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Gaboen dié bestemming vir ’n
besonderse natuur-belewenis

Die onlangse televisiereeks
Van Gansbaai tot Gaboen
het ’nhelenuwetoerisme-

wêreld aan Suid-Afrikaners be-
kend gestel: Gaboen en die wêreld
van Afrika se Eden oftewel die Lo-
anga Nasionale Park.

Wat meer is: Dit word grootliks
met Suid-Afrikaanse kundigheid
ontwikkel.

Wes-Sentraal-Afrika en spesi-
fiekGaboenbeskikooreenvandie
wêreld se mees ongerepte en ver-
ruklike ekosisteme met pragtige
ongeskondewoudeenuitsonderli-
ke fauna en flora.

Hierdie paradys is die laaste ja-
re egter al hoe meer bedreig deur
die onbeperkte uitkap van bosse,
onbeheerste jagtogte en die eks-
plorasie vir Gaboen se groot olie-
bronne.

In 2000 het daar egter ’n beson-
derse entrepreneur op die toneel
verskyn. Rombout Swanborn, ’n
Nederlander, het in Gaboen groot-
geword, waar sy pa in die oliebe-
dryf betrokke was . Hy self het la-
ter ’nmultimiljoenêr geworddeur
nuwe metodes te ontwikkel om
uitgewerkte oliebronne weer te
ontgin.

Hy het besef dat werklike ingry-
pingnodig souwees omGaboen se
natuurlike erfenis te red.

Hy het eers begin om ’n veilige
hawe vir gorillas op die eiland
Evengue te bou. Klein gorillas wie
sema’sdeurjagtersdoodgeskietof
deurgewetenlose smokkelaars ge-
vang is, is hier gerehabiliteer om
weer in die natuur vrygelaat te
word. Dit het saamgeval met pres.
Omar Bongo se besluit om 13 nasi-
onale parke in Gaboen te vestig.

Nou kon Swanborn sy beginsel
van “toerisme betaal vir bewa-
ring” begin toepas met sy model
om klein groepe toeriste te lok wat
sou betaal vir die voorreg om die
ongerepte woude te betree, sonder
om ’n dramatiese impak op die de-
likate ekosisteme uit te oefen. Dit
het uiteindelik gelei tot ’n langter-
myn-bestuurskontrak vir die Lo-
anga Nasionale Park in Gaboen.

Toegang tot die park was moei-
lik– ’nvieruurlangebootritopdie
riviervanafPortGentile.Omditte
oorkom, het Swanborn sy eie lug-
diens gestig: African Connection,
wat tanssesvliegtuiebedryfwaar-
mee besoekers wat dit verkies tot
by die Loanga Lodge en ook tot op
die eilande São Tomé en Principe
gevlieg kan word.

African’s Eden, met die same-
werking van die internasionale
Wildlife Conservation Society en
die Fernan-Vaz-gorillaprojek, te-
same met sy Suid-Afrikaanse, Ne-
derlandse en plaaslike personeel,
bied ’nonvergeetlikeervaringaan
toerisme met sy verligte siening
van eko-toerisme.

Gaboen is geseën met van die
mees diverse tropiese woude in

die wêreld: oeroue woude wat iets
soos 8 000 plantspesies, 600 ver-
skillendesoortevoëlsen20spesies
primate bevat.

Daar is ’n ongelooflike variasie
in sy dierebevolking: van die sil-
werrug-gorillas tot die anderhalf
meter lange dwergkrokodille, van
die woudbuffels en die klein bos-
olifante tot die rooi rivier-wilde-

varke en die wit pelikane.
Met sy eie topgehalte-verblyf in

die park se Loanga Lodge met sy
luukse chalets wat oor die strand-
meervandieRemboNgowe-rivier
uitkyk, en die eko-kampe in die
woude, kan die toeriste ’n onge-
looflike ervaring te voet en per ka-
no (uitgeholde boomstompe) in
Afrika se laaste oorblywende

Eden geniet.
Die Loanga Nasionale Park is

die enigste plek ter wêreld waar
die seekoeie by die riviermonding
die see in swem en dan branderry
tot op die strand. By die nabygeleë
St. Catherine-strandkamp kan
hierdie manewales in gerief dop-
gehou word, terwyl by die Tassi
Savanna-kamp wilde bosolifante

tot by die tente kom kuier. Die
Akaka-boskamp is in die woude
geleë.

Om hierdie projek te laat slaag,
het Swanborn hom tot Suid-Afri-
kaanse kundigheid gewend. ’n
Oos-Kaapse paar van Kirkwood,
Ricus Delport en Pietro Bosman,
is die oorhoofse bestuurders van
die Loanga Nasionale Park, ter-
wyl Jaco Ackermann as raadge-
wer en hoof van die bewaringsak-
siedien.JacovanWykishoofgids,
terwyl Tamzin Genissen en Zach
Groenewald die eko-kampe be-
stuur en Nicole Raymond verant-
woordelik is vir die toeriste-ver-
blyf. Jannie Fourie bestuur die
Omali Lodge Luxury Hotel op São
Tomé, terwyl Tracy Gounden en
Bobby Bronkhorst die Bom Bom
Island Resort bestuur. Oral sal jy
dus in Afrikaans verwelkom kan
word.

Ricus Delport voel baie sterk
daaroor dat jong Suid-Afrikaners
liewer moet help om Afrika te ont-
wikkel, in plaas daarvan om hul
toekoms in Europa, Amerika of
Australië te gaan soek. Afrika het
Suid-Afrikaanse entrepreneurs
broodnodig, en hulle besef dit al
hoe meer.

In Loanga werk reeds agt Saffas
(soos die Suid-Afrikaners daar be-
kendstaan), in die Omali Lodge
drie en op Bom Bom ook drie. Ver-
skeie Saffas is ook in die plaaslike
lugdiens as vlieëniers of vlugkel-
ners opgeneem.

Africa’s Eden bied vandag ’n
reeks toere aan wat wissel tussen
die Loanga Nasionale Park en die
Dzanga Sangha-reservaat langs-
aanindieSentraal-AfrikaanseRe-
publiek, asook na die eiland São
Tomé en die ongerepte eiland
Principe se Bom Bom-vakansie-
oord met sy ongelooflike vispara-
dys waar visse soos die blou mar-
lyn,geelvintuna,wahooendorado
die visstokke laat sing.

Om meer inligting oor Africa’s
Eden en wat Sentraal-Wes-Afrika
die toeris kan bied, besoek gerus
www.africas-eden.com of stuur
e-pos na reservations@
africas-eden.com.

Die Suid-Afrikaanse Lugdiens
biedeenvlugperdagaannaLibre-
ville, hoofstad van Gaboen. Van
daar kan ’n mens met Africa’s
Connection na Port Gentile vlieg.
Daarvandaanisdit ’nvieruur lan-
ge bootreis na die Loanga Lodge.

By die Tassi Savannakamp kom wilde bosolifante tot by die tente om te kuier.
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’n OosKaapse paar van Kirkwood, Ricus Delport en Pietro Bosman, is die
oorhoofse bestuurders van die Loanga Nasionale Park.

Die rooi rivierwildevarke is iets om te sien.

Op die eiland Evengue geniet die gorillas ’n veilige hawe.Foto’s: VERSKAF

As ’n mens lees wat STEF
DELPORT alles oor Gaboen
skryf, is dit genoeg om nou
die tasse te pak en die
eerste en beste vlug soon
toe te haal.

’’WesSentraalAfrika en
spesifiek Gaboen beskik
oor een van die wêreld se
mees ongerepte en
verruklike ekosisteme
met pragtige ongeskonde
woude en uitsonderlike
fauna en flora. Hierdie
paradys is die laaste jare
egter al hoe meer
bedreig . . .


