestelden, dachten we dat we een paar toastjes
zouden krijgen. Niet dus. Oervriendelijk en moederkloekgewijs komt Monsieur Salvatore (onze nieuwe beste vriend, uit Burundi) eerst aandraven met
slappe maar heerlijk aromatische koffie en een kannetje koeverse, hete melk.
Twiga Hotel
Daarna krijgen we een groot bord vol fruit, en dan een eenvoudige omelet
Ontbijt RF 2500 x2
met versgebakken toast. Blijkbaar het standaard Rwandese ontbijt: totaal= RF 5000
prijs RF 2500 pp.
Met onze opleiding kunnen we niet van onder een bezoek aan het Etnografisch Museum van Huye (zie kaart p.94) uit, en eens we lezen dat het een
kadootje was van koning Boudewijn, zijn we oprecht geboeid. Wie een beetje
tijd te doden heeft in Huye (vanaf een dik uur) en een beetje geïnteresseerd
is in geschiedenis/etnografie/lokale tradities kan hier het hart ophalen. Traditionele processen worden stap voor stap uitgelegd (we voelen ons alsof we
nu ook zelf bananenbier kunnen brouwen) in Kinyarwanda, Engels en Frans.
De curatoren van het vernieuwde Afrikamuseum in Tervuren mogen hier gerust op studiereis komen. De collectie in Huye is weliswaar veel kleiner (7
kleine zalen), maar lijkt samenhangender en veel beter geduid. De interacEthnographic
tieve displays in Tervuren mogen dan wel hip zijn – als ze werken – hier hebMuseum Huye
ben we tenminste het gevoel dat we iets bijgeleerd hebben. Onze rugzakken
Toegang RF 6000
mogen achter de toonbank, de fototassen en jassen in de lockers. Studenten
x2 = RF 12 000
(tot bachelorniveau, geen masters of doctorandi) krijgen korting. Er zou ook
reductie zijn als je meerdere musea bezoekt,
maar hoe dat precies werkt kunnen we niet
ATM in Huye
uitvogelen. Nu, voor €6 voor een ticketje kan
In Huye zijn meerdere banken met
je niet klagen, volle pot of niet. Ook de grote
geldautomaat. Wij gebruikten een ATM
en goed onderhouden tuinen zijn een betegenover de kathedraal die VISA, MasterCard
en Maestro aanvaardde.
zoekje waard. De vervetaapjes hebben een
prachtig speelterrein. Het park omvat velden,
Bus ‘Volcanoes’
keurig gemanicuurde paadjes tussen de struiken en een lommerrijk eucalypHuye – Kitabi
tusbos op de helling naar de vloeiweiden in de vallei. Voor de vogelaars onder
RF 2000 x2 = RF
ons: we hebben nog nooit zoveel paradijsvliegenvangers bij elkaar gezien als
4000
hier.
Het busstation (zie kaart p.94) ligt direct naast het museum. De bus naar
Nyungwe Forest NP (alle bussen richting Ruzizi of Kibuye) mag dan wel groot
zijn en veel bagageruimte hebben, maar vertrekken doet hij niet. Een attente
toezichter heeft een klein technisch mankement met een schokdemper opgemerkt. Typisch Rwanda: men wacht niet tot het een probleem wordt, maar
herstelt het meteen. De passagiers worden overgeladen op een midibus, en
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Snackbar busstation
Chapati x3 + samoosa x2 = RF 500

Dag 5: €20,50

wij krijgen de keuze: meegaan of wachten op de volgende bus die wel ruimte
heeft voor bagage. De verkrampte rit van gisteren doet ons beseffen dat twee
uur wachten niets betekent in onze lange reis doorheen het heelal en we gaan
op zoek naar iets te bikken. We vinden kraakverse chapati’s en samoosa’s gevuld met puree en urusenda. Zeger doet wat aarzelend over dat laatste, maar
onterecht.
Volgens de Bradtgids is het ongeveer 2u30-3u van Huye naar Kitabi, het laatste dorpje voor Nyungwe Forest NP. Alweer niet correct: de weg ligt er perfect
bij en 1u20 later stappen we al uit de bus. Jammer bijna, want we zouden de
twee dames in de zetels achter ons graag inhuren om de rest van ons leven
van passende en geopinieerde commentaar te voorzien… Vanuit Kitabi dorp
is het een kwartiertje stappen langs de hoofdweg naar Kitabi Eco Center, en
bijna halen we het niet. Iedere bocht verleidt ons tot even stil te staan bij het
glorieuze zicht. En hier mogen wij twee nachten blijven en niets anders doen
dan rondkijken? Zalig!
Het Eco Center blijkt half in privéhanden en half door de lokale gemeenschap
uitgebaat. Het zorgt voor een gezellige mengeling van drukte en bedrijvigheid,
van orde en chaos en van klasse en complete stijlbreuk. We voelen ons meteen thuis. De komende dagen is dit onze hoogstpersoonlijke heuveltop en we
wanen ons echt wel ‘koning van de berg’. Er is accommodatie in traditionele
rieten hutten (in een nagemaakt koninklijk complex), platformen met opgezette tenten en hier en daar een vlak stukje om een eigen tent te plaatsen.
We kiezen het mooiste uitzicht, lokaliseren de dichtstbijzijnde wc’s en badkamers en installeren ons met een boekje. Laat de zon maar draaien, wij zitten
goed.
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Accommodatie: Kitabi Eco Center
Adres: Kitabi dorp, op een heuvel tussen het dorp en het NP.
Contact: kitabiecocenter@gmail.com , http://kitabiecocenter.com
Klein eco-initiatief zonder franjes, maar met wellicht een van de mooiste uitzichten van het hele
land. Verspreid over een heuveltop staan verschillende houten platformen met vooropgezette
tweepersoonstenten (we zagen ook één oudere vierpersoonstent). Het is ook mogelijk om je eigen tent op te zetten op enkele open plekjes. Er zijn twee sanitaire blokken, met doorspoelbare
wc’s en koude douches. Daarnaast is er een traditioneel ‘koninklijk’ complex, gemaakt van riet en
hout, met enkele tweepersoonskamertjes (twins) en een grotere ruimte voor een familieovernachting. Het sanitair ligt in een apart gebouwtje ernaast. In de bar zijn een aantal stopcontacten
voor gemeenschappelijk gebruik.
Extra faciliteiten: beperkte bar, centrale vuurkuil voor gemeenschappelijk kampvuur, mogelijkheid tot meer dan een dozijn uitstekend gegidste wandelingen (theeplantages, NP, community,
’s nachts, …), vraag naar de brochure bij aankomst.
Catering: ontbijt niet inbegrepen, maar goedkoop en monsterachtig veel. ’s Avonds eenvoudige
lekkere kost, en op vrijdagen of als er groepen met kinderen langskomen: zelf te beleggen pizza!
Prijzen:

Kamperen: $25/2 pers.
Kamer: $50/$75/2 pers.
Kamperen (in hun tent): $30/2 pers.
Ontbijt: RF 2000
Avondmaal: RF 5000
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Straatwinkeltje
Fanta x2 = RF 1000
Mandazi x2 = RF
200

Dag 6: €1

Dinsdag 9 juli – Kitabi
De wekker gaat om 5u30 en zowaar, we rollen gezwind onze slaapzak uit.
Zonsopgang in Kitabi willen we niet missen. Het is reuzegezellig deze ochtend:
dat de zonsopgang verborgen ging achter de wolken kunnen we bijna vergeten. Maar jongens, wat is het koud! Twee truien per persoon, en dan nog weet
de wind plekjes te vinden om te
bijten. Laura beschrijft de
grootte van het ontbijt als copieus, Zeger houdt het op suïcidaal. Daarmee weten we meteen ook wie de drama queen
van ons tweeën is… Het raakt
toch op, mits het wegsmokkelen van enkele stukken brood en
fruit om als middagmaal te dienen. De rest van de
dag doen we niet veel meer dan kijken, lezen en fotograferen, af en toe 50m
verkassend langs de heuvelkim in achtervolging van het mooiste licht. Na de
middag wandelen we even de weg af om naar het begin van het regenwoud
te gaan kijken. Er is geen poort, maar onder de eerste woudreus zit een gewapende parkwachter die ons vriendelijk duidelijk maakt dat we niet verder kunnen wandelen. We drinken iets, en kijken verlangend naar het weelderige
groen van het woud en de golvende theeplantages. De oerwoudgeluiden en
de plots oplopende temperatuur doen ons al uitkijken naar de komende dagen.
Een zonsondergang als deze zullen we wellicht nooit meer meemaken. Terwijl
voor ons, in vlammen roze en goud, de zon sterft boven het dal, komt achter
ons over de heuvelrug een machtig onweer aanzeilen. De zon raakt net de
horizon als de eerste donderslag door de vallei rommelt. Twee minuten later
zijn we helemaal opgeslokt door een enorme regenwolk waarin de bliksem
tikkertje speelt. Er is vandaag een gezin met kinderen toegekomen, dus terwijl
Zeger tevergeefs probeert
om de bliksem op de gevoelige plaat vast te leggen, stookt de kookploeg
de houtoven op. Er staat
huisgebakken en zelf te
beleggen pizza op het
menu.

Accommodatie: Kitabi Eco Center (zie 8 juli)
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Kitabi Eco Center
Gids (3 uur) RF 36
000
Fooi RF 4000

Kitabi Eco Center
Kamperen RF
15 000 x 2 nachten
= RF 30 000
Ontbijt RF 2000 x
2p x2 = RF 8000
Dinner RF 5000 x
2p x2 = RF 20 000

Woensdag 10 juli – Van Kitabi naar Nyungwe NP
Na het weerspektakel van gisteren doet vroeg opstaan pijn. Toch halen we
het om tegen 6u stipt klaar te staan voor onze excursie. Zelfs onze bagage is
al gepakt, we moeten bij terugkomst alleen de tent nog strijken. Theogène,
de man die ons eergisteren heeft verwelkomd, neemt ons mee op de Speckled Mousebird Trail, door het landbouwland en de stukjes halve wildernis tussen het Eco Center en Kitabi dorp. Een prachtige wandeling met een wisselende gids. Van vogels – officieus de focus van deze wandeling – heeft Theogène geen kaas gegeten. Op vlak van plantkunde, traditionele geneeskunde,
landbouw en conservatie schittert hij dan weer indrukwekkend. Echt een aanrader, deze wandeling! Je moet een beetje goed ter been zijn wegens de vele
smalle paadjes langs de hellingen, maar fysiek uitdagend is het zeker niet. Als
ons budget het toeliet, zouden we veel meer tochten vanuit Kitabi maken.
We ontbijten opnieuw uitgebreid en nemen dan met moeite afscheid van Kitabi. Na amper twee nachten voelt het al aan als ‘ons’ plekje. Bij het betalen
rekent men ons maar RF 15 000 per nacht aan in plaats van RF 25 000. Is de
prijs dan toch per tent in plaats van per persoon, zoals zowel de reisgids als
de flyers in Kitabi zelf beweren? Of hebben ze een foutje gemaakt? Wij protesteren niet, maar bedanken hartelijk en stappen dan gepakt en gezakt naar
het laatste gehuchtje voor het park (15’). De nieuwe rugzakken beginnen aardig vertrouwd te voelen. Zelfs het fotomateriaal in de zijtassen vertraagt Zeger
niet al te veel. Dit wordt onze eerste keer liften in Rwanda, en we zijn benieuwd. Hoe lang zal het ons kosten om van de grens van het NP naar het
centrum ervan te geraken? Eerste keer blijkt goede keer: na een kwartier rijdt
een eerste auto ons straal voorbij, besluit dan dat we benedenwinds toch niet
te sterk ruiken, keert terug en neemt ons mee.
Nyungwe Forest NP is een wonder van regenwoud en bergen. Eindeloze steile
hellingen, muren van groen, af en toe eens een panoramisch vergezicht en…
immens veel militairen langs de nieuwe tarmac. Iedere 200m staat een soldaat in volledige battle dress. Helm, kaki’s, combats: het plaatje is compleet,
inclusief AK-47’s als lichtste wapen. We passeren zelf een duo met een mortier! Eerst gokken we dat de president of een buitenlandse hoogwaardigheidsbekleder er aan komt, maar later horen we dat deze weg altijd bemand wordt.
De tarmac is de eerste vastliggende en verdedigbare linie in het grensgebied
met Burundi. Nyungwe vormt een doorlopend geheel met een nationaal park
aan de andere kant van de grens, uitgerekend in een momenteel erg onrustige
provincie. Dat, in combinatie met president Kagame’s briljant strategisch
brein. Het permanent gemobiliseerde Rwandese leger is vele malen te groot
voor zulk een klein landje, dus moet Kagame zijn troepen iets te doen geven.
Je kan immers niet altijd gaan stoken in je buurlanden om je manschappen te
entertainen… (dank aan prof. dr. Koen Vlassenroot van de UGent voor de achtergrondkennis). We rijden in ongeveer 45’ van Kitabi naar Uwinka Reception
Center. Het bezoekerscentrum blijkt een modern pareltje te zijn: een open
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ontvangstbalie, een miniem interpretatiecentrum en een restaurantje dat
lunch en avondmaal voorziet. De uitbaters van het restaurantje beheren ook
de campsites, en die kunnen tellen. De eerste campsite is een overdekt houten platform net onder het bezoekerscentrum met een wc en een simpele
douche. Prachtig gemaakt in lokaal hardhout, en wat een uitzicht over het
oerwoud en de vallei! Er is een tweede loBetalingen Nyungwe NP
catie heuvelafwaarts, dus we dalen met
Sinds 1/07/2019 kan je voor de activiteiten in
onze gids 200m over een vreemde rode onNyungwe NP alleen nog betalen met VISA of
dergrond die kruimelt en vreselijk glibbert.
MasterCard. Mensen met MasterCard moeten
Oppassen geblazen! Het tweede platform is
dus ook hun ‘bakje’ van de bank meebrengen.
even knap gemaakt, maar ligt middenin het
Cash wordt niet aanvaard. In het restaurantje
woud. Overal getsjirp en gekwetter. De bekan je wel met cash betalen.
slissing is snel gemaakt: prachtige uitzichten kennen we, maar hoe vaak heb je de
Men wil dit systeem in de toekomst uitbreiden
kans om wakker te worden tussen het oernaar de andere nationale parken in Rwanda.
woudleven? De korte klim naar het centrum – met serieuze kans op aapjes onderweg – nemen we er graag bij.
Uwinka
Overnachting 1 tent
Terug in het bezoekerscentrum stuiten we op een probleem. Sinds 1 juli wor= RF 27 500
den alle permits in Nyungwe digitaal uitgereikt én betaald. De omzendbrief
ViaVia=Kigali
Fooi vuurman
RF
hierover achter de balie vermeldt ‘flexibility’, maar desondanks mogen de be1000 Ontbijt $5 x2 = $10
ambten NIETS van cash meer aanvaarden. Wel overschrijvingen met VISA,
MasterCard en Mobile Money. Hoezo MasterCard? Hoe denk je dat zonder
bakje van de bank te doen? En wel degelijk: het lukt niet om te betalen voor
excursies. Ietwat geïrriteerd – dat klinkt beschaafder dan pisnijdig – besluiten
we om er vandaag het beste van te maken in Uwinka zelf. Gemakkelijk is dat
niet, want je hebt nul bewegingsvrijheid. Iedere beweging wordt opgemerkt,
en 10m de weg opstappen om naar vogeltjes te zoeken mag niet. Meteen
komt er een ranger zeer dringend verzoeken om rechtsomkeer te maken. Zeger is zwaar uit zijn hum, maar het is verdraaid moeilijk om niet op te vrolijken
in deze spectaculaire
omgeving.
Het spel van de
wolken tussen het
woud lijkt wel magisch. Tegen zonsondergang komt
een man ons hout
brengen aan de
vuurplaats
aan
campsite 2. Hij staat erop om een speciaal kookvuur aan te leggen, helemaal op maat van onze kookpot. Met de
Uwinka
Frietjes met bean
stew RF3000 x2 =
RF 6000
Water x2 = RF 1200
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Dag 7: €129

vallende avond verandert ook de stem van het woud om ons heen. Vol leven,
maar geen moment griezelig. Na het eten komen de enige andere kampeerders, twee Britse college boys, erbij zitten. Het wordt een reuzegezellige
avond, en we hebben iets om naar uit te kijken voor morgen: George heeft
een VISA-kaart.

Accommodatie: Uwinka Campsite
Adres: Uwinka Visitor’s Center (Nyungwe NP)
Contact:
info@nyungweforestnationalpark.org
,
https://www.nyungweforestnationalpark.org/camping/
Twee overdekte platforms in tropisch hardhout om je eigen tent op te zetten of in een beschikbare tent te slapen. Geen mogelijkheid om piketten in te slaan (valt op te lossen met touw). Eén
platform ligt net onder het Visitor’s Center en heeft prachtig uitzicht over het wolkenwoud, één
platform ligt 200m heuvelafwaarts midden tussen de bomen. Beide platformen hebben een
vuurkuil met zitbanken. Beide campsites hebben een kleine ablution block met een wc en een
kraantje. Opgelet: in Uwinka kan het ’s nachts erg koud worden door de grote hoogte en de
vochtige omgeving.
Extra faciliteiten: opzichter die voor hout zorgt (en desgewenst kookt met jouw ingrediënten),
de camping ligt aan de trailhead van de meeste wandelingen, laat je bagage veilig achter aan de
receptie.
Catering: mogelijkheid tot koken op kampvuur onder een dak, ook lunch en avondmaal verkrijgbaar in het Uwinka restaurant.
Prijzen: Kamperen: RF 27 500/tent

Lunch/avondmaal: RF 3000 tot 5000
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Uwinka
Umugote Trail (3u)
$40 x2 = RF 80 000
(genereuze wisselkoers)

Uwinka
Lunch x2 = RF 6000
Stoney x2 = RF 2000

Gisakura bushalte
Sandwich x2 = RF
200

Donderdag 11 juli – Van Nyungwe NP naar Rusizi
Een uur na zonsopgang begint Laura zich af te vragen waar Zeger nu weer
uithangt. Die is uiteraard de tijd alweer uit het oog verloren tussen de zonsopgang en de vogeltjes. Ontwaken in een oerwoud: het heeft iets speciaals.
Onze jonge Britten hebben intens
kou geleden vannacht met alleen
hun linnenzak, maar willen nog
steeds hun VISA-kaart ter beschikking stellen. We betalen
hen terug in cash en geven hen
RF 1000/$1, zodat ze er zeker
niet benadeeld uitkomen. Tegen 8u30 staan we gepakt en
gezakt klaar aan de balie, en
om 9u stipt kunnen we vertrekken op de Umugote Trail. Onze rugzakken
mogen we veilig stockeren in het radiolokaal. Met ons budget in het achterhoofd gaan we voor een nature hike zonder specifieke (duurdere) focus. Onze
gids Seliac (?) lijkt eerst twijfelachtig en stil, maar toont zich al snel een eersteklas botanist. We leren bij over drum trees en geneeskrachtige planten,
over orchideeën en vruchten die meer apen aantrekken dan andere. Plots
weergalmt in de verte de oerkreet van een chimpansee, en Seliac ontpopt zich
tot de meester-tracker die die hij vroeger professioneel was. Met veel luisteren en sporen lezen geraken we tot vlakbij de chimpansees zonder ze te zien,
en raken ze dan terug kwijt. Geeft niet, we hebben zo ook al massa’s bijgeleerd van een man wiens passie besmettelijker is dan ebola. De rest van de
wandeling blijft interessant, en tegen 12u30 staan we terug in Uwinka. We
eten nog snel lunch – met bezoek, wanneer een l’Hoest monkey op de railing
naast onze tafel komt zitten – en dan zijn we klaar voor de volgende etappe.
Lang hoeven we niet te liften op de parking van Uwinka: één van de rangers
moet naar Gisakura en biedt ons een lift aan tot de bushalte net voorbij de
grens van het park. Plots begrijpen we waarom overal langs de weg borden
met op het eerste zicht onredelijke snelheidsbeperkingen staan: voorbij
Uwinka heeft de weg een aantal potholes op de gevaarlijkste haarspeldbochten. Het kronkelt, klimt en daalt zo hard dat we bijna ons middagmaal terug
zien verschijnen. De bushalte in het gehuchtje Gisakura vinden we niet aangenaam van sfeer, dus we kopen wat brood en wandelen zo’n 300m verder
zodat we uit het zicht krijgsraad kunnen houden. Er is geen sprake van dat we
in een overvol minibusje stappen momenteel: onze maag kan het niet aan.
We hebben geluk: nauwelijks de tijd van één broodje later passeert er een
comfortabele jeep die – met korte professionele stops onderweg – helemaal
doorrijdt naar het grensstadje Rusizi. Onze sympathieke chauffeur is praatgraag, en neemt ons simpelweg mee naar zijn hotelletje. Wij klagen niet: La
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La Petite Isimbi Hotel
Room with a view =
RF 15 000
Spaghetti x2 = RF
6000
Water 1l = RF 1000
Ontbijt x1 = RF
2000

Dag 8: €108

Petite Isimbi (zie kaart p. 95) stond sowieso al op ons lijstje met mogelijkheden voor vannacht.
Voor amper RF 15 000 krijgen we de beste kamer (i.t.t. RF 25 000 in de Bradt
gids), met uitzicht op Rusizi, Lac Kivu én… Bukavu. Plots is Congo heel dichtbij,
spannend! Het water van de douche is koud, maar wat een zaligheid om terug
proper te zijn. Zelfs onze kleren krijgen we gewassen in de tobbe, en ons ruim
terras-met-meerzicht verandert in een kluwen van waslijnen. We weten weer
waarom we altijd 6m touw meesleuren! De spaghettisaus bij het avondmaal
komt uit een pakje,
maar boven het meer
pakt zich een onweer
samen, en wij zijn
klaar om Congo –
maar eerst ons bed –
in te duiken.

Accommodatie: La Petite Isimbi, Rusizi
Adres: afsplitsing van de RN6 tarmacweg
Contact: geen eigen online aanwezigheid
Lokaal hotel zonder veel charme maar met alles wat je nodig hebt: populair bij rondreizende lowbudget zakenlui. Middelgrote en-suite kamer (muskietennet en 2 stopcontacten aanwezig) met
schrijftafel, kleerkast en terras. Badkamer met doorspoelwc, een tobbe en (koude) douchekop.
Vraag zeker naar de kamer(s) met zicht op Lake Kivu en Bukavu. Prijs was een stuk lager dan vermeld in de Bradt guide (ed. 2019).
Extra faciliteiten: terras
Catering: ontbijt voor 1 persoon inbegrepen per kamer, buffetstijl. Avondmaal mogelijk, maar weinig en ongeïnspireerd.
Prijzen: En-suite dubbel: RF 15 000

Ontbijt: RF 2000
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Week 2: Democratische Republiek Congo

HOOGTEPUNT
DIEPTEPUNT

Oog in oog staan met Bonané, de zilverruggorilla.
De veel te snelle afdaling van Mt. Nyiragongo en de gevolgen ervan.
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Rusizi centrum
Pasta en allerlei =
RF 7250
Brood en chapati’s
= RF 1200

Motard La Petite
Isimbi – grenspost
RF 500 x2 = RF 1000

Grenspost DRC
Bukavu
Toeristenvisum
$100 x2 = $200

Vrijdag 12 juli – Van Rusizi naar Kahuzi-Biega NP (DRC)
Een persoonlijke mijlpaal vandaag: na
Wisselkoers Congolese Franc
jaren vanop een afstand naar de De€ 1 = CFR 1862
mocratische Republiek Congo gekeCFR 1000 = € 0,54
ken te hebben, steken we de grens
over. We zijn allebei een tikje nerveus.
We hebben genoeg horrorverhalen gehoord over corrupte beambten aan de
grens, en over de problemen in DRC, om het komende deel van de reis geen
evidentie te maken. Na een mager ontbijtbuffet laten we onze rugzakken nog
even achter bij de hotelbalie om te gaan winkelen. We willen de komende
dagen volledig zelfvoorzienend kunnen opereren. Juist om de hoek ligt de
drukke winkelstraat van Rusizi, en in drie opeenvolgende mini-alimentation
winkeltjes vinden we linzen, tomatenconcentraat, honing, brood en pasta. Alleen groenten zullen we nog in Congo zelf moeten zoeken. Het is opnieuw
opvallend dat je hier overal Colruytproducten vindt. De verleiding om mergpijpjes en zebrakoeken te kopen is dan ook vrij groot.
We halen onze rugzakken op, ademen eens diep in en uit en stoppen twee
motards om ons naar de grens te brengen. Tot onze verrassing gaat de grensovergang behoorlijk vlot. Even aanschuiven om Rwanda uit te gaan (ons visum
wordt afgestempeld, dus volgende week moeten we een nieuw kopen om het
land terug binnen te mogen) en dan een eenvoudige brug over een miezerig
stroompje. Er staat een drukke rij Congolezen en Rwandezen aan te schuiven
bij het loket ‘Nationaux’, maar wij mogen al die mensen met hun zakken maismeel en kippen in manden op het hoofd voorbijsteken. Het loket ‘Internationaux’ kent duidelijk amper passage. Een vriendelijke beambte vraagt ons paspoort en onze uitnodigingsbrief, en geeft ons een geel immigratieformulier
om in te vullen in de open wachtruimte. Tien minuten later stappen we met
een keurig kwitantiebriefje van $100 per persoon Congo binnen. De Rwandees met 30 kippen op het hoofd moet een stuk langer wachten.
Terug op straat lijken we net een andere planeet te betreden. Nu ja, straat…
Waar is de weg naartoe? Van de Rwandese netheid zie je hier niets meer.
Geen enkele wagen hier ziet eruit alsof hij überhaupt kan starten, dus we nemen de benenwagen en beklimmen de eerste heuvel van Bukavu. We hebben
een vaag idee waar we heen moeten, maar erg duidelijk is de kaart in de Bradt
gids niet over de exacte locatie van ‘Agence Espérance’. We begrijpen de auteur, Philip Briggs, trouwens hoe langer hoe minder. Hoezo Bukavu is een
groen paradijs? Hoezo is Rusizi in vergelijking lelijk? Bukavu is ongetwijfeld
heel veel, maar ‘mooi’…? Wat een drukte, wat een heksenketel! Na 10’ zweten we ons te pletter. In contrast met het bergwoud is het hier aan Lake Kivu
erg drukkend.
Plots stopt naast ons een witte LandCruiser. Een vriendelijke muzungu spreekt
ons aan en staat erop ons naar onze bestemming te brengen. Zien we er dan
zo ellendig uit? Of is het christelijke naastenliefde? Het blijkt een Witte Pater
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Taxi Bukavu –
Kahuzi-Biega NP
Enkele reis = $50

Stalletjes langs weg
naar KBNP
Ajuinen = CFR 1000
Passievruchten (29)
= CFR 2000

uit Calais te zijn, dus Zeger kan meteen familieverhalen over zijn grootnonkel
beginnen uitwisselen – langs onze kant in wel érg gebroken Frans. Agence
Espérance lijkt onvindbaar, dus zet le père ons af aan Café Karibu. Na stevig
rondvragen blijkt Espérance schuin tegenover het café te wonen, achter een
ongemarkeerde houten poort (zie kaartje p. 95). We komen onaangekondigd
bij haar binnenvallen met een dubbel verzoek. We reserveren onderdak voor
komende zondag, en we vragen om hulp bij het regelen van vervoer naar Kahuzi-Biega NP. Beide zijn geen probleem: ‘Installez-vous pour une demi-heure,
vous voulez un peu de café’? Twintig minuten later staat er een betrouwbare
taxichauffeur voor de poort en kunnen we het Congolese binnenland in trekken. En nee, voor dat zalig koffietje mogen we niet betalen. Christophe vraagt
of we van muziek houden, en onder begeleiding van Franse smartlappen en
Céline Dion banen we ons een weg uit de mierenhoop Bukavu. Wat een gekte
in het verkeer hier! De reeks potholes die door hun lineaire karakter de weg
vormen, krioelen van de auto’s, motards en voetgangers. Je moet hier verdraaid goed de breedte van je auto kennen om ongeschonden de stad door
te geraken. Wij zouden expliciet afraden om hier zelf te rijden, zeker bij een
eerste bezoek. De gebouwen zijn een bonte mengeling van afgeleefde krotten, vergane koloniale glorie en moderne nieuwbouw met veel glas en staal.
Het totaalplaatje is bevreemdend en overweldigend. We zijn blij in een taxi te
zitten, met een doelgerichte chauffeur.
De weg verbetert enorm
Dollars en Congolese Francs
zodra we 5km de stad uit
In Oost-Congo accepteert iedereen betaling in
zijn: plots rijden we over
dollars, met als enige uitzondering de briefjes
een heel aanvaardbare
van $1 en $2. Je hebt dus best je grote
tarmac. Blijkbaar heeft
bedragen in dollars bij, en je wisselt zo snel
voormalig
president
mogelijk een paar dollar in CFR wisselgeld.
Kabila hier een buitenverblijf, dus dat zal er wel
voor iets tussen zitten. We vragen Christophe om onderweg even te stoppen
voor groenten. Aan een klein dorpje stopt hij, maar weigert ons mee te laten
uitstappen. We zien al snel waarom: hij wordt meteen bestormd door een
tiental verkoopsters en tegen de deur van de wagen vastgepind. Hoe de onderhandelingen verlopen, kunnen we niet volgen. Zowel de vraagprijs als de
koopprijs lijken bij iedere dame precies CFR 1000 te zijn voor een bussel uien.
Uiteindelijk krijgen we voor een extra CFR 2000 ook een emmer passievruchten – en ja, dat was de kleinste verkoopseenheid. Christophe betaalt voor ons
in CFR, wij geven hem het bedrag ruim in dollars. Belangrijk: briefjes van $1
en $2 worden in DRC niét aanvaard.
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Na amper anderhalf uur rijden komen we aan in Tshivanga HQ, de toegang
tot Kahuzi-Biega NP. In het Centre d’Accueil krijgen we een hartelijke ontvangst. Of kamperen mogelijk is? We zijn even in de
war door hun enthousiasme, maar blijkbaar hebben ze een gloednieuwe verblijfplaats in het secundaire woud achter het Centrum. Zes smaakvolle
stenen bungalows met ruime badkamers en ingebouwde haardvuren tegen de nachtelijke koude.
Een prachtige, schaduwrijke campsite op een
vlakke zachte bodem ligt achter de bungalows,
inclusief een banda met picknicktafel, licht en
oplaadpunten. Onze tent staat al grotendeels
op, wanneer de dame van het onthaal erbij komt.
Of we alsjeblief willen verhuizen naar een van de twee grote
Meru-safaritenten die onder een afdak uitkijken over de vallei. Even denken
we dat we toch niet mogen kamperen, maar het tegendeel is waar: we mogen
gratis twee nachten in een bed slapen. En of we alsjeblief aan iedereen thuis
willen vertellen dat Tshivanga over accommodatie beschikt?
Monsieur Mathieu wordt de komende dagen onze persoonlijke bewaarengel,
en hij begint meteen met hete thee en koffie aan te dragen, die we dankbaar
opdrinken terwijl hij verse lakens en een extra deken op het bed legt en… wifi
in onze tent installeert! Hier zitten we, in Congo, koffie te drinken en facebookberichtjes te beantwoorden, terwijl boven ons hoofd blue monkeys de
boomkruinen onveilig maken. Zo moet het surrealisme uitgevonden zijn. Wij
hadden op twee nachten in de meest basic omstandigheden gerekend, kamperend onder de dakgoot van het HQ, en nu zitten we hier! Even later opnieuw een verrassing: men heeft Zegers vogelgids en lange lens opgemerkt,
en Safari, de gespecialiseerde vogelgids, komt even dag zeggen. De interessante vogeltjes zitten daar en daar, en we mogen min of meer gaan en staan
waar we willen. Allo Nyungwe, on s’entend?
De rest van de dag zitten we gelukkig te wezen op ons ‘terras’, terwijl Mr. Mathieu ons
gezelschap houdt. We
oefenen ons Frans en
delen onze chapati’s
die we nog hebben
van vanmorgen en zijn
vers geplukte avocado’s.
Mathieu biedt aan om voor ons te koken met onze ingrediënten, en wil morgen verse kip klaarmaken als we hem budget geven om in het dorp inkopen
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Tshivanga Campsite
(KBNP)
Zak houtskool = $5

Dag 9: €240,50

te doen. We hebben echter al ons eten mee, dus we draaien de rollen om en
koken voor hem. Hij bezorgt ons houtskool, die hij in een sierlijk gemaakte
brander komt aandragen. Na een hartige linzendahl bedankt hij ons, en geeft
ons een vriendelijke waarschuwing. Het heeft gesmaakt, maar biedt een OostCongolees geen linzen aan. Hier associeert iedereen linzen met noodhulp uit
de jaren ’90, toen de regio overspoeld werd door vluchtelingen uit Rwanda.
‘C’est de la nourriture pour les Rwandais, mais pas pour nous!’ Oeps. Wat een
prachtig stukje culturele uitwisseling!

Accommodatie: Tshivanga HQ, Kahuzi-Biega NP
Adres: 1u30 rijden van Bukavu, Sud Kivu (oostgrens van K-BNP)
Contact: contact@kahuzibiega.org , www.kahuzibiega.org
Een verborgen pareltje net achter Tshivanga HQ, net op de grens van het woud en het NP. De
camping bestaat uit twee delen: een ruime campsite met een ondergrond van zachte dennennaalden, veel schaduw en een paviljoentje met picknicktafel, elektrisch licht en stopcontact; en
twee grote overdekte Meru-stijl legertenten met een dubbel bed, warm beddengoed, een grote
kleerkast, stoelen, een klein tafeltje, elektrisch licht en… wifi! Pure glamping! Wij betaalden hier
niet voor in ruil voor reclame thuis, en waren volledig overdonderd door de luxe en de toewijding.
Zelfs wanneer men hier stevig voor begint door te rekenen, zijn de Meru-tenten zeker het overwegen waard in deze omgeving waar de regenbuien plotse zondvloeden kunnen zijn.
Alle kampeerders maken gebruik van een kleine ablution block met ruime wc en douche.
Naast de campsite beschikt Tshivanga ook over een aantal vulkaanstenen bungalows, verspreid
over een parkachtig stukje secundair woud achter HQ. Iedere bungalow heeft een dubbel bed
met een dikke matras, een zithoek met open haard en een badkamer met een badkuip en doorspoelwc.
Extra faciliteiten: wifi, persoonlijke assistent (gezelschap, koken, vuur etc.), occasionele aanwezigheid van gorilla’s (klinkt blasé, nietwaar?), rangers die klaarstaan om eender welke natuurhistorische vraag over de flora, fauna en het park te vertellen.
Catering: ofwel regel je op voorhand dat men voor je zal cateren, ofwel ben je volledig zelfvoorzienend en zal men aanbieden om met jouw voedsel maaltijden te bereiden. Wij kregen iedere
dag warm water (koffie en thee).
Prijzen: Kamperen: onbekend, mogelijk $50 ($35 student)
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Tshivanga HQ (KBNP)
Gorilla permit = $400
Gorilla permit student
= $200

Zaterdag 13 juli – Kahuzi-Biega NP
We zijn hondsvroeg wakker voor de oerwoudzonsopgang en onze gorillatrekking, maar het is twee keer wachten. De zon verstopt zich achter een grijs
wolkendeken en om 7u30 aan het Centre d’Accueil staan is duidelijk véél te
vroeg. Na een uur brengt een jeep een groepje toeristen uit Bukavu, en kan
hoofdgids Juvenal aan de briefing beginnen. Zoals iedereen hier legt hij grote
nadruk op onze rol als ambassadeurs voor de gorilla’s en het park als toeristische bestemming. We vullen een formulier met persoonlijke gegevens in, en
Zegers oude studentenkaart (vervaldatum 2022) levert hem halve prijs op. We
hadden hier op voorhand wel op gehoopt, maar het eigenlijk niet verwacht.
Tegen 9u kunnen we op weg: met enkele gewapende rangers kruipen we achterin een LandRover en hossebossen naar grotere hoogten in het park. Vanop
een soort uitkijkpunt trekken we daarna te voet verder. Heuvels op, heuvels
af. Over boomstronken en onder hangende varens. Hier en daar moeten we
over army ants springen, of huppelen we over stukken van het pad waar de
mieren te talrijk zijn. Gesloten schoeisel en je lange broekspijpen in je sokken
steken zijn hier absoluut noodzakelijk! En dan, plots toch onverwacht, staan
we op 4m van Bonané, een silverback.
Fotografietips: gorilla’s
- Meestal ben je erg dichtbij (<8m). Een 70-200mm lens
volstaat, met eventueel een tweede wijdere lens om heel het
gebeuren te kaderen.
- Gidsen houden van fotografen: wie een DSLR met
indrukwekkende lens draagt, krijgt vaak de beste plekjes.
Mooie foto’s = reclame.
- Door laag bij de grond te trekken, kan je beter de
diepliggende ogen in beeld brengen. Wacht tot ze even naar
boven kijken – ongeveer ieder 10 seconden – voor optimaal
effect.
- Verwijder altijd de camera strap van rond je nek. Gorilla’s
zijn nieuwsgierig, en durven naar je camera grijpen.

Een ontmoeting met gorilla’s gedetailleerd beschrijven, lukt ons niet. We kunnen alleen zeggen dat het echt een ontmoeting is: dit zijn geen dieren waar je
even vrijblijvend naar komt kijken. Het is een magische, ontroerende en bizarre ervaring. We maken kennis met drie gorilla’s: Bonané het alfamannetje,
een volwassen vrouwtje en hun baby’tje. Gids Lambert kent zijn kostgangers
duidelijk door en door: hij klimt nog net niet bij Bonané op schoot om takken
uit de weg te trekken voor een vrij blikveld. Op een gegeven moment hebben
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Gorilla trekking
Fooi rangers = $40

Dag 10: €580

ze dezelfde tak vast: Lambert wil die weg en de gorilla wil dat niet. Mens en
mensaap zien ‘touwtrekken’, dat vergeten we nooit! Je merkt meteen dat
Lambert en enkele rangers als het ware opgenomen zijn in de gorillagemeenschap, en daar rechten en plichten uit halen in hun interactie met de vriendelijke reuzen. Wij, de toeristen, worden koninklijk genegeerd. Uiteindelijk blijven we zeker 1u40 bij de gorilla’s. Kahuzi-Biega NP neemt het niet zo nauw
met de normale 1u-limiet. Terug aan de wagen fooien we Lambert en de rangers zo veel als we budgettair kunnen: $10 voor iedere ranger. Ook onze medetoeristen fooien in die orde, dus we komen niet al te armtierig over, al hadden we graag wat meer gegeven.
De rest van de dag doen of praten we niet veel: we nemen de tijd om onze
gedachten en emoties terug op een rijtje te krijgen. Het is even bekomen van
de aanwezigheid van zulke indrukwekkende dieren. Tegen zonsondergang
pakken de wolken zich opnieuw samen tot een indrukwekkend onweer, terwijl wij onder ons afdak voor de grote tent een vrolijk uiensoepje laten pruttelen. Toch wel blij met onze gratis upgrade in dit weer.

Accommodatie: Tshivanga HQ (Kahuzi-Biega NP) (zie 12 juli)
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Tshivanga HQ
(KBNP)
Fooi Mr. Mathieu =
$20
Overnachting x3 x
2p. = gratis
(in ruil voor reclame)

Zondag 14 juli – Van Kahuzi-Biega NP naar Bukavu
De dag breekt voor Laura aan met veel gehijg. Zeger komt puffend als een
astmatische neushoorn de tent binnenstormen. Aankleden, nu! Er zit een gorilla in het kamp!
Zeger was gewoontegetrouw voor dag en dauw op voor de zonsopgang en de
vogeltjes. Eén vogeltje verdween plots achter een ‘irritante zwarte vlek’ in een
struik naast het Centre d’Accueil. Mugaruka, ‘le gorille agronome’ (omdat hij
als solitaire silverback vaak de velden in trekt) laat zich in al zijn glorie zien
wanneer hij uit de struik klimt en met een waarschuwende grom vlak langs
ons heen trekt. Het geluid vibreert in onze borstkas, en we weten meteen wie
van ons drieën de alfa is. Wij maken ruim baan en haasten ons dan achter wat
het meest fotogenieke achterwerk van Afrika moet zijn. Hij laat zich nog even
bewonderen, en dan verdwijnt Mugaruka zonder om te kijken in het woud.
Wat een goeiemorgen! We ontbijten met ons laatste brood uit Rusizi en beginnen op te ruimen. We willen een lift
proberen te versieren met eventuele
toeristen of park rangers, want anders moeten we naar het dorp 5km
verder wandelen om daar te hopen
dat er een minibusje passeert vandaag. We hebben geluk. Terwijl
Laura zich gaat douchen, leidt vogelgids Safari een Française rond
op de kampplaats. Het is zondag en
het Centre d’Accueil is – uiteraard
– nog niet open. Zeger hangt even
de vlotte jongen uit en 30 seconden later hebben we een lift terug
naar Bukavu versierd. Nu hebben we nog enkele uurtjes om te genieten van dit prachtige, veelzijdige plekje. Dat plekje wil duidelijk nog even afscheid nemen van ons. Camille is nog maar net op gorillatrekking vertrokken,
wanneer Mr. Mathieu komt aanrennen en gebaart hem in stilte te volgen met
het fototoestel. En ja hoor, Mugaruka zit zuring te snoepen achter chalet nr.
6, een goeie 15m voorbij onze douches. Wat een verschijning! Zijn humeur is
er het afgelopen anderhalf uur niet op verbeterd: met een woeste oerkreet
dwingt hij Mathieu achteruit en verdwijnt dan opnieuw tussen de bomen achter de campsite. We beloven plechtig niets over deze ontmoeting te zeggen
tegen Camille, en bedanken Mr. Mathieu uitgebreid voor zijn warme zorgen
van de afgelopen dagen. Tshivanga en Kahuzi-Biega NP zullen ons heugen!
Camille komt tevreden terug van haar trekking, en een dik uur later worden
we in Bukavu pal aan de deur van Espérance afgezet. Binnen ontmoeten we
Luc, haar echtgenoot en rasechte Liègeois. Hij was vroeger directeur van Amnesty International Wallonië, en is na de eerste Congocrisis in Bukavu blijven
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All’s Bar Bukavu
Portie frietjes met
mayonaise + 2
brochettes +
Primus 1l = $14

Agence Espérance
Homestay = $40
Avondmaal $10 x2
= $20
Ontbijt ingebrepen
Dag 11: €85

plakken. We hebben een eigen, propere kamer en delen verder het dagelijkse
leven met Luc en Espérance. Het voelt voor ons eerst wat onwennig, zo bij
mensen thuis verblijven, dus gaan
we wat verder in de straat iets te
eten zoeken. We vinden een barbistro – felrood geschilderd langs
buiten, bonte graffiti binnen – en
wagen ons aan bier, frieten met
degelijke mayonaise en geitenbrochettes. Typisch pub food van
hier, blijkbaar. Bukavu is duur,
maar we vinden onszelf best wel
cool in deze setting. Tegen het
avondeten is onze verlegenheid gesloopt door Lucs verhalen en Espé’s luidruchtige goedmoedigheid.
We eten een eenvoudig familiemaal (heerlijk, maar beperkte portie) voor tv
met de halve finales van de Africa Cup. De sfeer zit er dik in, de wijn en Amarulalikeur smaken en we beleven een avond vol ongeforceerde huiselijkheid.
Ons gastheer en -vrouw vragen en vertellen honderduit, en overtuigen ons
om enkele plannen te herzien.
Accommodatie: Agence Espérance Homestay, Bukavu

Adres: houten poort op de verbindingsweg tussen Avenue de Muhumba en Avenue Commandant
De Kemmeter, schuin tegenover Café Karibu
Contact: luc.henkinbrant@gmail.com , http://agenceesperance.net ,
www.airbnb.be/rooms/14798622
Homestay met een drietal ruime kamers met zitbank, dubbel bed en schrijftafel (muskietennet en
voldoende stopcontacten aanwezig). De badkamer met douche en doorspoelwc bevindt zich op
de gang en gedeeld met de gastfamilie. Buiten is een overdekt terras met een kleine maar heerlijke tuin.
Extra faciliteiten: gezelligheid ten top, Luc en Espérance als contactleggers voor dit deel van de
DRC.
Catering: gasten kunnen met Luc en Espérance mee-eten, eenvoudige maar voedzame familiemaaltijden, regelmatig besprenkeld met een goed glas wijn. Ontbijt voor alle gasten is inbegrepen
in de prijs van de kamer. Op een paar honderd meter stappen liggen ook een aantal lokale pubs
en het Orchid Hotel om uit eten te gaan.
Prijzen: Tweepersoonskamer: $40

Avondmaal: $10pp
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Maandag 15 juli – Van Bukavu naar Île d’Idjwi
We staan op met de geur van pannenkoeken en het radionieuws dat de ebolaepidemie Goma heeft bereikt. Het gaat voorlopig om één geïsoleerd geval,
maar we zijn blij dat we gisterenavond ons plan om 2 nachten in Goma te
slapen hebben laten varen. Luc neemt ons vandaag mee naar l’île d’Idjwi in
het midden van Lac Kivu. Zijn nieuwe ecolodge aldaar is bijna operationeel, en
klaar om gasten te ontvangen. Als we hem goed begrijpen, mogen we er gratis
een nacht neerstrijken. Waaraan we dat verdiend hebben, weten we niet,
maar je hoort ons niet klagen! Espérance boekt telefonisch 3 tickets voor de
Ihusi Express van 11u, dus we hebben nog even tijd om vlakbij het lokale etMusée de Kivu (Mis- nografische museum van de Xaveriaanse Missie (zie kaart p.95) te bezoeken.
sion Xaverien)
Luc belt even vooruit, zodat er zeker iemand is die ons kan rondleiden en
Vrije bijdrage = $15
toont ons dan hoe we moeten stappen. Maar goed ook: het is vlakbij, maar
de felgekleurde poort van de missiepost
draagt geen enkel opschrift. Het museum
Poort van de Xaveriaanse Missie (Bukavu)
is klein – twee kamers groot – maar is volgestouwd met fascinerende maskers en
beelden. Ze staan netjes geordend per
stam, en de uitleg van de pater Barthélémy linkt ze als een volleerde leerkracht
vlotjes aan elkaar. We zijn onder de indruk: plots weten we weer volledig
waarom we allebei Afrikaanse geschiedenis gestudeerd hebben. Er is geen inkomgeld, maar onze vrije bijdrage van $15
wordt duidelijk gewaardeerd.
Terug bij Luc en Espérance laat taxichauffeur Christophe op zich wachten, dus Espé belt met haar gebruikelijke flair
naar de ferry en ordonneert hen niet te vertrekken voor wij er zijn. Gelukkig
valt het verkeer mee vandaag: enkel aan Feu Rouge – waar nu voor het eerst
in 25 jaar terug een verkeerslicht staat – is het even schuiven. Luc vertelt honderduit over ‘zijn’ stad, die helaas de afgelopen 10 jaar zo volgebouwd is dat
de groene tropische droom aan de oevers van het meer definitief verleden
tijd is.
Ihusi Express
Tickets op de Ihusi Express (zie kaart p. 95) kosten evenveel voor het hele
Ferry Bukavu – Idjwi
traject naar Goma als voor het halve traject naar Idjwi dus we betalen elk $60,
$30 x2 = $60
voor het traject van vandaag en dat van morgen. Bij het inschepen rekent men
Ferry Idjwi – Goma
ook $1 provinciale toeristentaks aan, waar we mooi een bonnetje voor krij$30 x2 = $60
gen, dat aan ons ticket wordt vastgeniet. We springen aan boord en varen
Provinciale taks $1
meteen uit. De meeste mensen kruipen benedendeks, waar zachte zeteltjes
x2 = $2
klaarstaan. Wij blijven met Luc op het achterdek, en een uur vlotte vaart later
varen we de meest idyllische haven die je je kan voorstellen binnen. Port de
Ruhundu lijkt zo weggelopen uit een jaren ’50 avonturenfilm. Een houten
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Dag 12: €124

kano peddelt ons tegemoet: een man wil Idjwi’s specialiteit, ananas, verkopen
voor CFR1000/3 stuks. Een half uurtje later lopen we Port de Bugarula binnen.
Een overijverige ambtenaar probeert ons op de kade permits te verpatsen,
maar Luc wuift hem vriendelijk weg: we hebben al visa voor DRC. Gewoon
even registreren met onze paspoortnummers volstaat. Ondertussen komt een
houten bootje met buitenboordmotor de haven binnen tuffen: Lucs sloep, om
de laatste verplaatsing 4km noordwaarts te maken. Eerst nog even wijn en
water oppikken stroomopwaarts in de baai. ‘Il faut avoir un verre de claret
pour le diner, n’est pas?’ Hij eet misschien niet zo veel, onze Luc, maar een
echte Bourgondiër is hij wel! Aan een gezapig tempo tuffen we langs een paradijselijke kust. Druk bewoond, maar oh zo weelderig groen! Is dit hoe de
Europese ontdekkingsreizigers Speke en Stanley Centraal Afrika ervaren hebben? We leggen aan op een kleine landtong, waarop een groot centraal gebouw in opbouw en 4 terracotta bungalows met groene dakplaten en grote
french windows genesteld zijn: Idjwi Eco Lodge. Kies maar, zegt Luc. De bungalows hebben allemaal een dubbel bed, zonne-energie en wifi tot 19u.
De rest van de dag wandelen we met z’n tweetjes rond op het eiland, met een
mengeling van gelukzaligheid en milde frustratie in het hoofd. Het is niet eerlijk dat één plek zo hemeltergend mooi kan zijn. Iedere bocht in de weg onthult een nog fotogenieker vergezicht dan de vorige. Idjwi is volledig gespaard
gebleven van de conflicten in de regio, en het is volledig veilig om het zelfstandig te verkennen. Luc voorziet kaarten, kajaks en mountainbikes om zelf op
stap te gaan, en regelt vlot een lokale gids die je mee het achterland in kan
nemen. Dit is wellicht het mooiste plekje dat we ooit bezocht hebben, en retrospectief hebben we spijt dat we geen extra twee of drie dagen konden vrijmaken om het eiland grondig te verkennen.
De zonsondergang gaat opnieuw gepaard met geluidloze bliksem op de oever
van het Congolese vasteland, de reigers en aalscholvers op het meer maken
plaats voor eenzame vissers en een volle maan komt op boven de heuvels
achter ons. We krijgen tobbes warm water – de zonneboilers zijn nog niet aangesloten. Het eten is meer dan
voldoende deze keer, en de
wijn loopt vlot maar niet
buitensporig binnen. Terug
in onze kamer klotst Lac
Kivu zachtjes tegen de rotsen en speelt het maanlicht over onze
verse witte lakens. Het leven is mooi!
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Accommodatie: Idjwi Eco Lodge, Bugarula (Ile d’Idjwi)
Adres: 4km ten noorden van Bugarula haven, te bereiken via de kustweg (motard/wagen) of
bootje
Contact: luc.henkinbrant@gmail.com
Kleinschalige ecolodge in opbouw, eigendom van Luc en Espérance in Bukavu. Vier terracottakleurige bungalows aan het water, elk met dubbel bed, privéterras en een badkamer met warme
douche en een doorspoelwc (muskietennet en voldoende stopcontacten aanwezig). Warm water komt van zonneboilers op het dak, elektriciteit van de zonnepanelen (is dus ’s nachts beperkt).
Extra faciliteiten: wifi tot zonsondergang (op zonne-energie), kajaks, kaarten, contacten in de
lokale gemeenschap voor begeleide wandelingen/fietstochten, mogelijkheid om te zwemmen
in Lake Kivu.
Catering: ontbijt inbegrepen voor alle gasten, maaltijden ter plaatse bereid door lokale kok.
Prijzen: Bungalow B&B: $50/$70 (single/double)

Simpele kamer B&B: $30pp
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Dinsdag 16 juli – Van Île d’Idjwi naar Goma
We ontbijten licht en bekijken hoe we onze dag best aanpakken. Een frisse
duik komt eerst: het water is even koud, daarna zalig. Erg helder ook, met zo
goed als geen visjes: een gevolg
van de terugkerende uitsterTe doen in Bugarula
vingsgolven door methaanuit- Luc heeft een lokale gids die vloeiend Frans en redelijk
barstingen in het meer. Tegen
wat Engels spreekt. Zij neemt je graag op sleeptouw om
nieuwe plekjes te ontdekken en om contact te leggen
de tijd dat we goed en wel
met de gastvrije bevolking.
droog zijn, blijkt dat we extra
- Wandelingen langs de ene kustweg die Idjwi rijk is,
tijd hebben. Luc heeft naar
vormt al een prachtige ervaring. Op dinsdag en zaterdag
Bukavu gebeld, en de Ihusi Exis de korte wandeling (20’) naar het marktje even ten
press komt vandaag om 14u30
noorden van de ecolodge erg aan te raden.
langs Bugarula. Tijd zat dus voor
- Inlandse wandelingen (indien zonder lokale gids zeker
een rustige wandeling naar het
een gedetailleerde kaart meenemen uit de ecolodge)
marktje even noordwaarts (wedie de rug van het eiland opklimmen bieden
kelijks op dinsdag en zaterdag).
fenomenale uitzichten. In de heuvels vind je ook
Geen overbodige luxe, want
verschillende dorpjes die specialiseren in verschillende
Laura heeft HONGER. En wanambachten.
- Lange en korte tochten per mountainbike (Luc kan
neer Laura HONGER heeft,
fietsen voorzien) over de hoofdweg en heuveltrajecten.
wordt Laura HANGRY. Zeger
- Kajakken op Lake Kivu.
heeft het gevoel dat hij naast
een lekkende kernreactor in full
meltdown loopt. De korte wandeling in het ochtendlicht is wellicht nog mooier dan onze zuidwaartse tocht
Marktje op Idjwi
van gisteren, maar voor Laura tellen alleen de mandaziverkoopsters op het
Mandazi CFR100 x8
einde ervan. De verkoopsters lachen zich een breuk. ‘Huit mandazi pour vous
= CFR 800
deux? Huit?!’
We waren van plan om tegen 13u twee motards
te zoeken om ons naar de haven te brengen,
Jeep Eco Lodge –
maar de jeep die cement komt leveren voor het
Bugarula haven
centrale gebouw wil tegen betaling even omrijCFR 5000
den. We nemen hartelijk afscheid van Luc – we
hopen hem en Espérance ooit in Gent te kunnen verwelkomen. De LandCruiser moet één
van de zowat 20 auto’s op het hele eiland zijn,
en de 4x4 blijkt geen overbodige luxe. Het pad
is dé hoofdweg van Idwji, maar toch botsen en
slingeren we ons langzaam een weg doorheen
het ondertussen vertrouwde paradijselijke
landschap.
In afwachting van de ferry installeren we ons op het bizar fancy terras van
Hope Land, zowat het enige echte hotel rond Bugarula. Even spannend: hier
beweert men dat de ferry pas om 16u komt! Geen paniek, om stipt 14u30
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Hope Land Hotel
(Bugarula)
Simba 1l = CFR 2550

Centre
d’Accueil
Caritas Goma
Double
room
(shared ablutions) =
$50

Amigo’s Warenhuis
Rol vuilniszakken +
energierepen = $11

Salt & Pepper Indian
Restaurant
Couvert x2 + naan
x2 + water x2 + cola
x2 = $20
Dag 13: €86

komt de feloranje ferry de haven binnenvaren. Het is zelfs nog even rennen
geblazen om onze rugzakken, onszelf en het wisselgeld waar men in Hope
Land naar op zoek was aan boord te krijgen. Ere wie ere toekomt: de ober had
perfect het wisselgeld in zijn zak kunnen steken, maar hij komt achter ons
aangerend en steekt het ons toe terwijl de ferry terug afstoot.
Aan boord nemen we opnieuw plaats op de achtersteven, deze keer met een
flesje water en een sandwich met vogelnestje als complementaire snack.
Na een uur varen zien we in de verte, heiig en half verborgen, een donkere
massa oprijzen boven de noordelijke oever. Even slikken: is dat de Nyiragongovulkaan? Gaan wij dat beklimmen? Goma blijkt een enorme hutsepot van
een stad te zijn. Bij het van boord gaan in Port Ihusi (zie kaart p. 95) wordt ons
paspoort streng gecontroleerd, maar dan kunnen we te voet verder. Er is nog
voldoende daglicht, dus volgen we de kustlijn zo nauw mogelijk oostwaarts,
in de wetenschap dat we zo automatisch bij het Caritashostel dicht bij de
grens met Rwanda uit zullen komen. Overal zien we verhoogde ebolaparaatheid. Tussen de verschillende wijken staan checkpoints waar men de handen
wast met chloorwater, autobanden ontsmet en ieders temperatuur meet.
Deels amusant, deels dodelijk ernstig en indrukwekkend. Centre d’Accueil Caritas (zie kaart p. 95) ligt achter een grote VN-compound, en is erg goed aangeduid. Zoals alles in Goma is het duur en vrij basic: een kleine kamer met
gedeelde badkamer op de gang kost $50. Je moet expliciet om de optie met
shared ablutions vragen: aan de receptie kan men zich niet voorstellen dat we
daar genoegen mee nemen. We gaan winkelen in Amigo’s Supermarket (zie
kaart p. 95) aan de grote centrale rotonde – erg ruim aanbod, ook in Colruytproducten – en gaan dan op zoek naar Indisch voedsel. De oude Salt&Pepper
lijkt onvindbaar, maar het nieuwe filiaal net achter Amigo’s serveert een heerlijke curry in sportbaratmosfeer en is naar Gomastandaarden zeer betaalbaar.
Na de maaltijd is het even debatteren: te voet door deze beruchte stad of
wagen we ons in het verkeer met een motard of een taxi? De veilige straatverlichting en het hectische geclaxonneer van het verkeer om ons heen overtuigt ons snel. Na een kwartiertje stappen zijn we terug in ons hotel.
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Accommodatie: Centre d’Accueil Caritas, Goma
Adres: Avenue de la Corniche 68, Goma. Op 800m van de grenspost (la corniche) aan Lake Kivu.
Vanuit de haven 40’ oostwaarts wandelen (3,3 km) op de Avenue de la Révolution, meteen achter
de VN-compound.
Contact: geen eigen online aanwezigheid
Groot hotel (uitgebaat onder de naam van de christelijke NGO Caritas) met grootse allures en
navenant uitzicht over Lake Kivu, maar zonder al te hoge standaarden: goed voor één nacht maar
niet meer. Onze kamer was klein maar afdoende, met dubbel bed, kleerkast en schrijftafel (twee
stopcontacten aanwezig). Bizar grote en kale badkamer op de gang, met koude douche en doorspoelwc.
Extra faciliteiten: wifi
Catering: ontbijtbuffet in de tuin inbegrepen, restaurant aanwezig voor avondmaal. Op wandelafstand/taxi (1,5km) van de eetgelegenheden rond de grote rotonde Mamadou-Ndala.
Prijzen: Double (gedeelde badkamer): $50

En-suite double: $70-100
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Stalletje bij ebola
checkpoint
(Goma)
Mandazi CFR 100
x2 = CFR 200

Kibati Ranger
Camp
Porteur $25 x2 =
$50
‘Huur’ wandelstokken x2 = $6

Woensdag 17 juli – De beklimming van Mt. Nyiragongo
We staan op om 5u30 om onze bagage te herpakken. In onze rugzakken blijven alleen kleren, de slaapzakken en vriesdroogmaaltijden zitten. Al de rest
steken we in een grote 100l vuilniszak. Het ontbijtbuffet met zicht op het meer
is stevig genoeg om er vandaag tegen te kunnen: chapati’s, fruit, eieren en –
bizar – spinaziesoep.
Het is ongeveer 10’ stappen naar het Virungakantoor in het grensgebouw.
We worden vriendelijk en informeel ontvangen: registreren en dan even
wachten op andere trekkers. We hebben tijd om de procedures aan de grenspost te bestuderen. Toen wij zelf DRC binnenkwamen in Bukavu, heeft niemand ons gele vaccinatieboekje bekeken. Hier wordt bij een Zwitsers koppel
een scene gemaakt als ze het land proberen binnen te komen met een kopie
ervan. Non monsieur, u zal terug naar Rwanda moeten (en dus opnieuw een
visum van $30 moeten betalen) puur om uw originele gele boekje op te halen
in uw hotel aldaar. Het valt ons op hoe slecht de weinige Europese toeristen
hier zijn voorbereid. Vaak maken zij gebruik van lokale touroperators, en hebben ze zich amper ingelezen of voorbereid.
Je kan Nyiragongo alleen bezoeken met een op voorhand geboekt escorte,
net zoals alle andere activiteiten in Virunga NP.
Onze tweedaagse beklimming van de Nyiragongo begint met een korte rit
door Goma naar het Virunga hoofdkantoor om de koks en de voorgepakte
rugzakken van de andere trekkers op te halen, waarna we Goma uitrijden
(met ebolacheckpoint onderweg) tot Kibati Ranger Camp. We krijgen een
korte briefing en kunnen een porteur inhuren. We kiezen ervoor om allebei
$25 te betalen voor het gemak niet onze eigen rugzak te dragen. Dit raden we
van harte aan: je zorgt er voor dat extra mensen een inkomen uit het park
kunnen halen. Men raadt ons ook aan om voor $10 een wandelstok te kopen.
We verbazen iedereen door te vragen of we de stok ook kunnen huren voor
een prijsje, maar Zeger wordt toch even apart genomen om dit in ‘den duik’
te regelen. Iedereen blij: zij omdat ze hier gemakkelijk een centje aan kunnen
verdienen, wij omdat die wandelstokken verdomd handig
zijn, maar we ze niet de hele
rest van onze reis willen meesleuren. Over de beklimming
van Nyiragongo wordt online
veel zin en onzin verkocht.
Enkele blogposts lezen is
wellicht een goede voorbereiding, met de volgende
puntjes in het achterhoofd.
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De klim zelf:
- Laat je niet bang maken. De meeste informatie online lijkt geschreven
door en voor obese Amerikanen. Als je een beetje fit bent, geraak je boven. Wij zijn gezonde twintigers zonder veel ervaring, maar we weten dat
onze ouders het ook zouden kunnen zonder al te veel moeite. Volgens
onze persoonlijke mening mochten er best wat minder rustpauzes zijn,
anderen in de groep hadden behoefte aan korte ademmomenten.
- Je wandelt eerst een stukje door dicht oerwoud voor je
aan een eerste rustpunt komt. Hier volgt een korte uitleg
Essentieel op Mt. Nyiragongo
over de geologie van de vulkaan. Voor het eerste stuk moet
(indien volledig zelfvoorzienend,
je je broekspijpen zeker in je sokken steken: veel mieren op
zonder ‘full backpack’)
het pad.
Ã Warme slaapzak (< 0°C)
- De tweede etappe gaat over verkruimeld lavageÃ Kledij in laagjes: warm
steente, een restant van de uitbarsting van 2002. Oppassen
beneden, koud boven.
met los gesteente, en kijk veel rond: prachtige vergezichten
Ã Reserve-outfit (bij regen)
nu je boven het oerwoud uitsteekt. Iedereen stapt op eigen
Ã 3 paar dikke sokken: 1 voor
tempo. Bovenaan de versteende lavastroom krijg je opde klim, 1 voor boven, 1 voor
nieuw 10’ pauze.
de afdaling.
- De derde etappe kent een meer solide ondergrond van
Ã Stapschoenen (stevige zool)
groter vulkanisch gesteente: ziet er glad uit, maar is steviÃ Lange broek
ger dan de steenslag van de vorige etappe. Het uitzicht
Ã Warme trui (voor boven)
blijft spectaculair, Goma begint uit het gezicht te verdwijÃ Waterdichte jas
nen in de heiige lucht rond Lac Kivu. De rustpauze op het
Ã Buff/bandana: warme oren ’s
nachts + handig als zweeteinde duurt langer: tijd om je lunchpakket boven te halen.
band tijdens de warme klim
- De vierde etappe houdt een lange, steile klim in. Dit is
Ã Wandelstok (koop/huur te
het enige stuk dat je soms je handen nodig hebt voor extra
plaatse)
evenwicht. Enorme heideachtige struiken wisselen af met
Ã Lunch + avondmaal + ontbijt
lobelia’s en altijdgroene loofbomen: het montane woud.
Ã Snacks / energierepen
Deze etappe eindigt aan de half vervallen cabine waarin de
Ã Water: wij verbruikten met 2
porteurs en rangers slapen. Vrij miserabel in de temperapersonen 5,5l om te drinken
turen op deze hoogte, vinden wij.
en te koken.
- De vijfde etappe is nog een half uurtje klimmen over los
gesteente. Erg steil, en je moet soms echt je weg zoeken
Ook handig indien mogelijk:
om vaste grond onder je voeten te houden tussen al de
Ã Handschoenen
steenslag.
Ã Thermisch ondergoed

Op de top:
- Maak gebruik van ieder moment zonlicht dat je hebt: het weer kan in een
minuut of twee volledig keren. Het ene moment kan je kilometers ver kijken over een zonverlicht landschap, het volgende moment zit je letterlijk
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-

-

-

-

Dag 14: €6

met het hoofd in de wolken en zie je geen 15m meer. Beide situaties zijn
trouwens onvergetelijke ervaringen.
De A-frame hutjes net onder de kraterrand zijn heel basic en onverwarmd. De matras is niet super maar volstaat voor een nacht. Hou er rekening mee: ’s nachts is het KOUD. De stevige deur houdt de vochtigheid
van de wolken niet tegen! Wij hadden donzen slaapzakken, warme sokken en bandana’s rond ons hoofd en kropen dicht tegen elkaar aan.
Vooral ’s nachts opstaan voor een sanitair bezoek of staren naar de krater
kan erg pijnlijk zijn in deze temperaturen.
Als je een ‘full backpack’ boekte met Virunga NP, dan heb je een kok mee
die je warme thee, een avondmaal (soep, hoofdmaaltijd met vlees, bonen, rijst) en ontbijt serveert. Als je met een reisagentschap boekte, is de
full backpack iets verfijnder. In ons gezelschap waren mensen met beide
arrangementen aanwezig waardoor we konden vergelijken. Wij boekten
geen backpack en overleefden op een gevriesdroogde maaltijd uit de A.S.
Adventure en Snickers.
De kraterrand is ’s nachts erg gevaarlijk én onweerstaanbaar voor zij die
graag fotograferen. De koude maakt je vingers gevoelloos, en de waterdamp maakt alles glad. Oppassen!
Het lavameer is in de weken voor ons bezoek (juli 2019) enkele meters
gezakt in niveau. Hierdoor is het niet langer mogelijk om de echte lava te
zien vanaf de kraterrand. Dit was teleurstellend, maar het spektakel en
de ervaring blijven indrukwekkend. Seismologen volgen deze onverwachte activiteit van de vulkaan nauwlettend op.

Kasitu Eco Tours
Medeklimmers boekten hun Nyiragongo-ervaring met de lokale organisatie Kasitu Eco Tours. Zij waren
hier heel tevreden over, dus nemen wij deze organisatie hier op als tip voor zij die dit deel van de reis
liever uit handen geven. We deden voor dit verslag navraag bij Kasitu over hun prijzen en aanbiedingen
voor 2020.
Nyiragongo hiking (2 nachten):
Dag 1: pick-up aan de Rwandese kant van de grens, grensformaliteiten, overnachting in Goma.
Dag 2: beklimming van de Nyiragongo
Dag 3: afdaling van Nyiragongo, drop-off aan de Rwandese kant van de grens.
Prijs = $900pp (incl. visum, alle maaltijden, transport, water, Nyiragongo permit)
bij pick-up in Kigali $1200pp.
Contact: kasituecotours@gmail.com , www.kasituecotours.com
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Accommodatie: Crater cabins, Mt. Nyiragongo
Adres: top van de vulkaan
Contact: visit@virunga.org , https://bookings.visitvirunga.org/packages/ (website werkt alleen
op Chrome)
Een tiental kleine hutjes met elk net genoeg plaats voor 2 dunne matrassen: dat is de enige accommodatie op de top van Nyiragongo. Het comfort is nul, net als de temperaturen ’s nachts.
Bovendien zorgt de hoogte ervoor dat je regelmatig opgeslokt wordt door vochtige wolkenslierten. Het toilet bevindt zich in een apart hutje, ongeveer 20m bergafwaarts. Je komt hier voor het
zicht en de ervaring, niet voor je gemak.
Extra faciliteiten: wellicht het meest surrealistische gezicht dat deze planeet te bieden heeft.
Catering: de meeste toeristen boeken een full backpack, waarbij je een rugzak met slaapmateriaal, lunch, voedsel én een kok meekrijgt. De kok zorgt boven voor thee en een warme maaltijd,
en voor ontbijt. Wij waren volledig zelfvoorzienend en hadden gevriesdroogde maaltijden van AS
Adventure mee. De sympathieke kok van onze medereizigers kookte water voor ons en keken vol
medeleven toe.
Prijzen: Klim + overnachting = $356pp

Full backpack = $100pp
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Donderdag 18 juli – Van Mt. Nyiragongo naar Rubavu (Rwanda)

Kitabi Ranger
Camp
Fooi voor porteur
x2 = CFR 4000 + $5

Het réveille is hondsvroeg (5u30) en erg abrupt. Er is geen tijd om poëtisch
naar de zonsopgang te staren: vlug ontbijten, rugzak maken en de berg afdalen! Vooral op het eerste stuk los gesteente jagen de rangers en porteurs ons
aan een rottempo naar beneden. We zitten nog in het midden van de ijskoude
nevelbank (of is dit een echte wolk?), de zichtbaarheid is laag en het gesteente
glad. We kijken enkele keren naar elkaar met opgetrokken wenkbrauwen. Is
dit verantwoord? Enkele dagen later blijkt: neen, het was niet verantwoord
voor de beenspieren. De rest van de reis zal Laura sukkelen met een blessure
die volgens ons rechtstreeks teruggaat op de afdaling van Nyiragongo. Na een
razendsnelle eerste twee etappes, wordt het tempo een stuk redelijker. We
houden pauzes op dezelfde plekken als tijdens de klim. Tegen 9u45 staan we
terug aan Kibati Ranger Camp, waar men ons zeer uitdrukkelijk vraagt het logboek in te vullen. We zijn doodop en voldaan. We zien ook meteen waarom
we in het begin zo snel moesten gaan: de klimgroep van vandaag komt net
toe, en onze porteurs bieden hen meteen hun diensten aan om opnieuw de
berg op te gaan. Wat een machines, die kerels!
We fooien de porteurs met een glimlach, maar ontwijken de rangers. De rangers hebben op geen enkel moment enige duiding gegeven over dit waanzinnig rijke natuurgebied. Hoewel zij deze ervaring in een uitdagende regio mogelijk maken, vinden we dat
de ticketprijs van $356 hun
aanwezigheid dekt. Nota
bene: we willen in dit verslag op geen enkele wijze
afbreuk doen aan de
enorme offers die de rangers iedere dag opnieuw
brengen om het Virungapark te beschermen. Meer
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dan 100 mensen lieten het afgelopen decennium het leven in de bescherming
van dit park.
De LandRover van Virunga NP brengt ons terug naar de grenspost in Goma,
waar we onze vuilniszak met materiaal terug herpakken om dan vlot de grens
over te steken. Nu ja,
vlot… De formaliteiten
Formaliteitencircus aan de Rwandese grens
aan Congolese zijde
1) Hoofdloketten (30’ aanschuiven). Hier neemt men onze
nemen enkele minupaspoorten aan en verwijst men ons met een bonnetje
ten in beslag (inclusief
door naar rij 2.
het verplichte tem2) Financieel loket (10’). Hier verschaft men ons een ‘aanbeperatuur meten en
veling tot betaling’ van $30.
handen wassen). Aan
3) Betaalloket Bank of Kigali (20’). Hier neemt men onze
Rwandese zijde wordt
$30pp aan en krijgen we een betalingsbewijs.
iedereen van het
4) Hoofdloketten (bis, 5’). Met het betalingsbewijs mogen we
kastje naar de muur
de lange rij afsnijden en naast het hoofdloket even wachten
gestuurd.
tot de eerste beambte onze paspoorten afstempelt. Oef.

Grenspost Rwanda
Rubavu
Single entry permit
$30 x2 = $60

Centre d’Acceuil
François Xavier
En-suite kamer = RF
25 000
Frietjes +
visbrochette +
Primus = RF 5500
Fooi = RF 500

Calafia Café
Auberginesandwich
x2 + cola x2 +
brownie + cappuccino + smoothie = RF
16 500
Dag 15: €111

We zijn nu zo moe en
stijf dat het allemaal
wat te veel is. We willen alleen nog maar een warme douche, een wc en een
eigen kamertje om even op adem te komen. Rwanda lijkt onnatuurlijk proper
wanneer we Rubavu binnenwandelen. We stinken te hard om een motard te
overwegen, dus wandelen we rustig naar Centre d’Accueil François Xavier.
Na grondig wassen en enige rust gaan we op zoek naar voedsel in het Calafia
Café. Prachtige tuin tjokvol vogeltjes, en een menu zo hipster dat Zeger spontaan een krullende baard krijgt. Het huisgemaakte aubergine-geitenkaas-rode
bietbroodje smaakt alvast geweldig, en we brengen een luie namiddag lezend
in de tuin door. Ook de cake en de cappuccino worden gesmaakt: het moet
niet altijd Rwandese kost zijn. Rubavu heeft een heerlijke Cannes-vibe: de hele
kuststrook is een park, en de uitstoot van de vulkaan zorgt vanaf 13u voor een
non-stop gouden uurtje.
’s Avonds bestellen we van de uitgebreide kaart van het hotelrestaurant. Het
eten laat even op zich wachten, maar is simpel, voldoende en lekker. Onder
het eten hakken we een knoop door: morgen trekken we oostwaarts richting
lake Burera. Nu al aan de Congo-Nile Trail beginnen, zien we met onze stijve
benen niet zitten.
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Accommodatie: Centre d’Accueil François Xavier, Rubavu
Adres: Rue de l’Industrie, Rubavu (lus van Avenue de l’Independence ter hoogte van het postkantoor).
Contact: http://www.nyundodiocese.info (compleet nutteloze en verouderde website)
Lokaal en handig gelegen hotel, uitgebaat door het diocees. Wij verbleven in een redelijk ruime
doch ietwat bedompte kamer met dubbel bed en schrijftafel (muskietennet en genoeg stopcontacten aanwezig). De en-suite badkamer heeft een doorspoelwc en een lekker warme douche,
maar je moet na iedere douche de aftrekker bovenhalen. Het hotel heeft ook een slaapzaal en
een degelijk restaurant.
Extra faciliteiten: wifi, laundry service (RF 500/kledingstuk)
Catering: ontbijt inbegrepen, het hotelrestaurant serveert degelijke Rwandese kost met lange
wachttijden.
Prijzen: En-suite dubbel: RF 25 000

Slaapzaal: RF 8000pp
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Week 3: Noord- en Oost-Rwanda

HOOGTEPUNT
DIEPTEPUNT

De verse ananas op de pizza in La Pailotte (Musanze).
Het besef dat een trektocht langs de Congo-Nile Trail geen optie was.
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Centre d’Accueil
François Xavier
Was 17 stuks = RF
8500

Muhabura Hotel
(Musanze)
Cola x 2 + water x 1 =
RF 2600

La Paillotte (Musanze)
Pizza x2 + vers
mangosap x 2 = RF
12 000
Suikerbrood = RF
1200
Winkeltje in
Musanze
Rijst + tomatenpuree
+ nootjes = RF 1200
Motard Musanze –
Lake Burera (25’)
RF 3000 x2 = RF 6000

Vrijdag 19 juli – Van Rubavu naar Île de Cyuza
We besluiten het inpakken te laten tot na het ontbijt: we hebben onze was
nog niet terug. Dat was even lachen aan de balie gisteren. Laundry kost hier
RF500/stuk en wij hadden 17 stuks. Het is duidelijk dat men deze extravagante
uitgave raar maar grappig vindt.
Het inbegrepen ontbijt begint tot Laura’s afschuw en Zegers amusement met
soep, maar daarna volgt voldoende fruit en een omelet, dus we kunnen er
allebei weer volop tegenaan. Ons eerste plekje aan het begin van de uitvalsweg uit Rubavu is niet ideaal, dus we zwoegen een kilometer verder de heuvel
op, waar we binnen de 5’ een lift krijgen in een chique LandCruiser. Ongeveer
1u10’ later komen we toe in Musanze (zie kaartje p. 96). We bieden Emmanuel – de chauffeur – nog een cola aan op het terras van een hotel en wandelen dan de stad in. Zegers stijfheid is grotendeels verdwenen, die van Laura
wordt steeds pijnlijker. Warm en stekend, dat klinkt als een opkomende ontsteking. In La Paillotte bestellen we elk een pizza en een mangosapje. De bediening is traag en op zijn best onverschillig, maar de pizza’s zijn warm, groot
en stromen over van de kaas. Zij die beweren dat ananas niet thuishoort op
pizza moeten het eens proberen met verse Rwandese ananas! We regelen
met La Paillotte ons verblijf op het eilandje Cyuza – het zijn dezelfde eigenaars
– en gaan nog vlug geld afhalen en wat rijst en tomaten kopen. Het restaurant
zorgt voor twee motards om ons naar Lake Burera te brengen en belt vooruit
om de boot te regelen. Betalen moeten we ter plaatse op Cyuza doen. Bizar
genoeg kan La Paillotte ook alle maaltijden leveren aan dezelfde prijzen als in
het restaurant. Hallo Deliveroo?
De 20’ op de motor doen Laura’s been geen goed: wanneer we aan het meer
aankomen, moet ze fysiek ondersteund worden naar de oever (zie kaartje
p.96). We staan amper 3 minuten te wachten voor we op het meer een klein
motorbootje waarnemen dat onze richting uitkomt, en een half uur later meren we zelf aan op het mini-eiland. Er zijn verschillende terrassen langs de westelijke
helling om onze tent op te
zetten, en hier en daar staan
al tentjes voor bezoekers
zonder eigen onderdak. Op
de heuvel staat een halfopen gebouw met terras,
waar je op de barbecue kan
koken en rond het kampvuur kan zitten met de Rwandezen die het eilandje beheren.
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Dag 16: €30

We zoeken voor één keer weinig contact: Selous en zijn kompanen zijn sympathiek, maar oh zo vaag! Ze hebben een superlatieve ‘chillness’ die wij normaal zouden associëren met het nuttigen van zekere stimulerende substanties, maar waarvan we achteraf horen dat ze typisch is voor het oude, pretoeristische Rwanda.
Laura installeert zich op een stoeltje aan de
waterrand met een dik boek terwijl Zeger
op verkenning gaat, maar geen van beiden doen we nog veel vandaag. We genieten van de zonsondergang achter de
Karisimbivulkaan en eten nog wat zoet
brood uit La Paillotte. Selous stookt
naast het gebouw bovenaan de heuvel
nog een vrolijk vuurtje, dus we gaan een
lauw pintje drinken in zijn gezelschap.
Dat was misschien niet het beste idee:
Laura de heuvel afkrijgen heeft heel wat voeten in de
aarde in het duister. De afdaling van Mt. Nyiragongo neemt nu wraak met een
pracht van een ontstoken dijspier.

Accommodatie: campsite île de Cyuza, lake Burera
Adres: op lake Burera. Best te bereiken door van Musanze naar Rugarama te rijden, en vandaar
naar de oever van het meer waar een bootje van het eiland je komt oppikken.
Contact: Uitgebaat door La Paillotte Restaurant in Musanze. Alle gasten moeten eerst langs daar
passeren. Backpackers laten La Paillotte best motards regelen die je naar de aanlegplaats van de
boot brengen. lapaillottegorillaplace@hotmail.com
Een ietwat bizarre verblijfplaats, een klein eilandje (14ha) in het midden van een magisch meer in
de schaduw van de Virungavulkanen. Ideaal om een of twee dagen terug op positieven te komen,
wat te wandelen (op 2 uur ben je het eiland rond), te kajakken, te lezen, vogeltjes te spotten, van
het uitzicht te genieten… Schrik niet als je bij een verkenningstocht wat varkens, geiten of koeien
tegenkomt. Het eiland rijst aan de westzijde in terrassen op uit het meer, waarvan de onderste
geschikt zijn om een tent te plaatsen. Er staan reeds enkele ruime tenten met matrassen opgesteld voor zij die geen eigen kampeermateriaal meebrengen. Zorg wel voor een eigen slaapzak!
Er zijn twee composteerwc’s aan een kant van de kampeerstrook, maar geen douches. Vuur maken, koken en onderdak zoeken voor een regenbui kan in een halfopen gebouw bovenop de heuvel, boven de campsite. Hier verblijft ook de opzichter van het eiland.
Extra faciliteiten: centraal gebouw met afdak op de heuvel, vers seizoensfruit aan de bomen
Catering: je kan volledig zelfvoorzienend kamperen of op voorhand regelen dat La Pailotte maaltijden voorziet. Soms heeft de opzichter wat halfgekoeld bier voorhanden.
Prijzen: Kamperen (eigen tent): RF 12 000/$12 pp (wij betaalden per tent)
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Dag 17: €0

Zaterdag 20 juli – Île de Cyuza
Deze dag brengen we ledig door op Ile de Cyuza. Laura zit aan haar stoel gekluisterd met een boek en Zeger wandelt, kajakt en vogelt erop los. Voor één
keer laat hij zich ook eens volledig gaan met de kleine bruine en nauwelijks te
onderscheiden vogeltjes. Er is niemand die het fanatisme in zijn ogen ziet, dus
het kan geen kwaad. Hij ziet kroonkraanvogels en visarenden, koekoeken en
bijenetertjes.
In de namiddag laat Laura zich koninklijk rond het eiland peddelen in een van
de drie kajaks die gratis ter beschikking zijn. Tegen valavond komt over de
vulkaan een indrukwekkend onweer opzetten. Onze vage gezellen beweren
dat het zeker niet zal regenen, maar wij spannen onze scheerlijnen toch maar
op. Bij de eerste dikke druppels mompelt Selous iets over klimaatverandering
en schudt het hoofd. In het midden van de stortbui krijgen we gezelschap van
een groepje Amerikaanse jongeren. We maken het gezellig: ze hebben witte
wijn mee en ze delen graag. Dan neem je er hun nationale luidruchtigheid
graag bij. Tegen het slapengaan komen de eerste sterren terug piepen boven
de vulkaan. Op het meer dobberen een paar lichtjes van eenzame vissers. Wat
heeft een mens nog meer nodig?

Accommodatie: Île de Cyuza campsite (Lake Burera)
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Île de Cyuza
Tent x2 nachten =
RF 24 000
Boot heen/terug =
RF 15 000
Bier RF 700 x4 = RF
2800

La Paillotte (Musanze)
Pizza x2 + cappuccino x 2 + water x2 =
RF 12 400

Bethany Investment Guesthouse
(Rubavu)
Room en-suite = RF
12 000
Centre d’Accueil
François Xavier
Pannenkoeken +
visbrochette +
Primus 1L = RF 5500
Fooi = RF 500
Dag 18: €70

Zondag 21 juli – Van Île de Cyuza naar Rubavu
De zonsopgang aan de ‘achterkant’ van het eiland mag er wezen, de rust en
stilte van de uitslapende Amerikanen ook. We peddelen het eiland rustig een
laatste keer rond, en spreken met Selous af dat hij ons terug naar het vasteland voert in de motorboot. Bij de afrekening is het opnieuw vaagheid troef,
maar we weten er met enige vastberadenheid door heen te snijden. Nee, uiteraard is het $12 per tent per nacht en niet per persoon. Als je dat weet af te
dwingen, is Cyuza een aangename budgetoptie.
Op de heenweg zijn we via het noordwesten gearriveerd, nu zet Selous ons af
op de zuidelijke oever, aan de dam tussen Lake Burera en Lake Ruhondo (zie
kaartje p.96). We wandelen gepakt en gezakt een eindje over wat toch één
van de mooiere wegjes in Rwanda moet zijn (en dat wil wat zeggen). Kathedraaleucalyptussen bedekken de steile heuvels, en om de haverklap moeten
we stoppen voor alweer een prachtig vogeltje. Hoe mooi het ook is, wanneer
een kleine jeep ons achterop komt, zwaaien we graag met onze arm. Laura’s
been kan nog niet veel aan. En zowaar: het zijn twee Vlaamse dames die in
Kigali werken en Astrid van de ViaVia kennen. Rwanda is klein! Na een gezellig
half uurtje rijden zetten ze ons af in centrum Musanze, waar we terugkeren
naar onze oude zonden. De pizza’s van La Paillotte zijn er de afgelopen twee
dagen niet slechter op geworden. Onder het eten willen we enkele knopen
doorhakken voor onze laatste dagen in Rwanda, maar we schuiven de beslissing noodgedwongen nog een dag op en keren naar Rubavu terug. Laura’s
been is voorlopig nog te onzeker om plannen te maken.
Musanze al liftend verlaten heeft meer voeten in de aarde dan verwacht. We
wandelen bijna twee kilometer van het centrum weg, voorbij de airstrip, maar
door de lintbebouwing is het vinden van een goed liftplekje niet evident. We
moeten motards en fietstaxis van ons afslaan – ze blijven ons zicht op de autoweg blokkeren – en worden tot onze eigen schaamte redelijk kortaf. Het
wordt onze moeilijkste liftervaring in Rwanda dusver: het duurt 45’ voor Hubert en Adrien ons oppikken. De twee Rwandese heren op leeftijd geven toe
dat ze twijfels hadden bij lifters, maar dat het feit dat we er als koppel stonden
hen overhaalde. Een uur later zetten ze ons af aan de Kivu Peace View Lodge
net buiten Rubavu. Helaas, de prijzen in de Bradt gids kloppen opnieuw niet:
$40-50 hebben we er niet voor over. We besluiten om dichter bij het centrum
een betaalbaarder plekje te vinden. Bethany’s Investment Guesthouse (zie
kaartje p.95) – een presbyteriaanse missie – heeft plaats, en we zijn maar wat
blij met onze keuze. Niet alleen begint het net te stortregenen, maar de eenvoudige kamers liggen in een groene oase van een slim aangelegde tuin en
zijn brandschoon. Gewoontedieren als we vandaag zijn, gaan we eten in François Xavier. We zijn doodop na onze twee dagen rust, dus we kruipen vroeg
ons bed in zonder Rubavu’s nachtleven te verkennen.
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Accommodatie: Bethany Investment Guesthouse, Rubavu
Adres: Avenue du Marché, vlakbij het hospitaal van Rubavu
Contact: http://www.bethanyinvestmentgroup.com/index.php/portfolio-2/bethany-gisenyi
Klein maar charmant presbyteriaans guesthouse, met verschillende kamers verspreid over een
stadstuintje vol bloemen en fruitbomen. Onze kamer had een dubbel bed (aangename matras!),
een stoel en een schrijftafeltje (muskietennet en twee stopcontacten aanwezig). De badkamer is
mini maar proper, met doorspoelwc en koude douche. Spotgoedkoop, maar je krijgt op eenvoudige wijze waar voor je geld.
Extra faciliteiten: wifi (op aanvraag), bewaakte parking, wasservice en strijken.
Catering: maaltijden kunnen geregeld worden, maar wij maakten hier geen gebruik van. Rubavu
heeft genoeg andere eetgelegenheden.
Prijzen: En-suite dubbel: RF 12 000
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Calafia Café (Rubavu)
Huevos rancheros
x2 + juice x2 = RF 12
000

Winkeltje aan
wegsplitsing naar
Rubona
Water + tonic +
fanta = RF 2100

Inzu Lodge
(Rubona)
Tent 1 nacht = RF
20 000
Cola x2 = RF 2000
Was = RF 5000

Maandag 22 juli – Van Rubavu naar Rubona
We hebben gisteren besloten om in Rubona, op 6km van Rubavu, de opties
voor de Congo-Nile Trail te gaan bestuderen. Nu fulltime trekken/wandelen
geen optie meer is, weten we niet goed hoe we onze laatste week in Rwanda
willen invullen. Eerst ontbijten in Calafia Café (we zijn gewoontedieren) en
dan op weg. Met goed afgestelde rugzakken en – hopelijk – genezen benen
wandelen we naar Rubona. Anderhalf uur later weten we een aantal zaken:
1) We vinden Rubavu een stuk charmanter dan dit artificieel aandoend
badstadje. Sommige plekjes zijn wel erg mooi, en de vissersboten fascinerend.
2) Het is hier aan Lake Kivu een stuk warmer dan we ons herinnerden van
vorige week. Waar ligt dat aan? Ontwenning? Vermoeidheid?
3) Hele dagen trekken in déze temperaturen met déze rugzakken over
déze hellingen is niets voor ons. Slecht been of geen been. Fietsen misschien?
We lopen voorbij de drukke stoffige rotonde die het begin vormt van de
Rubona beach front, en slaan onze tent op in de tuin van Inzu Lodge (zie
kaartje p.95). De vogeltjes hier zijn niet sportief: ze vliegen je bijna in het gezicht. Inzu Lodge is voor ons een verborgen pareltje: erg kleinschalig, maar
met veel oog voor esthetiek en detail. De wc’s en douches zijn bovendien zo
proper dat je van de grond kan eten. Een perfecte verblijfplaats voor 1 of 2
nachten. De was laten doen is mogelijk, men rekent RF 5000 per wasmachine.
We wandelen 5’ terug naar Rwandan Adventures, een organisatie die activiteiten
langs Lake Kivu organiseert. Veel levert
het niet op. De vriendelijke staff verwijst
ons door naar een webpagina voor een
overzicht van de mogelijkheden, maar die
pagina is niet up-to-date met het aanbod
en vermeldt geen prijzen. In een achterkamer van Rwanda Adventures ontdekken we wel een verrassend goed uitgeruste AirBnB die momenteel bewoond wordt door
een Wegwijzerlid. Zeiden we al dat Rwanda klein is?
’s Avonds lopen we de ‘kustlaan’ af op zoek naar betaalbaar eten in een gezellige setting. Paradis Malahide, vlak bij de pittoreske haven, heeft wellicht
het beste uitzicht, maar de sfeer is op en top toerisme touristique. Nee, we
hoeven echt geen ‘traditional Intoore dancers’ naast onze tafel. De naamloze
local hangout wat verder charmeert ons het meest (al weet men duidelijk niet
hoe men met twee muzungu’s om moet gaan), maar de muziek staat te luid
om te kunnen brainstormen. Uiteindelijk komen we in het Palm Beach Resort
terecht: ook poepchique aan de oever, maar het is er betaalbaar en heel rustig. Na 5’ aan een tafeltje aan de waterrand verhuizen we naar binnen – de
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Palm Beach Resort
Pizza x2 + cola x2 =
RF 12 000
Fooi = RF 1000

Dag 19: €52

muggen zijn talrijk aanwezig – en de ober ontsteekt een kampvuur speciaal
voor ons. Het is een ideale setting om een aantal dringende knopen door te
hakken. We hebben nog vier dagen in dit prachtige land. In deze regio rond
Lake Kivu lijken onze opties nogal uitgeput. Gewoon van kuststadje naar kuststadje liften, hoeft voor ons niet. Terug naar Nyungwe NP? Dat was prachtig,
maar terugkeren op onze stappen gaat in tegen onze ontdekkersgeest. Hemel,
wat zijn wij snobs geworden! Voor Akagera NP in het verre oosten van het
land hebben we geen budget… toch? We beginnen te goochelen met geld en
tijd in ons notitieboekje. In Kigali een autootje huren en zelf naar en door het
park rijden gaat technisch gezien wel, maar zien we dat wel zitten? Zeger heeft
geen rijbewijs, en Laura weet niet of ze zich wel comfortabel zou voelen, achter het stuur in een volledig nieuwe omgeving. Dan komt ons rebels kantje
bovendrijven. De Bradtgids beweert dat het voor lifters quasi onmogelijk is
om Akagera NP te bezoeken, en dat geeft de doorslag. To hell with the guidebook! Wij gaan liftend naar Akagera! Het belooft een zware laatste week in
Rwanda te worden, maar we denken dat het de moeite waard zal zijn.

Accommodatie: Inzu Lodge, Rubona
Adres: langs de kustweg, op ongev. 2km westwaarts van de centrale rotonde in Rubona
Contact: info@inzulodge.com , www.inzulodge.com
Eén van de lodges langs een kustweg vol resorts, maar met een kleinschalige, ongedwongen
charme die de grotere buren missen. Op de steile helling zijn drie vlakke plekjes om een eigen tent
op te zetten. Weinig privacy, maar het zicht is prachtig en de tuin staat vol tropische bloemen die
massa’s kleurrijke vogeltjes aantrekken. Hogerop staan enkele stijlvolle linnen tenten onder rieten
afdak met comfortabele bedden. De perfect propere ablution block heeft heerlijk warme douches
en doorspoelwc’s. Er is ook een goed uitgeruste bar en restaurant. Schattig detail: men verkoopt
geen plastic waterflesjes meer. Breng je eigen drinkbus mee!
Extra faciliteiten: laundry (RF 5000 per wasmachine)
Catering: ontbijt niet inbegrepen voor kampeerders, halfopen restaurant met prachtig zicht serveert ontbijt, lunch en avondmaal (gemiddelde prijzen). Wij zagen redelijk wat vegetarische opties
op het menu staan.
Prijzen: Kamperen (eigen tent): RF 20 000
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Inzu Lodge (Rubona)
Ontbijt x2 = RF 10
000
Busstation Petite
Barriere (Rubavu)
Bus Rubavu – Kigali
(Ritco) RF 3300 x2 =
RF 6600

Nyabugogo busstation (Kigali)
Stella Express Kigali
– Kayonza RF 1550
x2 = RF 3100

Mama Boys (Kigali)
Bonen + posho +
cola ½ l x2 = RF 3200

Motard busstation
Kayonza – Urugo
Women’s Center
(5’)
RF 500 x2 = RF 1000

Dinsdag 23 juli – Van Rubona naar Kayonza
Het ontbijt in Inzu Lodge is niet inbegrepen, maar we hebben de energie nodig
vandaag en laten het breed hangen. Laura gaat voor heerlijke wafeltjes, Zeger
gaat simpelweg voor véél. Beide komen met veel fruit, dus we zijn gelukkig.
Met onze vers gewassen was op zak kunnen we een half uurtje later vertrekken. We zijn nog geen 100m ver of een Duits koppel in een Toyota RAV4 biedt
ons een lift aan tot Rubavu. We laten ons afzetten vlakbij het ons bekende Bethany’s Investment Guesthouse, waar Google Maps (offline)
zegt dat we het busstation van Rubavu kunnen vinden. Niet dus, het busstation blijkt
drie kilometer verder aan La Petite Barrière
(zie kaartje p. 95) – vlak bij de Congolese
grens – te zijn. We hebben geluk, er is nog
veel plaats op de grote gele bus van Ritco
Ltd die om 11u naar Kigali vertrekt. Zowaar,
het is een echte coach, met individuele zetels, voldoende beenruimte én werkende
USB-oplaadpunten in iedere stoel. Iets meer
dan vier uur later komen we in Kigali toe met volledig opgeladen
gsm’s en Kindles.
Ritco heeft vandaag geen bussen meer richting het oosten, maar aan het begin van Nyabugogo staat een hele rij kantoortjes van maatschappijen die tot
’s avonds laat vertrekken. Laura bewaakt de rugzakken terwijl Zeger zich in
het gedrang waagt. Hij probeert 2
of 3 rijen waarin niet iedereen
Mama Boys (Nyabugogo busstation)
Tegenover de ingang van het busstaeven correct aanschuift. Na een dik
tion staat een troosteloos gebouw
half uur komt hij uitgehongerd
met een felrood spandoek ‘Mama
maar triomfantelijk terug uit de
Boys’ op de tweede verdieping. Uitdrukte. We hebben twee tickets
stekende plaats om spotgoedkoop je
maag te vullen met rijst, bonen, kip,
naar Kayonza met Stella Express
groentjes en ijskoude cola of warme
om 17u15, dus we kunnen nog
thee.
vlug iets gaan eten.
De midibus is een kwartier te laat
en overvol, we weten niet waarheen met onze rugzakken, die we dan maar
oncomfortabel op onze schoot nemen. Tegen 20u komen we toe in Kayonza,
waar we even terug stappen naar de rotonde met het standbeeld van een koe.
Daar nemen we een motard naar Urugo Women’s Center 3 km verder (zie
kaartje p.96). De receptie van het verrassend grote en moderne complex is
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Urugo Women’s
Center (Kayonza)
Kamperen (incl.
ontbijt) RF 13 500 x2
= RF 27 000

Dag 20: €49

nog open. De prijs voor een overnachting is wel even slikken: de prijs
die de Bradtgids noemt per tent
blijkt per persoon te zijn. De kampplaats wordt felverlicht, maar de
ondergrond is vlak en grassig, dus
we kunnen niet klagen. We maken
in de bar/restaurant nog de rest
van onze geroosterde pindanootjes
en een Primus soldaat en gaan dan slapen.

Accommodatie: Urugo Women’s Center, Kayonza
Adres: Op 3km van Kayonza centrum, zuidwaarts langs de hoofdweg Kabarondo/Rusumo/Tanzania
Contact: guwamariya@urugowoc.com , http://urugowoc.org/accommodations/
Amerikaans-Rwandees project dat focust op capacity building voor vrouwen en ecologie, en een
combinatie van overnachtingen, artisanale producten en projecten aanbiedt. Het oogt bizar modern, maar onze dada was het niet. Een vlak grasveldje met enkele bomen en een prachtig uitzicht
over de vallei dient als campsite, maar als je degelijk wilt slapen zoek je best de uitknop voor de
buitenverlichting. De futuristische ablution block is proper, al ruiken de composteerwc’s (met
scheiding van fluids en solids) niet bepaald hemels. Douches zouden warm water uit zonneboilers
moeten produceren, maar ’s ochtends hadden we alleen koud water. De prijzen voor kamperen
zijn eveneens erg futuristisch en slaan nergens op. Kamperen en ’s ochtends apart je ontbijt bestellen is goedkoper dan kamperen incl. ontbijt! Urugo heeft ook tweepersoons luxe safaritenten
en basic vierpersoonskamers. Opgepast: de prijzen zoals vermeld in de Bradtgids zijn per persoon,
niet per kamer of tent!
Catering: indrukwekkend restaurant voorziet ontbijt, lunch en avondmaal met lokale producten
Prijzen:
Kamperen (excl. ontbijt): RF 9000pp
Luxe tent: $50pp
Ontbijt: RF 3500

Kamperen (incl. ontbijt): RF 13 500pp
Budget 4-persoonskamer: $20pp
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Kayonza Market
Groenten + brood +
tomatenconcentraat = RF 2500
Motard Kayonza –
Urugo (5’)
RF 500 x2 = RF
1000

Kabarondo turn-off
Samoosas RF 100
x2 = RF 200

Motard Kabarondo
– Akagera NP (35’)
RF 3000 x2 = RF
6000
(correcte prijs = RF
2000pp)

Akagera NP Visitor’s Center
Entry fee (24u) $50
x2
Camping $25pp x2
Night drive $40 x2
Totaal: RF 207 000
($230)

Woensdag 24 juli – Van Kayonza naar Akagera NP
De zonsopgang vanop de campsite maakt de bizarre prijsstructuur van Urugo
een beetje goed. Na het standaard Rwandese ontbijt wandelen we zonder
rugzak een paar kilometer terug naar Kayonza centrum. De winkeltjes langs
de kant van de weg verkopen geen groenten: alle verse waar is gecentraliseerd op een overdekt marktje een paar straatjes van de hoofdweg. Voor RF
700 kopen we gember, tomaten, uien en wortelen. Genoeg om één of twee
nachten zelfvoorzienend in Akagera door te brengen. We keren per motard
terug naar Urugo, waar we onze rugzakken oppikken en binnen een half uur
een lift versieren. Een zakenman en zijn chauffeur zetten ons af aan de afslag
van Kabarondo (zie kaartje p.96). Van hieruit is het 27 km naar de poort van
Akagera NP. We willen het eerst al liftend proberen en wachten een uur voor
we met de aanwezige motards gaan praten. Eén van hen komt tijdens dat uur
constant uitdagend halve toertjes rond ons rijden, met de zelfverzekerde
grijns van een man die weet – of denkt te weten – dat we straks sowieso bij
hem zullen moeten aankloppen. Dan kent hij ons en onze koppigheid niet: we
wachten tot 11u op een lift, en kiezen dan recht onder zijn neus resoluut voor
twee andere motards. Kleingeestig? Wellicht. Bevredigend? Absoluut!
De rit op de motor naar de poort van Akagera NP (zie kaartje p.96) kost ons
RF 3000 per persoon en duurt ongeveer 35’. Met de rugzak op de rug is het
verre van comfortabel. Sommige motards nemen je rugzak voor zich over het
stuur, maar daar kunnen deze jongens niet mee overweg. Zegers chauffeur
lijkt bovendien soms een tikje suïcidaal, maar bij aankomst aan de poort zijn
we het eens: de motards zijn de meest efficiënte manier om van Kabarondo
tot aan Akagera NP te geraken. Voor langere afstanden kan je de motard vragen om je rugzak voor zich op het stuur te nemen, maar niet alle motards
kunnen hier evengoed mee om.
De poortwachter weet zich niet goed raad met ons: hij wil per se een game
driving vehicle regelen om ons op te halen (a rato van $180/halve dag!). Het
is echter amper middag, dus wij zetten ons op ons gemak in de schaduw naast
het poortgebouw en wachten op passerend verkeer. We hebben geluk: na
amper een kwartier arriveert er een RAV4’tje met twee toeristen die ons
graag meenemen naar het Visitor’s Center (zie kaartje p.96). Het is een rit van
amper 3 km, maar we zien onderweg impala, zebra, Defassa waterbok en rietbok. Dit is het zogezegd wildarme zuiden van het park, met voornamelijk
bushveld vegetatie, maar wij vinden de wilddichtheid best meevallen. Aan de
receptie heeft men duidelijk meer ervaring met backpackers. Ze begrijpen dat
we geen budget hebben voor het afhuren van een jeep met gids, en we reserveren 2 zitjes voor de night drive. Die kan je namelijk wél per persoon boeken,
én op het einde van de night drive zet de gids je af aan de lodge of kampplaats
van jouw keuze. We betalen RF 207 000 in totaal, voor de park fees, night
drive en kamperen met eigen tent. Het bedrag is even slikken, maar we komen
er véél goedkoper van af dan de $300 per persoon die je normaal betaalt voor
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Akagera NP Visitor’s
Center
Taxi Lake Shakani –
park gate = RF 30
000

Akagera NP
Fooi night drive
spotter + gids = RF
10 000

een georganiseerde trip naar Akagera NP van 2 dagen/1 nacht. Voor mensen
met een eigen wagen is dit park zelfs redelijk goedkoop te noemen.
Nu nog uitvogelen hoe we hier morgen terug weggeraken. Er is een krakkemikkig minibusje dat het parkpersoneel van locatie naar locatie transporteert.
Aan de receptie tippen ze ons dat we eens met de chauffeur moeten gaan
babbelen. De chauffeur gebruikt een bizar prijzensysteem, gebaseerd op de
risico’s die de verschillende ophaalpunten inhouden. Je ophalen op Muyumbe
campsite kost RF 20 000, Lake Shakani campsite kost RF 30 000. Eens opgehaald, brengt hij je eender waar (receptiecentrum, een andere lodge of de
parkpoort) naartoe voor dezelfde prijs. De onderhandelingen verlopen in horten en stoten, want de chauffeur spreekt uitsluitend Kinyarwanda en een van
de rangers moet tolken.
We installeren ons nog enkele uurtjes op het terras van het centrum en genieten van het veranderende licht en het weidse uitzicht. We zien bavianen
en ongezond veel vogeltjes. Voor de hongerigen heeft het Visitor’s Center
zelfs een mooie snackkaart.
De night drive begint om 17u30: we kruipen samen
met 4 Belgen en Fransen in een LandCruiser met
open dak. Gids Emmanuel spreekt met kennis van
zaken, en de spotter kan uitstekend met zijn
schijnwerper omgaan. Veel speciaal wild komen
we niet tegen, maar we hebben prachtige momenten met buffels, nijlpaarden en een heleboel
antilopen. In de duisternis vinden we zelfs een
sierlijke serval, een eerste keer voor ons beiden.
Emmanuel excuseert zich voor het gebrek aan
leeuwen en luipaarden deze rit, maar voor ons
kan het niet meer stuk. Wat een waarneming!
Nadat we de andere toeristen hebben afgezet aan Akagera Game
Lodge – een enorm, nogal onpersoonlijk gebouw als je het ons vraagt – rijden
we nog 20’ door naar Lake Shakani. Het is er aardedonker, en alleen een lage
stenen wal scheidt de campsite van een groep knorrende nijlpaarden in het
water van het meer. De wagen blijft ons bijlichten tot we de tent hebben opgezet. Dat doen we in de picknickbanda, want in de duisternis vinden we niet
meteen een stukje grond dat vlak genoeg is. Eens de wagen weg is, rijst de
vraag: wat met een avondplasje? Ondanks onze ruime safari-ervaring zijn we
allebei een beetje schrikachtig. We kennen de geografie van de oever en de
campsite niet, en we weten niet welk wild hier rondloopt. Je wilt ’s nachts niet
op een grazend nijlpaard botsen! We besluiten om elkaar bij te lichten in het
gras op 3m van de tent, en niet op zoek te gaan naar de wc’s die ergens op
het open terrein moeten liggen. We zijn moe en behoorlijk tevreden van ons
dagje, maar veel slaap krijgen we niet. De nijlpaarden bouwen een feestje in
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Dag 21: €248

het water op 20m afstand, en rond 2u maakt een troep bavianen het luidruchtig duidelijk dat er een luipaard vlakbij is. Slapeloos maar zalig opgewonden
tikken we de nacht weg. Een kolonietje vleermuizen tikt vrolijk mee: met een
verbijsterend gebrek aan coördinatie blijven ze maar tegen de binnenkant van
het metalen dak van de banda vliegen. Zullen die morgen hoofdpijn hebben!

Akagera NP vergeleken
Met de recente toevoeging van leeuwen en zwarte neushoorns heeft de Great Lakes regio opnieuw een
Big Five park. Maar hoe verhoudt Akagera zich tot bekendere safariparken elders?
Wie voor het eerst in safarigebied komt, zal blij verrast zijn met de diversiteit van het wildleven. Het is in
Akagera betrekkelijk gemakkelijk om op korte tijd veel verschillende soorten fauna te spotten. Wie ook de
noordzijde van het park bezoekt, heeft een goede kans op olifanten, leeuwen en giraffen.
Voor meer ervaren safarigangers: dit park is eerder vaut le détour. Fijn om het felle tropische groen van
West-Rwanda af te wisselen met savanne en heel wat beestjes te zien, maar niet in de aantallen van de
parken in Tanzania, Botswana of Zambia. Een uitstekende locatie om met je eigen wagen een dag of twee
in rond te trekken.

Accommodatie: Lake Shakani campsite, Akagera NP
Adres: aan de westoever van Lake Shakani, in Akagera NP
Contact: https://www.africanparks.org/the-parks/akagera/visit-the-park/akagera-camping
Ruime campsite op de oever van Lake Shakani, op de landtong tussen dit meer en het veel grotere
Lake Ihema. Geen omheining en middenin het NP, dus je kan en zal lokale fauna op bezoek krijgen
overdag en ’s nachts. Er is wel een stenen wal op de oever, om de nijlpaarden geen directe route
te geven uit het water. De ondergrond is niet helemaal vlak, maar groot genoeg om zeker een
plekje te vinden voor zowel grondtenten als daktenten. Er staan twee ruime banda’s met lage
muurtjes om schaduw op te zoeken, en verschillende bakstenen braais/barbecues met een stapeltje hout. Je kan – mits vooraf reserveren – een tent regelen als je er zelf geen hebt. De ablution
block is proper (wordt dagelijks gekuist) en hermetisch afgesloten voor de apen. Je moet bij ieder
bezoek het water aan en af te zetten aan de achterkant. De douches werken op zonneboilers en
zijn krachtig en zalig warm.
Extra faciliteiten: veel vogels, regelmatig bezoek van impala’s, bavianen en wrattenzwijntjes. Niet
erg spraakzaam, wel gezellig.
Catering: je moet volledig zelfvoorzienend zijn. Water kan je tappen in de ablution block.
Prijzen: Kamperen (eigen tent): $25pp
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Donderdag 25 juli – Van Akagera NP naar Kayonza
Het wordt een heel traag ochtendje. Laura geniet van een reeks dutjes, terwijl
Zeger het vuur gaande houdt en zich hapjesgewijs een weg kookt doorheen al
ons voedsel. Dit was de laatste nacht kamperen in Rwanda, dus alles mag op.
Geroosterd brood met honing, zelfgemaakte thee van gember en limoen,
pasta met linzen en véél groentjes… pure glamping! De campsite is een half
omwald stukje langs de oever van Lake Shakani, met twee grote picknickbanda’s en een kraaknette ablution block. Het water is heerlijk warm: met stip
de beste douche sinds Kigali! Halverwege de ochtend komt een motard de
campsite oprijden. Het is de kuisman van de ablutions, die op zijn motor dagelijks door heel het park crosst om alle wc’s en
douches te onderhouden. Wat moet dat een bizar saaie-opwindende job zijn! Verspreid over
de ochtend zien we een hele dierentuin passeren op en langs de campsite: een kudde impala’s, een familie vervetaapjes, een enorme
troep bavianen die de tweede banda overneemt, drie wrattenzwijntjes en massa’s vogels. In het water vlakbij liggen de nijlpaarden vrolijk met hun staartjes te draaien. Toegegeven, we zien niet zoveel wildleven als we op een
game drive zouden tegenkomen, maar we zijn blij met wat we te zien krijgen.
Regelmatig komen er ook toeristenjeeps even de benen strekken op de
campsite. Het valt ons op hoe de safari-etiquette van Zuidelijk Afrika hier grotendeels ontbreekt onder de toeristen. Je hoort dag te komen zeggen, en wat
informatie over waarnemingen uit te wisselen. Je gaat niét – en waarom moeten we dit zelfs vermelden? – in een tent van kampeerders binnenkijken! De
meereizende gidsen zijn gelukkig van beter allooi dan hun toeristen en treden
vlot in conversatie.
De afspraak was dat de minibuschauffeur ons tegen 14u30 zou ophalen, en
zowaar, hij is erg stipt. Bij het binnenrijden van de campsite heeft een minibusje een korte maar hevige discussie met een ontevreden nijlpaardstier die
zich net met veel geraas uit het water heeft gewerkt. Erg indrukwekkend, en
een gepast afscheid van Lake Shakani! Het minibusje is grotendeels een wrak,
maar het brengt ons op 25 minuutjes naar de poort. Daar lacht onze vriend de
poortwachter ons vriendelijk uit als we hem vragen om naar Kabarondo te
bellen en een motard te regelen voor RF 3000/persoon. Even vrezen we het
ergste, maar ‘No no, too expensive! Right price is RF 2000!’ Ach zo, dat weten
wij en de lezers van dit verslag dan ook weer. Conclusie: de prijzen van motards zijn niet per se logisch. Hij staat net op het punt om zijn telefoontje te
plegen, wanneer uit het park twee wagens van Akagera Game Lodge komen
aanrijden. De wachter spreekt één van de chauffeurs aan, en binnen vijf
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Silent Hill Hotel
(Kayonza)
Room en-suite RF
30 000
Couvert x2 = RF
6500
Primus 1L = RF 1200

Dag 22: €35,50

minuten na onze aankomst aan de poort zijn we al terug op weg naar Kayonza.
De heren van de Game Lodge zijn aangenaam gezelschap, en er wordt heel
wat afgelachen tijdens de rit. Over Rwandese muziek en Stromae, over onze
reis en hun job. Ze willen ons best helemaal tot in Kigali brengen vandaag,
maar wij pakken het liever rustig aan. We kunnen moeilijk onaangekondigd
twee dagen te vroeg bij Astrid en Adolphe binnenvallen. Bovendien hebben
we beslist dat ons budget op is, en we denken dat ons geld buiten Kigali langer
zal meegaan dan in de hoofdstad.
Van aan de rotonde met het koeienstandbeeld in Kayonza wandelen we even
de weg naar Kigali op. Naar het Women’s Centre willen we niet terug, dus we
proberen Silent Hill Hotel (zie kaartje p.96). Dat staat niet beschreven in de
gids, dus we zijn nieuwsgierig. Een ander onbeschreven hotel net aan de rotonde kost RF 40 000 per nacht en slaan we over. Silent Hill heeft een mooi
grasveld voor kampeerders (RF 20 000/tent), maar een kleine en-suite met
ontbijt kost RF 30 000. Na onze slapeloze nacht is de keuze snel gemaakt. De
koude douche doet deugd, en de eenvoudige maaltijd in het hotel-restaurant
smaakt. De hotelstaff is wat zenuwachtig: niet gewend om westerse toeristen
op bezoek te hebben? Ze zijn wel even vriendelijk als we van dit warme land
gewend zijn.

Accommodatie: Silent Hill Hotel, Kayonza
Adres: Aan de hoofdweg Kigali – Kayonza, 1,5km oostwaarts van Kayonza centrum.
Contact: http://silent-hill-hotel-kayonza.booked.net
Een naar lokale standaarden erg groot en degelijk hotel, al zullen bezoekers met internationale
standaarden wellicht teleurgesteld zijn (veel negatieve reviews op tripadvisor, vooral met betrekking tot straatlawaai). Onze kamer oogde klein maar proper, met een dubbel bed en kleerkast
(muskietennet, twee stopcontacten, twee paar slippers en twee badhanddoeken aanwezig). De
aansluitende badkamer is mini, met een doorspoelwc, een koude douche en een tobbe. Voor ons
een aangename no-nonsens plaats voor één overnachting. Kamperen is mogelijk op een vlakke
weide achter het hotel.
Extra faciliteiten: gym en spa (met verrassend degelijk sauna en gymtoestellen), klein tv’tje
Catering: ontbijtbuffet inbegrepen voor alle gasten, restaurant (binnen en terras) met degelijk aanbod
Prijzen: Kamperen: RF 20 000/tent

Budget en-suite dubbel: RF 30 000
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Snackbar aan
Kibagabaga Hospital
Wraps x2 + juice x2 =
RF 9500
Winkeltje aan
hospitaal
Koekjes (Everyday) =
RF 2500

Dag 23: €11,50

ViaVia Kigali
1 en-suite kamer
voor de prijs van
dorms x 2 nachten =
RF 103 000
Avondmaal RF 8000
x2 = RF 16 000
Bier x3 = RF 4500

Totaal dag 24: €127

Vrijdag 26 juli – Van Kayonza naar Kigali
Het ontbijt in Silent View Hotel is buffetstijl, met een kok in volledige tenue
die ter plekke omeletjes bakt. We voelen ons best fancy, en lopen nog even
rond in het complex voor we onze biezen pakken. De befaamde Sauna & Gym
moeten we gezien hebben, en blijkt verrassend degelijk te zijn.
We zoeken een liftplekje onder een boom op 100m van het hotel, en worden
na een half uurtje opgepikt door dezelfde heren die ons eergisteren naar Kabarondo gebracht hebben. Zij gaan tot Rwamagama en zetten ons daar af ‘in
de veiligheid van het busstation’. Het is duidelijk dat de gemiddelde Rwandees
liften niet als recreatief vervoermiddel ziet. We wachten af tot onze heren uit
het zicht zijn, en wandelen dan langs de hoofdweg Rwamagama uit. Het is een
gezapige 2 kilometer – we hebben tijd – voor we net buiten het stadje een
tankstation tegenkomen. Lang moeten we niet wachten, en met enkele stops
onderweg komen we kort na de middag toe in Kigali, en worden voor de deur
van de ViaVia afgezet.
De rest van de dag halen we alleen nog geld af (de ATM aan de Kibagabaga
ziekenhuis op 10 minuten wandelen aanvaardt MasterCard) en spelen en kletsen we met Molly en Astrid. Er is een gloednieuwe puppy in het spel, en Molly
is zowel opgewonden over als stikjaloers op haar onbeholpen speelkameraad.
We geven haar graag dat beetje extra aandacht dat ze vandaag nodig heeft.
’s Avonds bestelt Astrid pizza’s, en het wordt een gezellige bende.

Zaterdag 27 juli – Kigali
Vandaag zijn we geen toeristen meer. We bezoeken geen bezienswaardigheden, we herpakken alleen onze valiezen. Het is bizar te bedenken dat het morgenochtend maar 2u45 vliegen is naar Zambia. Normaal gezien doen we er
16u over. De Safaribrowser op iPhone lust de online check-in niet, dus we gebruiken Chrome op Astrids laptop. We lezen voor aan Molly, en Zeger waagt
zich aan het knippen van een Sinterklaasstaf uit gekleurd papier. Een driejarige heeft geen boodschap aan juiste jaargetijden als het om Sinterklaas gaat!
Astrid vraagt om uitgebreide feedback over de ViaVia, en we lopen heel de
eigendom rond om alles grondig te bekijken. Het is duidelijk dat zij en Adolphe
hun nieuwe lodge heel serieus nemen, dus dit belooft een degelijk plekje te
blijven voor vele jaren. Wij zijn ook fan. Tegen zonsondergang probeert Astrid
haar beste chili con carne (recept van Jeroen Meus) op ons uit. Absoluut goedgekeurd, die mag op de menukaart!

Accommodatie: ViaVia Kigali (zie 5 juli)
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Totaal dag 25: € 0

Zondag 28 juli – Vertrek uit Rwanda
We staan hondsvroeg op, maar hoewel de staff niet op post is tot 7u, staan in
de koelkast twee kommen huisgemaakte granola met fruit en yoghurt op ons
te wachten. Zoals afgesproken komt Adolphe om 6u toe met de auto. Hij heeft
gisteren vriendelijk aangeboden om ons voor zijn volleybaltraining af te zetten
aan de luchthaven.
Het is een korte rit vanuit Kibagabaga naar de luchthaven, en de zon komt net
op als we de top van een heuvel overrijden. Mochten we Instagrammers zijn,
hadden we geheid onze vlucht gemist hierdoor. De beveiliging van de luchthaven mag je niet onderschatten: alle wagens worden gecontroleerd, iedereen moet uitstappen en door een scanner, alle tassen en valiezen worden op
de grond geplaatst en door twee Mechelse Herders besnuffeld (1 voor explosieven, 1 voor verboden substanties), … Adolphe vraagt of we het erg vinden
als hij ons aan de poort afzet en we te voet het luchthaventerrein op gaan.
Dat bespaart ons zeker 15’ wachttijd. Na een probleemloze check-in installeren we ons in de meest ongezellige wachtzone die we op al onze reizen al
tegenkwamen. De borden boven de gate worden niet geüpdatet, dus we moeten goed luisteren naar de aankondigingen. Met een boek of dagboek weten
we ons bezig te houden tot onze vlucht vertrekt.
De Rwandese heuvels verdwijnen onder ons in een zonovergoten lappendeken van groen en rood en goud. Ver in het oosten zien we het Kivumeer nog
een laatste keer blinken. Een laatste keer? Geen sprake van.
Ooit komen we hier terug.

Accommodatie: niet van toepassing.
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Planning
Wij boekten op voorhand slechts 3 dingen: overnachting in de ViaVia, de gorillatrekking in KahuziBiega NP en de beklimming van Mt. Nyiragongo in Virunga NP. Alle andere overnachtingen en activiteiten regelden wij bij aankomst op de desbetreffende locaties. Van de planningsfase van de reis hielden wij een gedetailleerd logboek bij.

Lang op voorhand
(februari – april)

- Bestemming beslissen: wij planden origineel naar Zimbabwe te gaan, maar
in januari deed de economische en politieke spanning aldaar ons beslissen andere opties te onderzoeken. Ongeveer tegelijkertijd kwam het nieuws dat het
Virungapark in DRC na lange tijd terug open zou gaan voor bezoekers.
- Informatie inwinnen: we ontleenden de Bradt Guide Rwanda and Eastern
Congo (ed. september 2018), deden online research, lazen reisverslagen en
spraken op Reismarkt met bestemmingsexpert Alexander Graulich over de
haalbaarheid van Oost-Congo.

Planningsfase
(april – juni)

- Gorillatrekking boeken (Kahuzi-Biega NP):
Ã Online via http://www.kahuzibiega.org/booking/
Ã 1x étudiant (wegens nog geldige studentenkaart) en 1x adult, betaling
ter plaatse, niet op voorhand.
Ã Binnen 3 dagen bevestiging ontvangen via e-mail, met de vraag of we
visa voor DRC nodig hebben. We drukken de meegestuurde formulieren
af, vullen ze in, en sturen ze ingescand terug door.
Ã Na 10 dagen ontvangen we via e-mail een officiële uitnodigingsbrief om
DRC binnen te komen.
- Beklimming van Mt. Nyiragongo boeken (Virunga NP):
Ã Online via https://bookings.visitvirunga.org/packages/package-1-nyiragongo/ (werkt alleen op Chrome, niet op andere browsers): boeking
voor 17 tot 18 juli 2019, ‘2 rooms’ ( = 2 personen) en ‘no backpack’ (we
zorgen voor ons eigen slaapmateriaal en voedsel).
Ã Direct betaald via MasterCard: $712 ($356pp). Betalingsbevestiging gekregen via e-mail.
Ã Volgende dag: welkomstmail van Virunga NP ontvangen met vraag om
de meegestuurde indemnity form en guest information form ingevuld
terug te sturen.
- Vluchten boeken bij Kilroy in Gent.
- Eerste en laatste overnachting boeken: wij boekten 3 nachten in de gloednieuwe ViaVia van Kigali via kigali@viavia.world.
- Aankopen van de reisgids: wij kopen de e-bookversie aan voor onderweg op
www.bradtguides.com.
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Laatste dagen
(eind juni)

- Dollars inwisselen bij Western Union in Gent: wij wisselden €1502,5 in voor
$1650. Dit gebruiken we onderweg als valuta voor dure activiteiten en als
back-up voor onvoorziene omstandigheden.
- Bankkaarten laten openstellen voor Afrika.
- Reisverzekering afsluiten.
- Reis registreren op www.diplomatie.be.
- Inchecken met Kilroy voor laatste bevestiging van alle vluchten. Opgelet:
voor je terugvlucht met Rwandair moet je zelf online inchecken de dag ervoor
(dit lukt niet op Safari webbrowser).
- Laatste bevestigingsmail sturen naar Kahuzi-Biega NP en Virunga NP.
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Bepakking

Tijdens onze reis in Oeganda (2017) hadden we ons serieus overtild aan onze grote trekkingsrugzakken, dus schaften we ons voor deze reis kleine Ospreyrugzakken (36L, type Sirrus en Stratos) aan.
Hoewel de bepakking een heel puzzelwerk was, volstond dit volume en doorstonden de rugzakken
de uitdagingen van de tropen met glans. Door onze eerdere ervaring hadden we niets te veel of te
weinig mee. In onderstaande tabel vind je onze volledige bagage. Tenzij anders vermeld hebben we
alles dubbel: één exemplaar in Laura’s rugzak, één in die van Zeger.
Onze uitrusting is doorheen de jaren organisch gegroeid. Niemand betaalt ons om reclame te maken
voor bepaalde merken, we vermelden wat we zelf gebruiken ter referentie.
Categorie

Bagage

Locatie in de rugzak

Slaapmateriaal

Slaapzak The North Face Gold Kazoo
Liner Thermolite Reactor Extreme (long)
Matje Thermarest
Tent 2/3 personen MSR Mutha Hubba
Tentstokken

Bodemvak
Bodemvak
Buitenkant (in plasticzak)
Middenvak (bij Zeger)
Buitenkant (bij Zeger)

Ondanks de tropische locatie kan het in Nyungwe Forest erg koud worden, en op Mt. Nyiragongo
vriezen. Kies dus voor een lichtgewicht slaapzak (dons, als je budget het aankan) die tot het vriespunt kan en een thermoliner om in te slapen. Degelijke slaapzakken en een stevige, lichte tent zijn
niet goedkoop, maar zijn volgens ons de investering waard. Een tent waar je bagage ’s nachts mee
in kan is handig in wildgebied en als het regent.

Kookmateriaal

Kookpot + deksel + handgreep Primus
2 metalen bekers + 2 vorken + 2 lepels
6 kruidenpotjes 8g Delhaize
Keukenhanddoek + sponsje + potje afwasmiddel
Waterzak 3L Platypus
Drinkbus
Waterzuivering
Katadyn chloor + antichlorinedruppels

Middenvak (bij Laura)

Middenvak (bij Zeger)
Buitenkant
Topvak (bij Laura)

Wij planden niet vaak zelf te koken en namen dus slechts 1 kookpot mee. Uiteindelijk kookten we
5 avonden zelf (+ 2 broodmaaltijden): vooral maaltijdsoepen en linzendahl met rijst. We aten gezamenlijk uit de kookpot en spaarden zo borden of kommen uit.
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Categorie

Bagage

Locatie in de rugzak
Middenvak

Kledij

Packing cube Eagle Creek (groot)
L: 5 slips, 3 sportbh’s, 2 lange broeken, 1
rok, 3 t-shirts, 1 dunne fleece, 4 paar
wandelkousen, 1 buff.
Z: 5 boxers, 2 lange broeken, 1 short, 2
hemden, 1 t-shirt, 1 dunne fleece, 4 paar
wandelkousen, 1 buff.
Trui
Zonnebril
Sandalen Teva
Regenjas

Bodemvak
Topvak
Topvak
Buitenkant

Onderweg droegen we onze Meindl Borneo wandelschoenen, ter plaatse sandalen. Als je reeds
stevige wandelschoenen hebt, hou die dan. Als je nieuwe nodig hebt, doe dan even opzoekwerk.
Gore-Tex is niet altijd de beste optie in de tropen!
Kledij van merinowol doet het goed in tropische én koude omstandigheden, en is de meerkost
waard als je lang/vaak naar de tropen gaat. Lange broeken zien wij als een must. In het oerwoud
moet je je broekspijpen in je sokken steken om bijtende mieren te vermijden. Bedekte benen zijn
ook cultureel meer aanvaard, en een voordeel tijdens het liften.

Hygiëne &
gezondheid

Toilettas
Tandenborstel, tandpasta, zeep (bioafbr.), deodorant, 2 sets reservecontactlenzen, bril, Lariam.
L extra: maandverband, conditioner,
kam, zonnecrème, aftersun
Z extra: scheermes, flesje lenzenwater
Badhanddoek Sea to Summit microfiber
DEET-spray 50%
Packing cube Eagle Creek (medium)
EHBO en medicatie
(zie bijlage Medicatie)

Middenvak

Middenvak
Topvak
Middenvak (bij Zeger)

Hoewel flessenwater ruim voorhanden is in Rwanda en DRC, moet je tijdens het kamperen soms
terugvallen op verdacht kraantjes- of rivierwater. In dat geval gebruikten wij standaard onze waterzuivering. Wij hadden nooit last van reizigersdiarree tijdens deze reis, al is ons systeem ondertussen wel gewend aan de tropen.

RWA15
Zeger Van den Broele & Laura Hemelings
© Copyright bij de auteur. Dit reisverslag wordt u aangeboden door Wegwijzer Reisinfo vzw.

74/98

Categorie

Bagage

Locatie in de rugzak
Topvak
Topvak

Vermaak &
elektronica

Dagboek / notitieschriftje
Pennenzakje
Balpennen, potlood, gom, rol plakband
2 E-readers Kindle Paperwhite
Smartphone
Elektronicazakje
Oplaadkabels GSM + microUSB
4 AAA-batterijen
Fotomateriaal (zie bijlage Fotografie)

Aparte tas (bij Laura)
Broekzak
Topvak (bij Zeger)

Aparte tassen (bij Zeger)

Als fervente lezers zijn wij fan van onze Kindles. Ondertussen maakten ze al ongeschonden 6 Afrikareizen mee. Bovendien kochten wij kort voor de reis de e-bookversie van de Bradtgids aan,
waardoor wij niet met het gewicht van een fysiek boek moesten meesleuren.

Varia

Paspoort + geel vaccinatieboekje + portefeuille
Documentenmap
I.C.E.-fiche, 6 pasfotootjes per persoon,
kopies van alle reserveringen, verzekeringspolis, vliegtuigtickets, uitnodigingsbrieven DRC, vaccinatieboekje en paspoorten.
Hoofdlamp Petzl
Zaklamp Ledlenser
6m touw + 10 spanbandjes 25cm

Topvak (bij Laura)

Topvak (bij Zeger)
Topvak (bij Zeger)
Topvak (bij Zeger)

Soms kan/moet je je eigen was doen aan een meertje of in de douche van je hotelkamer. Zorg
dus voor een stuk bio-afbreekbare zeep voor lichaam + kledij en een eind touw als drooglijn. Wij
toverden meerdere campsites en hotelterrassen om in een spinnenweb van drooglijnen.
Let op: neem van alle belangrijke documenten meerdere kopies mee, maar hou er rekening mee
dat Congolese officials alleen de originelen aanvaarden.
Wat Zeger extra
meezeult

Vogelgids Struik Birds of Sub-Sahara Africa
Reisstatief Sirui T-004KX
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Goed om weten

Geldzaken
Wisselkoersen (4 juli 2019)
€1
$1
€1
$1

=
=
=
=

RF 1019
RF 903
CFR 1862
CFR 1650

Bij vertrek beschikten wij over de volgende betaalmiddelen:
Ã
MasterCard x1
Ã
Maestro
x2
Ã
$1650 in cash
Ã
€100 in cash (voor noodgevallen)

IN RWANDA
Wij haalden in Rwanda slechts een paar keer geld af, maar betaalden alle uitgaven
onderweg in cash. In Rwanda is geld uit de muur halen erg gemakkelijk. In ieder stedelijk centrum
vind je meerdere ATM’s. Bijna allemaal aanvaarden ze VISA, de meeste MasterCard en in iedere stad
is er minstens één automaat waar je ook met Maestro terecht kan. ATM’s verdelen maximum RF 200
000 in één afhaalsessie, al kan je in de meeste automaten 2 keer per dag dat maximumbedrag afhalen.
Per transactie via Maestro (betalingen en afhalen) rekende men ons €2 bankkosten aan.
Opgelet: Rwanda is in 2019 onaangekondigd overgeschakeld naar uitsluitend digitale betalingen in
Nyungwe NP. Het plan is om dit systeem uit te rollen in de andere nationale parken. Als je geen VISAkaart hebt, moet je dus zeker een bakje van de bank meenemen om activiteiten te betalen.
IN DRC
In Congo betaalden wij alles cash in dollars. Wij haalden in het land geen geld af,
omdat we op voorhand geen betrouwbare informatie hadden gevonden over de afhaalmogelijkheden. We hoorden meerdere verhalen over onbetrouwbare ATM’s in Goma, en zouden andere reizigers dus aanraden om ons voorbeeld te volgen. Let op het volgende:
Ã Dollarbiljetten worden geaccepteerd als ze onbeschadigd en recenter dan 2009 zijn.
Ã Biljetten van $1 en $2 neemt niemand aan. Voor kleine uitgaven langs de kant van de weg heb
je Congolese Franc (CFR) nodig. In lokale eterijen en cafeetjes geeft men slecht wisselgeld op
dollars. Ook hier krijgen CFR de voorkeur. Probeer kort na aankomst $50 om te wisselen voor
kleine betalingen.

Het weer
Juli is een bijzonder aangename maand om de Kivustreek te bereizen. Het droge seizoen is net begonnen, en alles oogt nog helder en groen. Je hebt regelmatig ’s nachts of in de late namiddag een
verfrissende regenbui, en in de buurt van het Kivumeer wordt de avondhemel opgelicht door droge
(en soms héél natte) onweders. Een degelijke regenjas (zonder warme voering) is aan te raden, net
als een degelijke buitentent als je kampeert (sommige campsites voorzien een afdak om je tent onder
te plaatsen). De temperaturen overdag zijn dragelijk warm, maar hoogteverschillen kunnen je soms
parten spelen. Daarom raden wij aan om langzaam op te bouwen voor je bergen zoals Mt. Nyiragongo
gaat beklimmen, en dit niet in de eerste dagen van je reis te doen. Hou er rekening mee dat het op
hoger gelegen plaatsen (Nyungwe NP, de Virunga’s) kouder en natter is en ’s nachts zelfs gemeen
koud kan zijn. Het oosten van Rwanda (Akagera NP) is dan weer lager, warmer en droger.
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Voedsel & bevoorrading
UIT ETEN
Zelfs wanneer we kampeerden, kookten we zelden zelf. De meeste guesthouses én
kampeerlocaties beschikken over een restaurantje. Bij sommige eetgelegenheden is de keuze rudimentair: vlees (kip/geit/rundstoofpot), vis of vegetarisch (bonen/linzen). Andere beschikken over een
uitgebreidere kaart met eenvoudige maar voedzame maaltijden. De Rwandese cuisine is zo internationaal dat je bijna overal waragu (maïspap) en rijst, naast frietjes en zelfs zelfgebakken pizza zal aantreffen op de menukaarten. Een hoofdgerecht kost gemiddeld RF 2000 tot RF 5000. Wat ons reuze
meeviel was de kwaliteit en de hoeveelheid van het ontbijt dat je overal in Rwanda kan vinden. Dit
was op de meeste plaatsen inbegrepen in de prijs van de overnachting voor minstens 1 persoon, vaak
voor 2 (niet bij kamperen). Indien niet inbegrepen kon je voor RF 2000 tot RF 3500 lokale geteelde
koffie of thee met verse melk, toast/brood/cake, omelet en een groot bord vers fruit krijgen. Dit ontbijt hield ons recht tot het avondmaal, eventueel aangevuld
met een kleine snack ’s middags. Deze snacks vonden we in
kleine winkeltjes in alle steden en dorpjes: brood, chapatis,
samoosa’s, oliebollen, warme frietjes uit een papieren
zakje etc. De meeste winkeltjes met dit aanbod hebben
een paar stoelen en tafeltjes voorhanden om je aangekochte voedsel te verorberen. Eten op straat doe je niet:
dit wordt als erg onbeleefd gezien.
INKOPEN Wie toch zelf wil koken, vindt overal in het land zogenaamde mini-alimentations. Deze kleine winkeltjes hebben een beperkt aanbod aan droogvoer,
vreemd genoeg voornamelijk Colruytproducten (Boni en Everyday). Om een eenvoudige kampeermaaltijd bij elkaar te sprokkelen moet je soms meerdere winkeltjes aflopen, maar aangezien ze in
ieder dorpscentrum geconcentreerd liggen rond de hoofdweg is dat geen groot ongemak. Je vindt gemakkelijk pasta,
rijst, linzen, spaghettisauzen etc. Alleen in Kigali hebben we
weet van echte grootwarenhuizen. Verse waren zijn geconcentreerd in overdekte marktjes in de buurt van ieder
dorpscentrum, meestal onzichtbaar vanop de hoofdweg,
dus vraag even de weg. Hier vind je een eindeloos aanbod
aan groenten (paprika, tomaat, aubergine, pompoen, verscheidene bladgroenten), fruit (banaan, ananas, passievrucht, limoen e.d.) en ander vers toebehoren (peper,
gember, look, ui).
Wij hadden naast onze kookpot en kruiden ook vier vriesdroogmaaltijden en twee vriesdroogontbijten uit de AS Adventure mee. Twee maaltijden en ontbijten aten wij op aan de kraterrand van Mt.
Nyiragongo, de rest was back-up. De volgende keer testen we dit soort voedsel uit voor vertrek: niet
te vreten! We moeten wel toegeven dat het erg licht en handig was na de lange en inspannende klim.
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Transport
Rwanda is een erg klein land (net iets kleiner dan België), waardoor zelfs de langst af te leggen afstanden behoorlijk meevallen. De grote assen van het wegennet zijn bovendien in uitstekende staat. Het
heuvelachtige karakter van het grootste deel van het land brengt wel uitdagingen met zich mee voor
zij die zich in het verkeer wagen, hetzij als passagier, hetzij als
Brandstofprijzen in Kigali
chauffeur. Blijf ook rekening houden met potholes! Indien je zelf
Benzine
RF 1080/l
geen wagen (met of zonder chauffeur) huurt, kan je terugvallen
Diesel
RF 1072/l
op meerdere opties.
MOTARDS
Voor korte afstanden in verstedelijkte gebieden kan je kiezen voor minibusjes
(‘taxi’s’) die vaste trajecten afleggen, of voor motorfietsen die passagiers naar eender welke bestemming in de buurt brengen. Vooral van deze laatste, de motards, maken wij vaak dankbaar gebruik.
Het is het ideale vervoermiddel van of naar je verblijfplaats tijdens het winkelen of het bezoeken van
een bepaalde bezienswaardigheid. In Kigali is het met stip de snelste manier om van de ene wijk naar
de andere te gaan, en ook buiten de hoofdstad vind je overal jongemannen op motorfietsen. Anders
dan in de buurlanden nemen Rwandese motards maximum één passagier mee, waarvoor ze een extra
valhelm voorzien. Stap niet op als de motard je geen valhelm geeft, en onderhandel je prijs vooraf.
Het is mogelijk om zelf een motorfiets te huren/kopen en zo Rwanda te verkennen, maar hier hebben
wij geen ervaring mee.
MINI/MIDI/GROTE BUSSEN Op langere afstanden beschik je in Rwanda over een uitgebreid aanbod aan semi-openbaar vervoer. Ieder stadje heeft een busstation (of toch minstens een vaste plaats
waar bussen stoppen). Deze bussen variëren in grootte van minibusjes (‘taxi’s’) over midibussen
(meestal Toyota Coasters met een twintigtal stoeltjes) tot autocars van het type waar we in België
mee op schoolreis gaan. Vanuit het Nyabugogo busstation vertrekken constant bussen van meer dan
een dozijn maatschappijen naar alle hoeken van het land, al specialiseren veel maatschappijen zich
in één traject of één regio. Ook op de assen tussen regionale steden vind je met grote regelmaat
bussen, maar je kans om een bus te vinden is groter in de voormiddag. In de late namiddag vermindert
de dichtheid van het busvervoer, omdat bussen maar een paar uur na zonsondergang mogen doorrijden. Een ticketje van RF 2770 per persoon bracht ons van Kigali naar Huye (100km) in een midibus.
BOTEN
Op het Kivumeer opereren meerdere ferrydiensten. Sommige gebruiken grote moderne boten, andere
zijn minder betrouwbaar. In Rwanda maakten wij hier geen
gebruik van, in Congo waren wij zeer tevreden over Ihusi Express. Deze lokale maatschappij legt driemaal daags snelle boten in tussen Bukavu en Goma (beide richtingen) met desgewenst een
stop in de twee havens van Idjwi Island voor passagiers die dit op voorhand hebben laten weten.
Wantrouw goedkopere alternatieven: wij zagen enorme en nauwelijks zeewaardige schepen vol passagiers op het meer. Ook hoorden we meerdere negatieve verhalen over privécharters die zonder
brandstof vielen of geen reddingsvesten aan boord hadden.
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LIFTEN
Wij liften graag: het geeft ons de kans – hoe vluchtig ook – om nieuwe mensen te
leren kennen. Wij vinden dat je een land op een totaal andere manier leert kennen door bij lokale
chauffeurs op de achterbank te kruipen. Rwanda is op dat vlak niet het gemakkelijkste land: men is
lifters die openbaar vervoer vermijden niet gewoon. We beseffen ten volle dat dit vreemd moet overkomen: we hebben immers duidelijk geld genoeg om de lage busprijzen te kunnen betalen. Bovendien zijn er, in vergelijking met de vele (mini)bussen, betrekkelijk weinig privéwagens op de weg.
Hierdoor moesten we twee keer langer dan een uur wachten op een lift. Toch kijken wij positief terug
op onze liftervaringen in Rwanda. De chauffeurs die ons oppikten waren zonder uitzondering vriendelijk en praatgraag zonder opdringerig over te komen. Wij betaalden nooit voor een lift, we hadden
zelfs de indruk dat onze chauffeurs het beledigend zouden vinden als we het aanboden. Ook hierin
verschilt Rwanda van vele andere Afrikaanse landen.
Twee opmerkingen:
Ã Liften in Rwanda doe je door met je hand horizontaal over de weg te wuiven, niet door je
duim op te steken zoals in West-Europa. Steek je hand uit naar de weg en wuif op en neer.
Ã Het blijft een vrij onzekere vorm van transport. Daarom plan je beter een bufferdag in op het
einde van je reis om onverwachte vertragingen op te vangen als je ergens niet zo vlot weggeraakt als op voorhand gedacht. De beste momenten om richting Kigali te liften zijn ’s ochtends vroeg op weekdagen (vooral maandag), en om van Kigali weg te trekken zit je in de
late namiddag eveneens goed (zeker op vrijdag). Een zaterdag per maand is er Umugandadag, en is het in de voormiddag zo goed als onmogelijk om te liften.
DRC ZONDER EIGEN VERVOER
Ook om de bezienswaardigheden aan de Congolese kant van
het Kivumeer te bezoeken, heb je niet noodzakelijk eigen vervoer nodig. Het heeft wel iets meer
voeten in de aarde dan in Rwanda: liften noch openbaar vervoer is in deze onrustige regio, met een
lang verleden van geweld, aan te raden. Werknemers van NGO’s mogen bovendien geen lifters meenemen, en zij vormen het merendeel van de privévoertuigen. De voor toeristen toegankelijke strook
van Oost-Congo beperkt zich tot de onmiddellijke omgeving van Bukavu (met Kahuzi-Biega NP) en
van Goma (met Virunga NP). Tussen de twee steden opereert een betrouwbare ferrydienst over Lake
Kivu. De landweg nemen tussen Bukavu en Goma langs de westkust van het meer met een eigen
wagen of openbaar vervoer raden wij in alle toonaarden af.
DE ZUIDKANT VAN LAKE KIVU
Het verkeer en de wegen in Bukavu zijn hectisch en slecht gereguleerd. Al na 5 minuten spraken wij af hier geen motards of taxi’s te nemen, door het gebrek aan
valhelmen en de zichtbare slechte staat van de wegen en de voertuigen. Zij die op eigen kracht naar
Kahuzi-Biega NP willen geraken, nemen best een lokaal contact in de arm om een betrouwbare taxi
te regelen. Wij vielen onverwacht binnen bij Luc en Espérance van Agence Espérance, waarop Espérance in 20 minuten voor ons een comfortabele taxi regelde. Een gewone wagen volstaat om naar
Tshivanga HQ van Kahuzi-Biega te geraken. Lokale contactpersonen hebben ook beter zicht op de
actuele veiligheidssituatie, onder meer dankzij de sterke radiocultuur in de regio.
De meeste mensen die een activiteit plannen in Kahuzi-Biega NP, doen dat met de interventie van
Congolese of Rwandese touroperatoren. Zij regelen veilig vervoer van en naar je verschillende
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bestemmingen en accommodaties in een luxueuze 4x4. Voor deze service betaal je uiteraard een
stevige meerprijs.
DE NOORDKANT VAN LAKE KIVU
Zo goed als alle toeristen in Goma richten zich op activiteiten in
Virunga NP, net ten noorden van de stad. De veiligheidssituatie in Goma verschilt van wijk tot wijk,
waardoor het voor reizigers zonder begeleiding minder vanzelfsprekend is om de stad te verkennen
of op eigen houtje te verlaten. Bij het regelen van accommodatie of activiteiten in het Park is vervoer
vanuit Goma (de grenspost ‘La Grande Barrière’ of je hotel in Goma) bijna altijd inbegrepen bij je
boeking. Korte wandelingen bij daglicht in het oosten van Goma zijn volgens ons niet problematisch.
Wij wandelden in de namiddag van de haven naar de wijk vlak bij de grens en ondervonden geen
problemen. Indien je een langere verplaatsing wenst te maken, of naar buiten wil na het vallen van
de duisternis, vraag je best je hotel om een betrouwbare taxi te regelen.
De ebola-uitbraak van 2018-2019 bereikte miljoenenstad Goma voor de eerste keer de dag voor wij
er aankwamen. Bij onze aankomst in de haven ervaarden wij overal verhoogde paraatheid in de vorm
van roadblocks met temperatuurmeting en handen- en bandenreiniging. Dit herhaalde zich ook bij
de inkom van alle hotels en openbare gebouwen.
Indien je je ervaring in Virunga NP boekte met een internationale of lokale touroperator, staat deze
in voor je vervoer en veiligheid onderweg. Wellicht krijg je niet veel van Goma te zien, en word je
rechtstreeks van de grens naar je activiteit/verblijfplaats gebracht in een 4x4.
N.B.: in maart 2020 lijkt de ebolaepidemie in Oost-Congo voorbij te zijn, met de laatste weken voor
Reismarkt 2020 geen nieuwe besmettingen.
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Overnachtingen & kamperen
GUESTHOUSES
Budgetreizigers hebben in Rwanda veel opties voor een relatief goedkope
overnachting. Op voorwaarde dat je geen sterrenstandaarden hebt, kan je in alle stedelijke centra
een tweepersoonskamer vinden voor €20 of minder. Wij kozen meestal voor guesthouses gericht op
de lokale markt, in de prijsklasse $12-30. Bij dit soort etablissementen moet je geluk hebben. Een
normale en-suite tweepersoonskamer komt met dubbel bed (met matrassen van variabele kwaliteit),
muskietennet en schrijftafeltje. De inkleding is standaard sober: gekalkte muren, stenen vloer en één
of twee stopcontacten. De badkamer is meestal proper gekuist maar troosteloos: kale tegelvloer en
muren (incl. missende tegels), met een doorspoelwc, een douchekop met koud of soms warm water
en een tobbe. De meeste lokale guesthouses voorzien 1 badhanddoek per kamer en 2 paar slippers.
Je zorgt best wel voor je eigen zeep en toiletartikelen. Zo goed als alle guesthouses bieden in een
eigen restaurant eenvoudige maar voedzame maaltijden aan.
Uiteraard kan je ook verschillende klasses hoger en duurder overnachten: voor $50-100/nacht kan je
op veel plaatsen behoorlijk wat comfort verwachten, en $1000 voor een overnachting kan ook voor
de liefhebbers van extravagante luxe en complete exclusiviteit.
KAMPEERMOGELIJKHEDEN
In vergelijking met het buurland Oeganda is Rwanda veel kampeervriendelijker. Vele van de mooiste locaties hebben een stukje gras om je tent op te zetten, en
vaak zijn dit de plekjes met het meest indrukwekkende uitzicht. Zeker in de rurale gebieden vonden
wij kamperen een meerwaarde, al hadden we iedere nacht in een bed kunnen slapen mochten we
dit gewenst hebben.
Een campsite bestaat standaard uit een
vlakke ondergrond (vaak gras, in sommige
gevallen zand of een licht verhoogd houten
platform) met plaats voor één tot vijf tenten. In Nyungwe NP, Kitabi Eco Center en
Île de Cyuza stonden een aantal vooropgezette tenten die je kon huren als je je eigen
tent niet bij had. Dit lijkt in Rwanda een regelmatig terugkerend fenomeen te zijn.
Sommige campsites voorzien een vuurplaats (vaak een bakstenen constructies met rooster) op individuele kampeerplaatsen, andere hebben een centraal kampvuur, nog andere beschikken over beide
opties. Hout of houtskool is steeds voorhanden, waarbij we er alleen in Kahuzi-Biega NP (DRC) voor
moesten betalen. Op Île de Cyuza na hadden alle campsites een degelijk sanitair gebouwtje (ablutions) met compost- of doorspoeltoiletten en een simpele koude of warme douche.
Door het heuvelige karakter van Oost-Rwanda vinden wij een grondtent praktischer dan een daktent. Verschillende prachtige kampeerplekjes waren simpelweg niet toegankelijk met de wagen, maar
vereisten een korte wandeling.
Hoewel zelfs in de rurale gebieden een warme maaltijd gemakkelijk te bekomen is, reizen wij altijd
met de ingrediënten voor minstens één snelle maaltijd in onze rugzak. Deze veiligheidsmarge is gezien
onze gebrekkige resistentie tegen honger geen overbodige luxe.
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Budget
Hoeveel kost een reis als deze nu? Wij reizen heel low budget door te liften en de bus te nemen, maar
hebben er geen probleem mee om één of twee keer per reis diep in de geldbuidel te graaien als we
het de moeite waard vinden. Vooraf bepalen we niet echt hoeveel we maximum willen uitgeven,
maar werken onderweg op ons financieel buikgevoel.
Onze reisstijl focust op het onbekende verkennen en lokaal
(vluchten niet meegerekend)
verblijf en transport. We dragen
onze tent en kookpotten mee,
Totale uitgaven / per persoon:
€ 3119 / 1559,5
en kiezen voor kleine guesthouses zonder enige ster. DaarAantal dagen onderweg:
24
naast zijn we onverantwoord
Mediaan uitgaven/dag
€ 93
verwend op vlak van ervaringen
Gemiddelde uitgaven/dag:
€ 130
met wildleven. We hebben
Aantal dagen boven gemiddelde:
4
vroeger het voorrecht gehad
Aantal dagen onder gemiddelde:
20
met een paar van de beste safarigidsen op pad te kunnen gaan,
waardoor we op safari erg hoge eisen hebben. Hiervoor zetten we soms extra budget opzij. Een aantal
ervaringen die volgens ons niet te missen waren, nu we eindelijk in Congo geraakt waren, hebben de
uitgaven voor deze reis erg hoog gemaakt. Toch hebben we achteraf geen seconde spijt gehad van
onze gorillatrekking en de beklimming van de Nyiragongovulkaan.
Enkele budgetstatistiekjes

Uitgaven opgesplitst
Hieronder vind je onze uitgaven van drie weken rondtrekken in aflopende volgorde. Alle uitgaventotalen (uitgedrukt in euro) zijn voor twee personen en gebaseerd op de wisselkoersen van juli 2019.
Sinds onze reis zijn de wisselkoersen redelijk stabiel gebleven. De vliegtuigtickets werden niet meegerekend.
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ACTIVITEITEN (48,5 %)
Totaal:
€ 1513,50
Duurste activiteit:
$ 356 per persoon voor de beklimming van Mt. Nyiragongo
Goedkoopste activiteit:
RF 6000 inkom voor het Etnografisch Museum in Huye
Met stip de zwaarste uitgavenpost van de reis waren de verschillende begeleide activiteiten en
uitstappen die we ondernamen in zowel Rwanda als de DRC. De begeleiding van deze activiteiten was
zonder uitzondering van hoge kwaliteit, al bleven we bij de duurste ervan – de beklimming van Mt.
Nyiragongo – een beetje op onze natuurhistorische honger zitten. Na ons verblijf aldaar heeft KahuziBiega NP een tweede soort interactie met de gorilla’s ingevoerd. Deze ‘habituation experience’ kost
$200 meer, maar je mag voor die meerprijs 3 uur bij de gorilla’s doorbrengen.
We betaalden inkomgeld (entry fees) in Akagera NP. In andere nationale parken wordt geen inkom
aangerekend, al kosten alle activiteiten in Nyungwe NP (Rwanda), Kahuzi-Biega NP en Virunga NP
(beide DRC) behoorlijk veel.
Voor de meeste activiteiten geldt een vaste deelnamekost, inclusief begeleiding. Dit ging op voor het
museumbezoek in Huye, de begeleide wandeling in Kitabi, de nature walk in Nyungwe NP, de
gorillatrekking, de beklimming van Mt. Nyiragongo en de nachtelijke safari in Akagera NP. Bij een
aantal musea vraagt men een vrije bijdrage, zoals in de Xaveriaanse Missie van Bukavu en de Kigali
Genocide Memorial.
ACCOMMODATIE (17,5%)
Totaal:
€ 545,50
Duurste overnachting:
$ 50 voor een kamer in Goma, $ 50 voor een campsite in Akagera NP
Goedkoopste overnachting: gratis overnachten in Kahuzi-Biega NP en op Île d’Idjwi
De guesthouses die we onderweg kozen als accommodatie zijn meestal gericht op de lokale markt,
en zijn zodoende erg goedkoop. Wij betaalden in Rwanda nooit meer dan $30 voor ons tweeën samen
per nacht in een guesthouse. Kamperen is meestal iets goedkoper dan een kamer, maar het verschil
is budgetmatig verwaarloosbaar. Een tent meenemen is in eerste plaats een praktische overweging.
In de DRC liggen de prijzen voor een eenvoudige kamer een stuk hoger: verwacht je aan $50 voor een
kleine kamer met gedeelde badkamer.
Wij hadden het geluk dat we voor onze twee
meest ‘exclusieve’ overnachtingen niet moesten
betalen: we kregen gratis luxueus onderdak in Kahuzi-Biega NP en op Île d’Idjwi. Bezoekers aan Kahuzi-Biega NP kunnen voorlopig nog koopjes
doen, maar eens het toerisme hier voet aan wal
krijgt, zullen de prijzen razendsnel stijgen. De
ViaVia in Kigali was ons duurste onderdak, hoewel
we ook hier genoten van fikse kortingen en upgrades.
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VOEDSEL (11,1%)
Totaal:
€ 347,50
Duurste maaltijd:
RF 25 000 voor twee Indische maaltijden (incl. water) in Kigali
Goedkoopste maaltijd:
RF 100 voor een mandazi (oliebol)
Maaltijden in Rwanda zijn goedkoop, en ontbijt is vaak voor minstens één persoon inbegrepen in de
prijs van een tweepersoonskamer. De overvloed aan Colruytproducten in de winkeltjes houdt ook de
kost van Westerse etenswaren laag. In buitenlandse (Westerse of Oosterse) restaurantjes betaal je
ongeveer $10 voor een maal. Hoewel fooien op restaurant geen gewoonte is in deze regio, rondden
wij het bedrag van onze maaltijd standaard naar boven af.
TRANSPORT (8,4%)
Totaal:
€ 261
Duurste transport:
$ 60 per persoon voor de ferry Bukavu-Idjwi-Goma
Goedkoopste transport:
RF 400 voor een ritje van 5 minuten met een motard.
Publiek transport is over het algemeen erg goedkoop in Rwanda: je kan voor minder dan €5 een bus
nemen vanuit Kigali naar eender welke uithoek van het land. Ook voor motards betaalden we nooit
meer dan €3 per persoon per rit. Tijdens het liften met private voertuigen betaal je – in tegenstelling
tot in andere Afrikaanse landen – normaal gezien niet. Relatief hoge transportuitgaven bestonden
voor ons uit de rit van de luchthaven naar Kigali ($15 per wagen), de ferry op het Kivumeer ($30 per
persoon per traject), het bootje dat ons naar Île de Cyuza bracht (RF 15 000 per bootje) en het busje
dat ons in Akagera NP op de campsite kwam ophalen (RF 30 000 per wagen). Op de ferry na zijn dit
allemaal instanties waarbij we ons vervoer ‘privatiseerden’.
ANDERE UITGAVEN (14,5%)
Totaal:
€ 452
De visumkosten voor Rwanda en DRC liggen vrij hoog, zeker als je Rwanda meerdere keren binnenkomt: $30 per persoon in Rwanda, $100 per persoon in Congo.
Zowat de enige extra uitgaven die we regelmatig tegenkwamen waren fooien bij activiteiten. Indien
de prijs van een begeleide activiteit rechtstreeks naar de gids gaat, fooien we niet. Als het geld naar
de organiserende instantie gaat, fooien we wel. Bij een exclusieve lodge of een speciale activiteit zoals
een gorillatrekking is $10/persoon/dag een goede richtlijn, die Zeger ook volgde toen hij zelf in de
safarisector werkte.
Ondanks enkele horrorverhalen die in circulatie zijn, hebben wij nooit de nood gevoeld om agenten
of andere publieke beambten om te kopen. Een hartelijk woord en wat geduld gidsten ons overal
doorheen.
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Afsluitende bedenkingen
RWANDA ALS BESTEMMING
Wij vonden Rwanda een bijzonder gemakkelijk land om te bereizen. De aantrekkingspolen zijn talrijk en de afstanden ertussen zijn klein. Door het goed uitgebouwde systeem van semi-openbaar vervoer zijn er ook als backpacker zo goed als geen activiteiten
die je moet laten wegens een gebrek aan eigen vervoer. Ondanks de vele heuvels en vochtige omstandigheden worden de wegen in uitstekende staat gehouden. De bevolking komt aanvankelijk een
beetje terughoudend over naar toeristen, maar treedt vlot in conversatie. We merkten opnieuw op
dat een paar woorden van de lokale taal kennen vele deuren opent. De toeristische infrastructuur is
kleinschalig maar comfortabel, waardoor
Rwanda een uitstekende bestemming is
Een paar woorden Kinyarwanda
voor zowel beginnende als ervaren Afrikareizigers. Het viel ons op hoe strak alles geWaramutse
Goede morgen
regeld is in dit land. De regels zijn talrijk en
Wiriwe
Goede namiddag
ze worden strikt opgevolgd. Dit zorgt voor
Mulaho
Hallo!
duidelijkheid en efficiëntie, maar was voor
Amakuru
Hoe gaat het?
ons soms bevreemdend. Wij zijn de lossere
Nimesa
Het gaat goed.
sfeer van zuidelijk Afrika gewend, waar met
Nimawi
Het gaat niet goed.
een glimlach vrij veel zaken open stonden
Nwid kwande?
Hoe heet je?
voor onderhandeling. Een stom voorbeeld
Nid kwa Laura
Ik heet Laura
was het digitale betalingssysteem in
Murakoze
Dank je wel
Nyungwe NP, waar men categorisch weigerde om andere betaalwijzen te aanvaarden.
Voor een gemiddelde backpacker raden wij aan om tussen 10 dagen en drie weken door te brengen
in Rwanda. Op 10 dagen kan je de Rwandese Kivustreek verkennen, met Nyungwe NP, de tweelingmeren Burera en Ruhondo, en tenslotte het Kivumeer zelf als hoogtepunten. Op drie weken kan je in
de Kivustreek ook meerdere gemeenschapsprojecten bezoeken, een stukje van Volcanoes NP meepikken en het oosten van het land met Akagera NP opnemen in je traject.
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OOST-CONGO ALS BESTEMMING
Wanneer je de grens met Congo oversteekt, lijkt het net alsof
je een andere wereld binnentreedt. Weg zijn de Rwandese properheid en opgesnoeide hegjes, weg
zijn de duidelijkheid en afstandelijkheid. Bukavu binnenwandelen was voor ons een rauwe, fascinerende ervaring: de weg was plotseling – letterlijk – weg.
Vooral ten zuiden van het Kivumeer en op Île d’Idjwi is er een enorm toeristisch potentieel. De activiteiten en aantrekkingspolen zijn aanwezig, met Kahuzi-Biega NP als een echte wereldtopper in conservatie. De gloednieuwe accommodatie in Tshivanga HQ staat klaar om zelfs de meest verwende
reizigers te ontvangen. De grote spelbreker is de veiligheidssituatie. Het noorden van de Kivustreek
wordt nog steeds geteisterd door onrust, burgeroorlog, wetteloosheid en ebola. Kahuzi-Biega NP is
al jaren een stuk rustiger, maar deelt internationaal in de slechte reputatie van het noorden. In het
Virunga NP is de veiligheidssituatie nog steeds erg precair, en het park opende pas begin 2019 opnieuw de deuren. Momenteel beschouwt het park management het zuiden van het park veilig voor
gorillatrekkings en de beklimming van Mt. Nyiragongo. Alle activiteiten in de nationale parken worden
steeds begeleid door
Nieuws uit Congo
zwaarbewapende ranBBC Africa
www.bbc.com/news/world/africa
gers. Wie plant om de
Al Jazeerah
www.aljazeera.com/topics/regions/africa.html
Congolese kant van
All Africa
allafrica.com
het Kivumeer op te
Kahuzi Biega NP
www.facebook.com/kahuzibiega.org/
nemen in het traject,
Virunga NP
www.facebook.com/virunga/
informeert zich best
Agence Espérance agenceesperance.net
doorlopend over de
Debout Congolaises deboutcongolaises.org
meest actuele situa(Espérance’s website over vrouwenrechten in DRC)
tie.

De natuurlijke schoonheid en de bevolking maakten voor ons Oost-Congo tot één van de meest intense en wonderbaarlijke bestemmingen die we ooit mochten bezoeken. We weten niet hoe we dit
als bestemming ooit kunnen en willen ‘overtreffen’. De post-conflict- en conflictsituatie zorgt er echter voor dat we deze regio slechts met het grootst mogelijk voorbehoud kunnen aanraden. Zonder
blasé te willen klinken: dit is geen bestemming voor een eerste zelfstandige Afrika-ervaring.
Voor ervaren backpackers is de termijn van twee weken die het toeristenvisum voorziet ideaal. Wij
verbleven 10 dagen in het land, en vonden dit net een paar dagen te kort om Idjwi eer aan te doen.
Een traject van twee weken omvat drie of vier dagen in Kahuzi-Biega NP met bezoek aan de watervallen en bezoekerscentra in Lwiro, gevolgd door minstens twee nachten op Île d’Idjwi en tenslotte
enkele dagen in Virunga NP.
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Bijlagen

Medische aangelegenheden
Wij reizen steeds met een uitgebreide EHBO en met een set medicijnen. Bij het Rode Kruis Vlaanderen
volgden we in het verleden meerdere cursussen Eerste Hulp: nuttig kennis voor zowel het dagelijkse
leven als op reis. Contacteer je lokale Rode Kruis afdeling om de data van hun cursussen te weten te
komen. Hieronder vind je wat in Zegers rugzak zit (Laura draagt in ruil het kookmateriaal).
EHBO-set
Ã Pleisterstroken
Ã Verbandhaakjes
Ã Verband 4cm
Ã Verband 8cm
Ã Steriele gaasjes
Ã Driehoeksverband
Ã Isolatiedeken
Ã Schaartje
Ã Pincet
Ã Tekentang
Ã Thermometer
Ã Oogdruppels
Ã Ontsmettingsmiddel
Ã Antibiotische creme
Ã Antimyotische creme
Ã Flexium gel

Vaccins
Het ITG raadde ons de volgende vaccins aan, gebaseerd op
onze reisstijl, waarvan alleen Zeger een update voor gele
koorts (10-jarig, tegenwoordig levenslang geldig) nodig had.
Ã Gele koorts: aanbevolen voor Rwanda, verplicht om DRC
binnen te mogen. Presenteer aan de grens je
vaccinatiekaart.
Ã Hepatitis A: sterk aanbevolen
Ã Hepatitis B: sterk aanbevolen
Ã Buiktyfus: sterk aanbevolen (injectie of 3 pilletjes)
Ã Polio: normaal oké, ev. booster
Ã Tetanus-difterie-kinkhoest: normaal oké, ev. booster
Meer info op www.wanda.be/nl/landen/rwanda/ en
www.wanda.be/nl/landen/congo-democratische-republiek .

Malariaprofylaxis
Over de zin en onzin van malariaprofylaxis is vaak discussie. Kort gezegd: wij zijn fervente voorstanders en slikken trouw iedere week onze pilletjes. We vinden het te gek om onze reis in gevaar te
brengen voor een grotendeels vermijdbare aandoening waar je gemakkelijk twee weken ziek door
bent. Omdat we weten dat ons lichaam er geen probleem mee heeft, nemen we al jaren Lariam (Mefloquine). Dit medicijn heeft mogelijk ernstige bijwerkingen. Raadpleeg je huisarts en/of het ITG om
een geschikte malariaprofylaxis te vinden. Sommige profylaxis moet je enkele weken op voorhand
beginnen nemen. Wij bewaren onze Lariamtabletten op reis in onze respectievelijke toilettassen.
Medicatie
Opgelet: dit verslag kan en mag op geen enkele manier professionele medische expertise vervangen.
In samenspraak met onze huisdokter en bijgestaan door het Internationaal Tropisch Instituut in Antwerpen stelden wij een kit samen met de – voor ons – meest essentiële medicijnen.
Wij halen alle medicatie uit de originele verpakking: kleine en grondig gemerkte (naam, dosis) ziplock zakjes nemen veel minder plaats in. De bijsluiters van antibiotica bewaren we samen met hun
voorschriften in de documentenmap, die ook onderstaand – door de huisarts opgesteld – overzicht
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bevat. Op deze manier beperken we de medicatiekit en de EHBO voor 2 personen tot een pakketje
ter grootte van een toilettas.

Kwaal

Medicijn

Diarree

1) Enterol
2) Loperamide

Constipatie en
darmkrampen
Maagpijn en misselijkheid
Wormen

1) Buscopan

Allergie

1) Domperidone
2) Litican
1) Mebendazole (Vermox)
1) Céterizine
2) Solumedrol

Luchtwegen

1) Medica UD
2) Tusso-Rhinathiol

Pijn en ontstekingen

1) Dafalgan Instant
2) Ibuprofene/Brufen

Antibiotica

1) Amoxicilline 1000mg
2) Azithromycine 500
3) Ciprofloxacine 500
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Gebruiksaanwijzing
1) Stimuleert darmflora: tot 4 capsules/dag.
2) Legt darmen stil: tot 3 capsules ineens, 1x/dag.
1) Legt darmen stil: 1 of 2 tabletten om
de 3 uur.
1) Twee capsules, tot 4x/dag
2) 3x/dag, 20’ voor maaltijd
1) Bij kleine wormpjes: 1 tablet nu en 1
tablet twee weken later.
1) Milde allergie (hooikoorts, uitslag): 1
tablet/dag, ’s avonds.
2) Bij hevige allergische reactie: 1 injectie
in buiten-bovenste kwadrant van de
bil. Bij hevige ontsteking: 1 injectie/dag voor 3 dagen.
1) Bij keelpijn: 1 tablet laten smelten op
de tong.
2) Bij droge hoest: 2 tabletten laten
smelten op tong, tot 5x/dag
1) Algemene pijnstiller: 1 of 2 tot 5x/dag.
2) Bij ontstekingen en pijn: tot
1200mg/dag. Bij ernstig trauma: tot
2400mg/dag.
1) Ernstige infecties: 1g 3x/dag.
2) Luchtweginfecties:
1ste dag 2 tabl., dan 4 dagen 1 tablet/dag.
Diarree:
2 tabl. Eenmalig
Zware huidinfecties:
1 tabl./dag voor 3 dagen
3) Urineweginfecties: steeds met ontstekingsremmer.
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Fotografie
In een bijlage mag je al eens zeveren, dus laat Zeger zich hieronder even gaan over al het glaswerk
dat hij vrijwillig meesleurt. Over de jaren heen is zijn fotokit organisch gegroeid, andere liefhebbers
zullen wellicht compleet ander materiaal willen meenemen.
CAMERA
Nikon D7200
Sinds jaren mijn vertrouwde werkpaard, dat al de droogste en natste tropische omstandigheden
overleefde. Het biedt de mogelijkheid om naast foto’s ook degelijke videobeelden vast te leggen.
Toen eind 2019 een onherstelbaar gebrek aan het licht kwam, kocht ik hetzelfde model opnieuw,
ondanks een ruim aanbod aan recentere camera’s op de markt.
LENZEN
Sigma 17-70mm f/2.8-4 OS Macro + Nikon 300mm f/4 PF VR
Een degelijke standaardlens is onontbeerlijk. In bekende omstandigheden verkies ik kleine
primelenzen, maar op reis in stoffige en vochtige omstandigheden is één jack-of-all-trades zoomlens
praktischer. Het bereik 17-70mm dekt ongeveer 90% van de fotografische onderwerpen, zeker als de
lens ook over een macrofunctie beschikt.
De 300mm primelens is geen voor de hand liggende lens voor een backpacker, maar ik ben eraan
verslingerd door de enorme optische kwaliteit voor het lage gewicht (750g). Voor de meeste
backpackende fotografen zou een 70-200mm of 70-300mm een meer logische keuze zijn.
Opmerkingen:
Ã Voor sterrenfotografie en een paar keer in het regenwoud miste ik een brede lens. Volgende
reis probeer ik daarom ook een breedhoeklens mee te smokkelen (12mm).
Ã Hoewel te kort om echt geschikt te zijn voor vogelfotografie, is de 300mm een uitstekend
substituut voor een verrekijker.
OPSLAG EN BATTERIJEN
5 EN-EL15 batterijen + Jupio duo-oplader + 128GB geheugen
Omdat we niet wisten hoe de energievoorziening in Congo eruit zou zien, hadden we 5
camerabatterijen mee. Dit waren er meer dan genoeg, alleen in de vrieskou van Mt. Nyiragongo werd
ook de laatste batterij gebruikt. Off-brand batterijen besparen heel wat geld, en met een duo-oplader
konden we twee batterijen tegelijk opladen.
De D7200 heeft twee kaartsleuven die je elk een eigen bestemming kan geven. Een snel SD-kaartje
van 64GB voor foto’s, en hetzelfde voor film, was meer dan voldoende. Reserve SD-kaartjes wegen
uiteraard niets. Ik ging wel iedere keer dat we onze batterijen konden opladen vluchtig door de foto’s,
om dubbels of onscherpe beelden te wissen en geheugen te sparen.
EXTRA’S
Sirui T-004KX statief + Rode VideoMic
Een volwaardig statief met balhoofd dragen lijkt extravagant, maar de Rwandese landschappen en
zonsopgangen wegen ruim op tegen het gewicht van een modern lichtgewicht reisstatief (+/- 1kg).
Wie graag ook filmt, zal zeker een kleine microfoon waarderen: de Rode-microfoons halen hun
voeding uit de camera (geen batterijen) en wegen bijna niets. Het geluid van een ontwakend oerwoud
klinkt plots heel natuurlijk en helder.
RWA15
Zeger Van den Broele & Laura Hemelings
© Copyright bij de auteur. Dit reisverslag wordt u aangeboden door Wegwijzer Reisinfo vzw.

91/98

TRANSPORT
F-Stop Navin snuittas + J-Stop snuittas
Met trekrugzakken van 36L en de noodzaak om regelmatig meerdere kilometers te wandelen, is het
dragen van een aparte fotorugzak geen optie. Na vele reizen experimenteren had ik deze keer voor
het eerst een opzet die gebruiksgemak, draagcomfort en volume verenigde. Twee snuittassen
werden telkens met twee karabijnhaken aan de rugzak bevestigd: één aan de schouderriem die het
gewicht droeg, en één aan de heupriem om rondslingeren te vermijden.
ANDERE BEDENKINGEN
Ã In Virunga NP en Kahuzi-Biega NP kan je naar hartenlust fotograferen, maar let op in de steden.
Officieel heb je een peperdure fotografiepermit nodig in DRC, dus geef een overijverige
politieagent geen reden tot interventie door op straat te fotograferen. Hoe fascinerend Bukavu
en Goma ook waren, het fotomateriaal bleef veilig weggestoken.
Ã Een last-minute aanvulling maar achteraf gezien oh zo belangrijk: silicazakjes! In alle compartimenten van de snuittassen zaten twee of drie vocht absorberende silicazakjes. Op het einde
van de reis waren deze volledig verzadigd, daarmee bewijzend hoe noodzakelijk ze waren.

Nikon D7200
Nikon 300mm f/4 PF VR
Sigma 17-70mm f/2.8-4
OS Macro

Sirui T-004KX statief
F-Stop Navin holstertas
(verlengbaar)
J-Stop holstertas

Rode VideoMic
4 camerabatterijen
80GB SD-kaartjes
(reserve)
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Bibliografie
Alle informatie in dit reisverslag delen we uit eigen ervaring en eventuele fouten en tekortkomingen
zijn dan ook geheel onze verantwoordelijkheid. We hadden deze reis echter niet kunnen beginnen of
tot een goed einde kunnen brengen zonder de volgende hulpbronnen.
Briggs, Philip. Rwanda and Eastern Congo. Chalfont St. Peter: Bradt Travel Guides, 2018.
Bradt guides zijn en blijven de nummer één op vlak van kwaliteit en dekking voor heel sub-Sahara
Afrika, en zijn een enorme hulp voor backpackers en self drivers. Wij ontlenen onze Bradt guides
steeds in de bibliotheek tijdens de voorbereidende fase, en kopen voor vertrek het e-book om onderweg op Kindle te kunnen raadplegen.
Living in Kigali (website) www.livinginkigali.com
Website met informatie voor expats en bezoekers in Kigali en bij uitbreiding heel Rwanda. Een uitstekend kanaal om informatie over accommodatie en activiteiten te vinden. Living in Kigali brengt ook
de onovertroffen Map of Kigali uit, die je zo snel mogelijk moet aanschaffen of lenen als je een paar
dagen in Kigali wenst te verblijven.
Kircher, Shannon. The Wanderlust Effect (website) www.thewanderlusteffect.com
Reisinformatie van een reizigster zoals wij, maar dan vollediger en professioneler. Je vindt op deze
website Shannons ervaringen in blogvorm, over zowel Rwanda als Oost-Congo.
Charlotte & Ries. Charlotte Plans A Trip (website) www.charlotteplansatrip.com/en/africa/rwanda/
Reisinformatie van een rondreizend Nederlands koppel. Een fijne inspiratiebron, maar vooral handig
door de zeer gedetailleerde budgetinformatie die ze per land geven. De structuur van ons hoofdstukje
budget is sterk beïnvloed door deze website.
Ryan, Peter & Sinclair, Ian. Birds of Africa south of the Sahara. Cape Town: Struik Nature, 2008.
Wellicht het zwaarste voorwerp in onze bepakking: de vogelgids. Achter vogeltjes aanzitten is niet
voor iedereen, maar voor zij die het ontspannend vinden zullen een goede vogelgids van onschatbare
waarde vinden in Centraal-Afrika.
Speciale dank aan Astrid, Adolphe en Molly van ViaVia Kigali en Luc en Espérance van Agence Esperance in Bukavu. Zonder hen had deze reis er heel anders en een stuk saaier uitgezien. Ook bedankt
aan Filip D’Huyvetter van Wegwijzer Reisinfo vzw voor informatie over verzekeringen in Congo.
Alle afbeeldingen behalve de kaartjes en het vliegtuig werden gemaakt door en zijn eigendom van
Zeger Van den Broele en Laura Hemelings. Voor de kaarten maakten we gebruik van Open Topo Map
(https://opentopomap.org) en Step Map (www.stepmap.com).
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Geannoteerde kaarten
(schaal links onderaan bij ieder kaartje)
2
4

Kigali

3

1

1. Nyabugogo busstation
5

2. Kigali Genocide Memorial
3. Nyarutaramameer
4. ViaVia Kigali

6

5. Kimironko markt
6. Luchthaven Kigali

1
2

Huye
1. Etnografisch Museum

3

2. Busstation
3. Voetbalstadion

4

4. Twiga Hotel
5. Kathedraal
5
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6

Bukavu & Rusizi
1

1. Weg naar Kahuzi-Biega NP
2

2. Port Ihusi (ferryhaven)
4

5

3. Agence Espérance
4. Xaveriaanse Missie
5. Grensovergang (Rwanda-DRC)

3

6. La Petite Isimbi

5
1
2

Goma & Rubavu
1.

Port Ihusi (ferryhaven)

2. Amigo’s warenhuis

4
3

7
6

3. Centre d’Accueil Caritas
4. La corniche (DRC-Rwanda grenspost)
5. La Petite Barrière busstation
6. Centre d’Accueil François Xavier
7. Bethany’s Investment Guesthouse
8. Inzu Lodge (Rubona)
8
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2

3

Musanze & Cyuza

4
5

1. Musanze
2. Volcanoes NP
3. Rugarama afslag
4. Aanlegsteiger Rugarama

6

5. Île de Cyuza
6. Aanlegsteiger dam

1

Lac Burera – Lac Ruhondo

De weg naar Akagera

6

5
1

4

1. Silent Hill Hotel
2. Urugo Women’s Center

2

3. Kabarondo afslag
4. Poort Akagera NP
5. Akagera Visitor’s Center
6. Lake Shakani campsite
3
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1

14

15

3

2

12

7

6

8

5

9

13

4

11
10
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Lijst overnachtingen
Datum
4 juli

Locatie

Logement

Nr. op kaart

(nachtvlucht)
RWANDA

5 juli

Kigali

ViaVia Kigali

1

Huye

Twiga Hotel

2

Kitabi

Kitabi Eco Center

3

10 juli

Nyungwe NP

Uwinka campsite

4

11 juli

Rusizi

La Petite Isimbi Hotel

5

6 juli
7 juli
8 juli
9 juli

DRC
12 juli

Kahuzi-Biega NP

Tshivanga HQ campsite

6

14 juli

Bukavu

Agence Espérance homestay

7

15 juli

Île d’Idjwi, Kivumeer

Idjwi Eco Lodge

8

16 juli

Goma

Centre d’Accueil Caritas

9

17 juli

Virunga NP

Mt. Nyiragongo crater cabins

10

13 juli

RWANDA
18 juli

Rubavu

Centre d’Accueil François Xavier

11

19 juli
20 juli

Île de Cyuza, Burerameer

Île de Cyuza campsite

12

21 juli

Rubavu

Bethany Investment guesthouse

11

22 juli

Rubona

Inzu Lodge campsite

13

23 juli

Kayonza

Urugo Womens Center campsite

14

24 juli

Akagera NP

Lake Shakani campsite

15

25 juli

Kayonza

Silent Hill Hotel

14

Kigali

ViaVia Kigali

1

26 juli
27 juli
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