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10 jaar All for Nature Travel
Het moment waarop ik besloot All for Nature Travel te beginnen weet ik nog
precies. Ik ben in 2009 zeven weken door de Kalahari Woestijn getrokken in
Namibië en Botswana met mijn kinderen van toen 6 en 9 jaar. In Etosha National
Park stonden we oog in oog met meerdere zwarte neushoorns, die volgens de
statistieken toen al lang uitgestorven hadden moeten zijn. Zelf zag ik mijn eerste
zwarte neushoorn in 1994 en ik weet nog dat ik toen dacht ‘dit moment moet ik goed
onthouden, want mijn kinderen zullen dit nooit meer kunnen meemaken…….’
Ondanks alle stroperij heeft Namibië sinds 2009 weer een gezonde populatie,
die zelfs buiten de nationale parken leeft. Natuurbescherming werkt dus en
toerisme kan daarbij een belangrijke rol spelen. Natuurbeschermingsprojecten
waren naarstig op zoek naar financiële middelen voor het realiseren van hun
doelstellingen en de ontwikkelingen in de reisbranche op het gebied van duur
zaam toerisme gingen mij toen veel te langzaam.

Dolfijnen & Walvissen
heel dichtbij

47

8

Neushoorns in Kenia

LEEUWENHEKKEN IN NAMIBIË
Natuurbescherming in de praktijk
Het plaatsen van hekken om leeuwen
tegen te houden. Hoe past dit nu in
verantwoord natuurbehoud? All for
Nature Travel sponsorde vorig jaar een
‘lion proof fence’ in Namibië.
Waar het leefgebied van wildlife steeds
kleiner wordt, neemt de kans op conflic
ten met lokale bevolking en vee toe.
Hoe om te gaan met deze ‘human-wild
life’ conflicten?

In Damaraland in Namibië is door suc
cesvol natuurbehoud het wildlife terug
gekeerd en daarmee ook de bezoekers.
De lokale bevolking profiteert mee door
serieuze inkomsten uit dit duurzaam
toerisme. De keerzijde van de terugkeer
van wildlife is echter dat ook leeuwen
zich weer laten zien. Hier zijn de nor
male kralen en hekken van de dorpjes
niet tegen bestand.

De IRDNC, die zich in Namibië inzet voor
de ontwikkeling van het platteland met
inzet van natuurbescherming, luidde de
noodklok nadat eind 2017 een groep
leeuwen twee keer achter elkaar een
complete kudde geiten had uitgemoord.
De desbetreffende leeuwen zijn inmid
dels gevangen en verplaatst. In de
zomer van 2019 inspecteerde Annemiek
van Gijn het hekwerk in Namibië: “Fijn
om zo tastbaar bij te dragen aan natuur
bescherming.”

In 2010 richtte ik All for Nature Travel op. Alle reizen van All for Nature dragen
bij aan natuurbescherming en bieden de mooiste wildlife ervaringen. Duur
zaamheid staat daarbij centraal. All for Nature betekent letterlijk vertaald ‘alles
voor de natuur’, maar het betekent ook ‘iedereen voor de natuur’. Ik wil zoveel
mogelijk mensen stimuleren om ook hun eigen bijdrage te leveren. Enkel het feit
dat de mens in 2050 drie planeten nodig heeft om ons in onze mondiale voetaf
druk te voorzien zet niet aan tot verandering. Dit gebeurt pas als mensen de
problemen zelf ervaren of zien wat er gebeurt aan de andere kant van de wereld.
Wat hebben we in 10 jaar bereikt?
All for Nature Travel ontving in 2011 de Biodiversity Innovation Award van het
ministerie van ELI en sindsdien is het hard gegaan. Samen met onze 25 duurzame
partners van over de hele wereld bieden wij een kwalitatief hoogwaardig reis
product. Al onze reizigers krijgen het wildlife en de ongerepte natuur waarnaar
ze op zoek zijn te zien. Zeg nu zelf, oog in oog staan met een tijger, berggorilla,
bosolifant, jaguar, sneeuwluipaard of ijsbeer wordt toch nog mooier in de
wetenschap dat je met jouw reis bijdraagt aan zijn behoud? In de afgelopen
jaren is 10% van onze omzet terug geïnvesteerd in natuurbescherming en heb ik
me ook op persoonlijke titel ingespannen om natuur te beschermen. Zo zat ik
9 jaar in het bestuur van de GlobeGuards.
Wij spannen ons al tien jaar in om duurzaam toerisme op de kaart te zetten en
ook andere reisorganisaties er toe te bewegen hetzelfde te doen. In 2014 waren
wij één van de eerste touroperators die Travelife Certified werden en daarmee
voldoen we aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaam reizen, de GSTC
criteria. Ieder jaar informeren wij meer dan 3000 reizigers over het belang van
duurzaam reizen en natuurbescherming. De CO2 uitstoot van alle vluchten
wordt gecompenseerd. Negen op de tien overnachtingen vinden plaats in een
duurzame accommodatie en jaarlijks stimuleren wij meer dan 200 accommodaties
wereldwijd om duurzamer te werken en zich nog meer in te zetten voor natuur
bescherming. Zo is onze partner op de Azoren bijvoorbeeld gestopt met het
aanbieden van zwemmen met dolfijnen. En zo ontvingen wij in 2018 de
TOFTigers Award for Best Wildlife Tour Operator in India en Nepal. We onder
steunen natuurbescherming waar het maar kan, niet alleen financieel, maar ook
met kennis en expertise.
Met trots heb ik geconstateerd dat ik er op deze manier persoonlijk voor heb
gezorgd dat er in de afgelopen 10 jaar meer dan €1.000.000,- is gerealiseerd
voor natuurbescherming….
Annemiek van Gijn
Oprichter All for Nature Travel

VOUCHER
ONS JUBILEUM IS
100 EURO KORTING
OP UW REIS
De feestvreugde van ons 10-jarig
bestaan delen wij graag met u!
Op uw volgende wildlife-reis ont
vangt u dan ook € 100,- korting
per persoon.
Maak een foto van deze voucher of
knip deze uit en stuur deze bij boeking
aan ons toe.
Geldig voor reizen op onze website
vanaf 8 dagen, eenmalig te gebruiken,
niet i.c.m. andere kortingen, geldt
niet voor reeds geboekte reizen.

“Elke dag leeuwen en wilde honden gezien
en olifanten soms op een paar meter van mijn kamer.
Heel bijzonder.
We mochten er zelfs bij zijn toen een nieuwe
zender bij een leeuwin werd geplaatst.
Heel erg mooi!”
Fred Bakker,
voor de 8e keer met ons op reis

REIZEN MET ALL FOR NATURE
DE MOOISTE WILDLIFE REIZEN
Ultieme wildlife beleving
Met All for Nature Travel maakt u
de mooiste wildlife reizen. Sta oog in
oog met de tijger, jaguar, ijsbeer en vele
andere iconische dieren.

Kleinschaligheid
Vanuit kleinschalige, duurzame lodges
geniet u van ongerepte natuur en
haar dierenleven. Individueel of in
een kleine groep.

Bijdrage aan de natuur
Met uw reis, die voldoet aan de hoogste
duurzaamheidsstandaard, draagt u
direct bij aan de bescherming van het
wildlife dat u ziet.
al 10 jaar de mooiste wildlife reizen 1

ORANG-OETAN CONSERVATION TOUR – BORNEO
Op deze 10-daagse groepsreis observeert
u wilde orang-oetans tijdens diverse
trekkings. Ook krijgt u een bijzonder
kijkje achter de schermen van het werk
van de ‘Orangutan Foundation UK’.
Groepsreis in selectief gezelschap
Deze reis is samengesteld in exclusieve
samenwerking met de ‘Orangutan
Foundation UK’: Pure natuurbescher
ming en geen project dat in het leven is
geroepen om inkomsten te genereren
uit het toerisme. Alleen uw reisgezel
schap (van max. 10 personen) heeft het
voorrecht om achter de schermen te
kijken van de orang-oetan bescherming
in de weelderige regenwouden van
Borneo. Deze avontuurlijke reis geeft u
ook de kans om oog in oog te staan met
wilde orang-oetans in hun kwetsbare
leefomgeving.

VRAAG
ADVIES
AAN ONZE
WILDLIFE
EXPERTS

Een comfortabele lodge in Tanjung
Puting National Park is uw uitvalsbasis.
U reist zelfs een dag naar een gebied dat

NEEM EEN
KIJKJE ACHTER
DE SCHERMEN
IN DIERENPARK
AMERSFOORT
2 al 10 jaar de mooiste wildlife reizen

Passie voor de GlobeGuards

Toekomst voor de tijger met
TOFTigers

African Parks in de spotlight

Volgens Ton van der Zon, voorzitter van
GlobeGuards, is de passie voor de
natuur van Annemiek van Gijn ongekend.
“Wij waren als GlobeGuards bijzonder
blij met haar inzet als bestuurslid, haar
expertise op het gebied van communicatie
en haar grote netwerk in natuurbehoud.
Bovendien is All for Nature al jarenlang
trouwe sponsor van onze Veiling op de
Dag van de Natuur. Een belangrijk event
voor onze leden, waar veel geld wordt
opgehaald voor natuurprojecten!”.

Volgens Julian Matthews, voorzitter van
TOFTigers, is All for Nature Travel een
van de weinige reisorganisaties die
duurzaam toerisme en natuurbescherming vanaf het ontstaan in hun missie
hebben omarmd. In 2018 heeft All for
Nature de TOFTigers ‘Best International
Wildlife Touroperator Award’ gewonnen.
“Met de inspanningen die All for Nature
Travel doet om de reiziger naar India
bewust te maken en de reisindustrie te
beïnvloeden hebben zij deze award
zeker verdiend,” aldus Julian Matthews.

Sophie Vossenaar van African Parks:
“Wij zijn ontzettend blij met de rol
die All For Nature Travel vervult in
het promoten van onze parken in
Afrika. Door toerisme krijgen vele lokale
communities rondom de parken inkomsten uit de natuur en biedt dit een
alternatief voor stroperij en houtkap.

Ook zijn wij blij met de directe ondersteuning die dit de afgelopen jaren heeft
opgeleverd”.

Speciaal voor de All for Nature reizigers
is er op zaterdag 7 november een
exclusieve rondleiding door Dierenpark
Amersfoort na sluitingstijd. Marjo Hoede
maker, oprichter van de Marjo Hoedemaker
Elephant Foundation, geeft u een kijkje
achter de schermen van de dierentuin.
U bezoekt de slaapkamer van de leeuwen,
komt neus aan neus te staan met olifan
ten en u kunt een selfie maken met de
giraffen. Marjo vertelt u ook graag over
zijn olifantenproject in Sri Lanka.
Bent u al eens eerder met ons op reis
geweest, geef u dan uiterlijk 15 oktober
2020 op, via info@allfornature.nl. Er is
plek voor maximaal 12 personen, dus
wacht niet te lang.

Uw bijdrage aan Orangutan
Foundation UK
In Indonesië beschermen zij regen
woud, ondersteunen wetenschappelijk
onderzoek en houden zij zich bezig met
het herintroduceren en overbrengen
van wilde orang-oetans naar veilige
gebieden.
Reisdetails
10 dagen, vanaf € 3995,- p.p., op basis
van twee samenreizende personen,
excl. internationale vlucht, reisperiode
7 t/m 16 juni 2020.

Meer weten over onze
mooiste wildlife reizen?
Of wilt u een reis op maat
laten samenstellen?
Onze wildlife experts
kennen de bestemmingen
en adviseren u graag.
Bel + 31 348 448 146
of mail naar
info@allfornature.nl

Natuurbeschermingsprojecten zijn naarstig op zoek naar financiële middelen om hun doelstellingen te realiseren. Zij zien in dat
de natuur alleen een kans krijgt als de lokale bevolking inkomsten krijgt uit haar behoud. Duurzaam toerisme biedt zulke inkomsten.
All for Nature is dan ook al vanaf het eerste uur nauw betrokken bij een aantal natuurorganisaties. Lees meer hierover op
www.allfornature.nl/natuurbehoud/.

niet toegankelijk is voor publiek en
enkel is voorbehouden aan onderzoekers
en orang-oetans. Dit maakt van deze
reis een absoluut unieke ervaring!
En een waardevolle ondersteuning in
het gevecht tegen uitsterving van deze
bijzondere verwanten.

Meer weten? Kijk op onze website en
zoek op bestemming Indonesië.

GROEPSREIS

PEARLS OF NATURE CONSERVATION – NAMIBIË
“We hebben een fantastische reis gehad! Goede accommodatie, goed personeel,
zeer kundige gidsen en wederom een bijzonder inzicht in natuurbescherming.”
Lia Spitters en Joop Doorduin

Op deze luxe selfdrive verblijft u 18 dagen
bij 4-5 sterren lodges die op een unieke
manier bijdragen aan het behoud van
de natuur en het wildlife in Namibië. Als
één van de weinige landen heeft het
natuurbescherming in de grondwet
opgenomen en de natuur en de lokale
bevolking varen er wel bij.
Uw selfdrive langs natuurprojecten
U bezoekt alle hoogtepunten van
Namibië, maar dan weg van de grote
toeristenstromen in dit populaire en
vredelievende land. Zo maakt u kennis
met de bescherming van grote carnivoren
bij de AfriCat Foundation. Woestijn
olifanten komen op uw pad bij het EHRA
project. Ook brengt u een bezoek aan
het onlangs geopende Ongava Conser
vation Centre op de grens met Etosha.
Zij maken zich hard voor de zwaar
bedreigde zwarte neushoorn. U verblijft
3 dagen in de afgelegen Kunene regio/
Kaokoveld waar ook de Himba’s leven.
U gaat op zoek naar woestijnleeuwen bij
Hoanib Valley Camp en maakt kennis
met onderzoek naar de giraf. U sluit uw
reis af bij het NamibRand Nature Reserve,

in de buurt van Sossusvlei, waar recent
21 cheeta’s en 2 luipaarden succesvol
zijn geherintroduceerd.
De lodges waar u verblijft zijn stuk voor
stuk pareltjes! Niet alleen omdat zij zich
serieus inzetten voor natuurbehoud.
Ook op zichzelf zijn het kleinschalige,
design lodges met een fantastische ligging
en top service.
Uw bijdrage aan wildlife in Namibië
De vele projecten die u bezoekt, onder
steunt u ook vanuit uw reissom. U
beschermt hiermee de woestijnolifant,
cheeta, giraf en de zwarte neushoorn.
Reisdetails
18 dagen, vanaf € 5395,- p.p., op basis
van twee samenreizende personen, excl.
internationale vlucht, het hele jaar door.
Meer weten? Kijk op onze website en
zoek op bestemming Namibië.

PRIVÉREIS
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MIGRATIE IN DE MASAI MARA – KENIA
Op deze spectaculaire safari bent u
getuige van de migratie van miljoenen
wildebeesten en zebra’s in de Masai
Mara. Misschien ziet u zelfs de bijzon
dere ‘river crossings’… U verblijft in
originele ‘tented camps’ op twee loca
ties. Zo bent u ook twee volle dagen in
de Mara Naboisho Conservancy, waar u
de natuur voor uzelf alleen heeft. De

Maasai zijn eigenaar van de concessie
waar u verblijft en zo draagt uw verblijf
bij aan het behoud van hun gebied.
U maakt maar liefst tien ‘game drives’ in
open safari-auto’s met max. 6 personen.
Ook is er de mogelijkheid om op ‘night
drive’ of wandelsafari te gaan.
Met deze reis draagt u bij aan Stichting Leo.

Reisdetails
6 dagen, vanaf € 2195,- p.p. met groeps
reis: 25 t/m 30 juli, 12 t/m 17 sept. en
privéreis van juli t/m oktober vanaf
€ 2295,- p.p. en minimaal 2 personen,
prijzen zijn excl. internationale vlucht.

DELUXE TIJGERSAFARI – INDIA

Meer weten? Kijk op onze website en
zoek op bestemming Kenia.

Uw bijdrage aan TOFTigers
Met deze duurzame tijgerreis draagt u
maximaal bij aan TOFTigers en zorgt u
ervoor dat de lokale bevolking inkom
sten krijgt uit het behoud van de natuur.

Reisdetails
9 dagen, vanaf € 2695,- p.p., op basis
van twee samenreizende personen,
excl. internationale vlucht, reisperiode
oktober t/m mei.

PRIVÉREIS

Meer weten? Kijk op onze website en
zoek op bestemming India.

“Alle complimenten aan All for Nature Travel. Het verblijf in Naboisho was werkelijk eerste klas.
Op alle fronten een 10: service, accommodatie, maaltijden, gids, natuur en duurzaamheid.”

“Ik heb een fantastische vakantie gehad. Alles klopte.

Willem Lageweg

Ik heb zeer veel dieren gezien. Niet alleen maar tijgers,

PRIVÉREIS & GROEPSREIS

maar ook de Indische wolf en een kill door wilde honden.”
Ingrid Ouwerkerk

DOLFIJNEN & WALVISSEN HEEL DICHTBIJ – AZOREN
Het eiland Pico is een van de belangrijk
ste hotspots ter wereld om dolfijnen en
walvissen te bestuderen en observeren.
Meer dan 28 verschillende soorten
walvissen en dolfijnen zijn hier in

verschillende tijden van het jaar te

vinden. Gewone dolfijnen, tuimelaars,
grienden, potvissen, Risso’s/grampers
en spitssnuitdolfijnen ziet u het hele
jaar door. In de zomermaanden kunt u
ook gevlekte- en gestreepte dolfijnen
spotten en, als u geluk heeft, orka‘s.
April en mei staan bekend om de grote
vinvissen, waaronder de blauwe vinvis,
die hier dan langs komen op hun migra
tieroute. U verblijft in een eenvoudig
hotel direct naast de meest duurzame
whale watcher van Pico, waarmee u
5x op whale watching gaat.

Uw bijdrage aan MICS
Met deze reis draagt u bij aan
MICS (Mingan Island Cetacean Study).
Zij doen onderzoek naar de blauwe
vinvis en andere baleinwalvissen op o.a.
de Azoren.

GROEPSREIS

Reisdetails
8 dagen, vanaf €499,- p.p., op basis
van twee samenreizende personen,
excl. internationale vlucht, reisperiode
21 maart t/m 6 november.

Deze 9-daagse safari brengt u naar
Kanha National Park en naar Pench
National Park. Beide gelegen in de
tijgerstaat Madhya Pradesh. U gaat

maar liefst tien keer op gamedrive.
Zo heeft u de optimale kans om de
tijger te zien. Wie weet ziet u ook de
luipaard, de lippenbeer, de Indiase

wilde hond, de gaur en het zeldzame
barasingha hert. U verblijft in comfor
tabele ecolodges.

Meer informatie? Kijk op onze website
en zoek op bestemming Azoren.

“Highlight van onze reis: De walvissen! Twee bultruggen werden
aangevallen door ongeveer 30 rissodolfijnen,

Uw tijgersafari in het kort
Na een overnachting in Delhi brengt een
interne vlucht u naar Kanha National
Park. Kanha is één van de grootste en
mooiste nationale parken en ideaal leef
gebied voor zowel tijgers als hun prooi.

ze zaten in hun territorium. Echt een spektakel!!”
Annemieke Klein

JAGUARS OF THE PANTANAL – BRAZILIË
Highlights van deze reis
Deze 7-daagse natuurreis start in Cuiaba
van waaruit u doorreist naar uw eco
lodge in het noorden van de Pantanal,
het grootste gras- en moerasland van de
wereld. U trekt er te voet, te paard en
met de kano op uit en ontdekt dit unieke
ecosysteem en de uitzonderlijk grote
hoeveelheid wildlife, waaronder de
jaguar, tapir en kaaiman. Ook de variëteit
aan vogels is ongekend en bovendien

zijn alle dieren hier veel gemakkelijker
te zien dan in de Amazone.
Uw volgende stop is het Taiaman
Reservaat waar de jaguar regelmatig
wordt gespot. U verblijft hier drie dagen
in een kleinschalige lodge met zwem
bad, direct aan de Paraguayrivier. Het
reservaat is uniek en ongerept. U heeft
de natuur en de jaguar hier echt voor
uzelf!

GALÁPAGOS AVONTUUR – ECUADOR
met zeeleeuwen, reuzenschildpadden,
zeeleguanen, flamingo’s en Darwin
vinken, terwijl de fregatvogels, pelikanen
en blauwvoetgenten over u heen scheren.
Ook zult u meerdere keren al snorke
lend de onderwaterwereld bewonderen
en zeeschildpadden, rifhaaien en pinguïns
van dichtbij zien. Op één van de dagen
is er een boottocht voor u ingepland
naar North Seymour of South Plazas,
onbewoonde naburige eilanden met
een rijke vogelwereld.

Uw bijdrage aan de Charles Darwin
Foundation
De Charles Darwin Foundation zet zich
samen met de Galápagos National Park
Services in voor het behoud en het her
stel van de natuur op en rond deze
eilanden.
Reisdetails
5 dagen, vanaf € 2495,- p.p., op basis van
twee samenreizende personen, excl.
internationale vlucht, het hele jaar door.

Meer weten? Kijk op onze website en
zoek op bestemming Galápagos.

PRIVÉREIS

De beste tijd om de jaguar hier te spot
ten is van juli t/m oktober. Twee keer
per dag gaat u hier met een kleinere
boot op zoek naar dit bijzondere en
krachtige roofdier.

“Wij hebben voor de 2e keer voor All for Nature gekozen
omdat het verantwoorde reizen zijn van goede kwaliteit.
Ook dit keer hebben we weer 4 jaguars gezien. Geweldig!.”
Freek Klingeman

PRIVÉREIS
Reisdetails
7 dagen, vanaf € 3195,- p.p., op basis
van twee samenreizende personen,
excl. Internationale vlucht, reisperiode
juli t/m oktober.
Meer weten? Kijk op onze website en
zoek op bestemming Brazilië.

Wilt u het hele jaar de beste kans om de
jaguar te zien en heeft u een groter
budget? Dan adviseren wij het Onçafari
Project bij Refúgio Ecológico Caiman in
het zuiden van de Pantanal.
4 al 10 jaar de mooiste wildlife reizen

Op de 5e dag reist u door naar Pench
NP, waar u 3 nachten verblijft in Jamtara
Wilderness Camp. Door zijn enorme
rijkdom aan prooidieren diende dit park
als decor voor Kiplings Jungle Book. De
lodge heeft een eigen gate en ligt ver
weg van de hoofdingang, waardoor u de
natuur vrijwel voor uzelf alleen heeft.
Vervolgens reist u weer terug naar Delhi
voor uw vlucht terug naar huis of het
vervolg van uw reis in India.

Foto: Haroldo Palo Jr.

De Pantanal in Brazilië is dé plek om
jaguars te zien, al onze reizigers hebben
hem hier gespot! Ontdek hier het
wildlife te voet, te paard en met de

kano.

U verblijft 3 nachten in de comfortabele
Kanha Jungle Lodge. Hier gaat u zes keer
op een uitgebreide gamedrive op zoek
naar de tijger. U maakt kennis met het
gevarieerde park, onder begeleiding van
een ervaren natuurgids.

Uw bijdrage aan Panthera
Op deze reis ondersteunt u het Jaguar
Corridor Initiative van Panthera. Opgezet
om de leefruimte van de jaguar in Zuiden Midden Amerika uit te breiden.

Op avontuurlijke wijze ontdekt u op
deze reis het wildlife van de Galápagos
eilanden. Te voet, met de kayak en
snorkelend. U bezoekt 3 verschillende
eilanden, terwijl u aan land verblijft.
Doordat u aan land verblijft in plaats
van op een groot cruiseschip profiteert
ook de lokale bevolking maximaal van
uw verblijf, terwijl de kosten voor u
binnen de perken blijven.
Uw wildlife reis in het kort
Deze unieke archipel is één van
’s werelds meest bijzondere ‘wildlife’
bestemmingen en te vinden op de lijst
van UNESCO Werelderfgoed.

U verblijft twee nachten in een comfor
tabel ‘tented camp’ in de binnenlanden
van Santa Cruz, ver weg van het drukke
havenstadje. Per speedboot vaart u in
2 uur door naar het eiland Isabela waar
u 2 nachten in een duurzame lodge aan
het strand verblijft. Het nationale park
van de Galápagos mag alleen worden
bezocht met een officiële park ranger
en het 5-daagse programma zit vol met
activiteiten.
Samen met uw gids bezoekt u de eilanden
Santa Cruz en Isabela. U beklimt een
vulkaan en trekt er met de mountain
bike op uit. U komt oog in oog te staan
al 10 jaar de mooiste wildlife reizen 5

NEUSHOORNS
IN KENIA –
ALMOST GONE

an o R a m

Em i l i

Verslag van onze
wildlife spotter Kieke

to :

Deze Ghost of the Mountains wordt op vrijwel iedere reis naar
de Ulley Vallei in Ladakh gezien. U hoeft hier niet te bivak
keren in een tentje met temperaturen ver onder het vries
punt, zoals bij andere sneeuwluipaardreizen. Van november
t/m maart heeft u daar een mooie, ingerichte lodge.

fo

1. Sneeuwluipaard

al h

o

HOE HERKENT U EEN DUURZAME REIS?

ONZE 10 MEEST
BIJZONDERE
DIEREN DIE U IN
HET WILD GEZIEN
MOET HEBBEN!

2. Jaguar
Van de tijger weten onze klanten langzamerhand dat hij op
een safari in India kan worden gezien. Weinig mensen weten
dat deze illustere roofkat uit Zuid-Amerika altijd gezien
wordt op onze safari’s naar de Pantanal van Brazilië. In juni
is er zelfs een speciale jaguaronderzoeksreis in de Amazone.

Met recht heeft India de uitkomst van
de ‘Tiger Census’ in juli groots gevierd.
Een toename van de tijgerpopulatie in
India met 33% in de afgelopen 4 jaar, in
een tijd dat er alleen doemscenario’s
worden gepresenteerd en alle bedreigde
dieren in aantal afnemen, is natuurlijk
fantastisch nieuws! Dertien jaar geleden
waren er nog een alarmerende 1500
tijgers over in India en nu zijn dat er
meer dan 3000. Zowel natuurbescher
mingsorganisaties als de Indiase over
heid hebben hier goed gepresteerd.
Echter, de belangrijkste bijdrage komt
van de toerist die de Nationale Parken,
waar tijgers voorkomen, bezoekt. De
iconische tijger, die zich in de parken
van India graag laat zien, heeft een
economische waarde gecreëerd waar

niemand meer omheen kan.
In alle andere Aziatische landen neemt
het wildlife nog steeds dramatisch af.
Met uitzondering van India en Nepal
hebben deze landen al geen tijgers
meer of staan ze op het punt om de
wilde tijgerpopulatie voor altijd te
verliezen.
6 al 10 jaar de mooiste wildlife reizen

Ook de beroemde primatoloog Dian
Fossey heeft nooit kunnen voorspellen
dat haar aandacht voor, en film over, de
berggorilla’s ertoe zou leiden dat er nu
weer een levensvatbare populatie is,
met dank aan het toerisme. In India
hebben de financiële inkomsten uit het
tijgertoerisme, Tigernomics, ervoor
gezorgd dat de landelijke economie die
gebaseerd was op het verbruiken van
natuurlijke bronnen, is getransfor
meerd. Bezoekers betalen ervoor om
deze majestueuze kat in zijn mythische
omgeving te zien. Niet alleen door
middel van parkgelden wordt geprofi
teerd, maar ook door het creëren van
duizenden banen om de desbetreffende
parken.
TOFTigers heeft uitgerekend dat één
enkele tijgerin in Ranthambore National
Park, de beroemde Machali, in de 10 jaar

dat ze leefde, 103 miljoen US Dollar heeft
opgebracht voor de Indiase economie.
Een rapport, dat onder leiding van WWF
in 2015 is uitgebracht, geeft aan dat de
wereldwijde bezoeken aan beschermde
gebieden jaarlijks een markt ter waarde
van 650 miljard USD opleveren.
Het is makkelijk om te zeggen dat de
tijger vooral met rust moet worden
gelaten en dat bezoekers deze rust
verstoren. Maar het zijn eigenlijk dus
deze bezoekers, die met hun uitgaven,
tijd en enthousiasme tijgers in India
hebben behoed voor uitsterven. Het
toerisme in de parken in India is in de
afgelopen 20 jaar enorm toegenomen,
maar 80% van de bezoekers is afkomstig
uit India. Ook als we kijken naar toerisme
stromen op andere continenten, ligt
hier nog een enorm potentieel voor
de “Westerse” toerist…

5. Bosolifant

7. Rivierdolfijn
Geen echte schoonheid, maar wel heel bijzonder. Er zijn
zeven soorten rivierdolfijnen verdeeld over de hele wereld
en allemaal zijn ze zwaar bedreigd. Ze kunnen worden
gezien op onze reizen naar India, Nepal, Brazilië en Ecuador.
Wij adviseren u ook graag over de beste reisperiode.
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6. Paradijsvogels
Papoea-Nieuw-Guinea is nog steeds één van de meest
geïsoleerde gebieden op deze wereld. Van de 43 bekende
soorten paradijsvogels op aarde zijn er 39 ontdekt in deze
regio, waaronder de prachtige lintstaartastrapia en de
twaalfdradige paradijshop. Ook Sir David Attenborough
gebruikte onze lodges in Papoea als basis voor zijn beroemde
paradijsvogeldocumentaire…..

f

8. Bruine hyena
Vrijwel iedereen heeft weleens een gevlekte hyena gezien
op zijn safari’s. De bruine hyena is echter een echte zeld
zaamheid. Hij is bijzonder schuw en het is een nachtdier dat
enorme afstanden aflegt op zoek naar kadavers. We advise
ren u graag over een aantal plekken in Botswana en
Namibië waar u een grote kans heeft er één te zien.

We kunnen zo goed het verschil zien
tussen de 3 witte neushoorns en
de zwarte neushoorn met jong.
De witte neushoorns met hun
brede of wijde lip om het gras te
grazen en de zwarte neushoorn
met een puntlip om de blaadjes of
twijgjes van de struiken te stropen. De
witte neushoorn is niet zo’n driftkikker
als zijn 1000 kg lichtere kleine zwarte
broertje. Met zijn 2500 kg graast hij
rustig in de rondte, zolang je maar
op gepaste afstand blijft.
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De bosolifant is met zijn lange rechte slagtanden een
geliefd object voor stroperij. Hij komt voor in de regenwouden
van Centraal- en West Afrika. Onze klanten op reis naar
Odzala in Congo zien hem altijd. Het gebied is rijk aan
zogenaamde bai’s, open plekken in het woud die vaak worden
bezocht door bosolifanten voor zout en mineralen.

Natuurlijk compenseert u de CO2 uitstoot
van uw vlucht met bijv. een GreenSeat
certificaat. GreenSeat investeert in
gecertificeerde duurzame energie- en
besparingsprojecten, zoals het geven van
toegang tot windenergie aan huishou
dens in India, waardoor de leefomstan
digheden worden verbeterd. Natuurlijk
probeert u te vliegen met zo min mogelijk
overstappen. De CO2 uitstoot is het
hoogst tijdens de start en landing.
Natuurlijk boekt u uw reis bij een duur
zame reisorganisatie.
Uw positieve impact ter plekke
Eenmaal gearriveerd op uw bestemming,
levert uw reis met All for Nature Travel
juist een positieve bijdrage. Uw reis met
All for Nature geeft de lokale bevolking
namelijk eerlijke vormen van inkomsten
als alternatief voor houtkap, overbevis
sing en stroperij. Deze werkgelegenheid
begint bij het produceren van lokale
producten, het onderhouden van de
lodge tot het rondleiden van de reizigers
als parkwachter of gids. Doordat lokale
mensen een economisch voordeel erva
ren aan het beschermen van hun
natuurlijke leefomgeving, varen de
natuur en haar dierenleven er wel bij.

Oeganda was bijv. allang uitgestorven
als de legendarische film ‘Gorilla’s in de
Mist’ niet het ecotoerisme naar deze,
door oorlog geteisterde regio, op gang
had gebracht.
Toerisme is, naast Carbon Offset, de
enige industrie die een natuurgebied in
zijn originele staat kan houden. Mits het
duurzaam wordt uitgevoerd. De overige
industrieën beschadigen de natuur of
gebruiken schaarse grondstoffen.
Interessant daarbij is dat toerisme ook
één van de grootste industrieën is.
Wereldwijd is tien procent van de
beroepsbevolking, direct of indirect,
werkzaam in het toerisme. Kleinschalig
duurzaam toerisme zal de natuur in zijn
originele staat behouden en genereert
inkomsten door entreegelden en ver
gunningen, maar ook door bedrijvigheid
in en rond het gebied. Voorwaarde is
wel dat daarbij niet alleen naar het milieu
wordt gekeken, maar juist ook naar de

lokale betrokkenheid. Het moet werk
gelegenheid verschaffen ter plaatse en
gericht zijn op opleiding en educatie.
Deze mensen zullen zich dan gaan
inzetten voor het behoud van hun

inkomstenbron, de natuur.
Het simpelweg verbieden van vliegreizen
en het opsluiten van de natuur achter
hekken van reservaten, waar geen
mensen meer worden toegelaten, heeft
volgens ons dan ook geen duurzame
toekomst. Waar u naartoe vliegt en of
uw reis bijdraagt aan natuurbescherming
bepaalt u zelf…..
Los daarvan draagt u met uw reis via
All for Nature Travel direct bij aan
natuurbeschermingsprojecten. Als rei
ziger ziet u met eigen ogen waar uw
geld naartoe gaat en hoe belangrijk uw
bijdrage is. Uw betrokkenheid bij de
natuurbescherming is na uw reis nog
groter!

In 2009 kreeg Ol Pejeta
Conservancy de met uitsterven
bedreigde uitdaging van de eeuw:
de laatste 3 noordelijke witte neus
hoorns een veilig thuis te bieden en
een poging te doen om de soort in

stand te houden. De neushoorns
 ebben 24/7 gewapende privé bewa
h
king en hun hoorns worden steeds
getopt om ze onaantrekkelijk te maken
voor de s tropers.
Helaas blijft de vraag naar neushoorn
hoorns in Azië hoog en zijn de
neushoorns zwaar bedreigd. In feite

is een neushoornhoorn van dezelfde
stoffencombinatie als onze nagels.

Nu 
probeert de zwarte markt deze
infor

matie krampachtig te overstem
men. Er wordt namelijk grof geld
betaald voor een zogenaamd genees
krachtig middeltje, dat van de keratine
wordt gemaakt. Stroperij blijft voor
arme Afrikaners toch een kans om
brood op de plank te krijgen voor hun
familie.

Zwarte neushoorn

Bizar hoe zwaarbewaakt dit park is.
Het lijkt af en toe wel een legerbasis.
Hier en daar zie je tussen de bosjes de
goed gecamoufleerde rangerkampen.
Dag en nacht lopen de goed getrainde
rangers patrouilles met automatische
wapens. We zien wachttorens tussen de
omheining van 10.000 volt en drones
die vanuit de lucht de grote uitgestrekte
vlakte in de gaten houden. De omhei
ning gaat inmiddels zijn oorspronkelijke
doel voorbij en is niet meer bedoeld om
de beesten binnen te houden, maar
vooral de foute gasten buiten. De heftig
bewaakte Amerikaanse ambassade in
Islamabad is er niks bij.

9. Schoenbekooievaar
Vogelverzamelaars zijn bereid om veel geld neer te leggen
voor eieren of kuikens van de legendarische Shoebill oftewel
schoenbekooievaar. Kwalijk, want het is een zeer zeldzame
vogel en African Parks Bangweulu zette in 2012 dan ook alles
in het werk om deze praktijk te stoppen. Wij adviseren de
Bangweulu Wetlands in Zambia van juli t/m september, als
de vogels beter te spotten zijn doordat ze op het nest zitten.

Baloe uit het Jungle Book bestaat echt! Er zijn nog 8 soorten
beren op de wereld en Azië zal het laatste werelddeel zijn
waar u aan denkt. Hij wordt regelmatig gezien op onze
safari’s naar India, waar de lippenbeer zijn leefgebied deelt
met de tijger. Echter, voor de beste kans adviseren wij u
Wilpattu National Park in Sri Lanka.
Wilt u deze bijzondere dieren zien op uw reis? Kijk op onze
website en zoek op wildlife of bestemming.

We weten allemaal dat vliegen niet
goed is voor het milieu. Maar als u graag
iets van de wereld wilt zien, wat doet
u dan?

Ook natuurbeschermingsorganisaties, die
van oudsher de natuur het liefst
beschermen door haar achter hekken te
verschansen, zodat niemand toegang
heeft, zien dit in. De met uitsterven
bedreigde berggorilla (welgeteld 1004
exemplaren) in Rwanda, Congo en

10. Lippenbeer

foto: Aditya Singh

Julian Matthews, voorzitter van TOFTigers,
legt uit waarom het geld dat met tijger
toerisme wordt verdiend een cruciale
rol speelt bij het behoud van de tijger.
De tijgerpopulatie in India is in de afge
lopen 4 jaar met 33% toegenomen
volgens de laatste telling in juli 2019.

Wat veel mensen niet weten, is dat er ook leeuwen in Azië
leven: de Perzische of Aziatische leeuw. Deze ondersoort is
ontstaan door een afsplitsing van de Afrikaanse leeuw
250.000 jaar geleden. Hij is met een totaal van 600 indivi
duen ernstig bedreigd. Het grootste deel van de populatie
leeft in het Gir National Park in het westen van India.

o: P im S

Kan India het zich veroorloven om zijn tijgers te verliezen?

4. Aziatische leeuw

o:

TIGERNOMICS

Zodra we het park inrijden zien we in de
verte al dat er een olifant, vergezeld
door een kudde zebra’s, zijn grote
dorst aan het lessen is bij de

ot

…. dat uw safari gids een eerlijk loon
krijgt en op die manier goed opge
leid en gemotiveerd is.
…. dat uw verblijf in onze lodges inkom
sten genereert voor de lokale bevol
king als alternatief voor stroperij of
illegale houtkap.
…. dat dierenleed te allen tijde wordt
voorkomen.
…. dat er in de natuur alleen wordt
samengewerkt met accommodaties
die zich hard maken voor het
behoud van die natuur.

Dit grootste dier dat ooit op aarde heeft geleefd migreert in
april en mei naar de Azoren, waar hij dan ook regelmatig
wordt gespot op onze gewone ‘whale watching’ reizen.
Voor een succesgarantie adviseren wij de Blauwe Vinvisreis
met onderzoeker Richard Sears. Ook in Sri Lanka, Canada en
rond Spitsbergen is de blauwe vinvis te spotten.

o: Dal v i r S ingh

Check uw reisorganisatie op Travelife
en GSTC
Het Travelife Sustainability Systeem is
geaccrediteerd door GSTC en zij mogen
dit gebruiken voor hun hoogste niveau;
Travelife Certified. Dit geldt dus niet
voor Travelife Partner en Travelife
Engaged. All for Nature Travel is Travelife
Certified en voldoet dus ook aan de
allerhoogste GSTC duurzaamheids
standaard voor de reisbranche. Onze
reisorganisatie is getoetst aan meer
dan 200 duurzaamheidscriteria die

Travelife Certified betekent bijvoor
beeld:

3. Blauwe vinvis

fo t

betrekking hebben op ons interne
beleid en management, productassor
timent, internationale handelspartners
en consumentenvoorlichting.

n
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In de afgelopen jaren zijn er allerlei
duurzaamheidskeurmerken gelanceerd.
Van een weekend weg in een hotel
herkent u wellicht de Green Key. Echter,
zo zijn er nog vele tientallen keurmer
ken met hun eigen, al dan niet hoog
staande criteria. All for Nature Travel
sloot zich aan bij Travelife Sustainability
Systeem, allemaal goede initiatieven
om accommodaties en andere toeris
tische organisaties duurzaam te laten
werken. Om door de bomen nog het
(duurzame) bos te zien, is er behoefte
aan één internationale standaard. Dit
zijn de Global Sustainable Tourism

Council Criteria, afgekort GSTC. Deze
worden gedragen door de hele reissector
wereldwijd en worden ondersteund
door o.a. de UNWTO.
U kunt de GSTC het beste vergelijken
met het keurmerk FSC voor duurzaam
hout en MSC voor verantwoorde vis.

aterhole. Nog verder komen drie
w
neushoorns aangeslenterd over de
vlakte. Vanuit het struikgewas komt nog
een andere neushoorn vergezeld door
een baby neushoorn, ook voor een
drinkontbijt. Mama komt trots haar

kleine schatje showen.
Bij de waterhole begroeten de vier
neushoorns elkaar. Het kleintje is nog
wat verlegen en houdt zich schuil
achter de dikke 
billen van mama
neushoorn.

fo t

Mooie beelden van verre bestemmingen
met aanlokkelijke beschrijvingen waar
bij ook verantwoord toerisme beloofd
wordt. Maar hoe duurzaam is deze reis
nu precies?

Via een ‘dust road’ rijden we dwars
over het platteland van Kenia naar
Ol Pejeta Conservancy. De weg zit
vol met oneffen
heden en onze
chauffeur probeert de gaten ter
grootte van een hippo plunch pool
zo goed mogelijk te ontwijken.

VLIEGEN NAAR UW BESTEMMING: WEL OF NIET?

Gewone witte neushoorn

De witte neushoorns zijn onder te
verdelen in 2 sub soorten: de noordelijke
en de zuidelijke neushoorn. De zuidelijke
neushoorn kennen we allemaal van onze
safari’s in Afrika. Sudan was het laatste
mannetje van de noordelijke neus

hoornsoort en Ol Pejeta had dus ook
nog 2 vrouwtjes. Er werd een heel
medisch IVF team op Sudan en zijn
vrouwtjes, Fatu en Najin, losgelaten,
maar het bleek tevergeefs. Er werd zelfs
een fundraising campagne gestart om
geld in te zamelen voor dit vrucht
baarheids
onder
zoek en Sudan kreeg
als grote uitzondering een profiel op
Tinder (dating app) om aandacht te
vragen voor het uitsterven van de

noordelijke witte neushoorn.
Helaas stierf Sudan in maart 2018, maar
zijn sperma is ingevroren en in augustus
2019 is het voor het eerst gelukt
om eitjes bij een van de dames af te
nemen. Dit biedt perspectieven voor de
toekomst...
Lees het complete blog van Kieke op
www.allfornature.nl/2018/05/neus
hoorns-in-kenia-almost-gone

Noordelijke witte neushoorn
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MIJN TOP 3 MEEST BIJZONDERE LODGES
1. Hoanib Valley Camp - Namibië
Hoanib Valley Camp is schitterend
gelegen in de afgelegen en droge

Kunene regio van Namibië. Zelf heb ik
hier 15 jaar geleden nog gekampeerd
met mijn eigen tentje. Met dank aan
duurzaam toerisme is het wildlife hier
hersteld en zijn woestijnolifanten en
woestijnleeuwen teruggekeerd.
De lodge biedt onderdak aan de Giraffe
Conservation Foundation, die onder
zoek doet naar de speciaal aan de
woestijn aangepaste giraffen. Zij geven
u graag een kijkje achter de schermen.
De 6 zeer ruim opgezette chalet-tenten
zijn luxe ingericht en bieden u een
subliem uitzicht over de rivierbedding
en het omringende landschap. Kortom,
een luxe 4-sterren tented camp met een
fantastische ervaring in een oneindige
natuur.
2. Uakari Lodge - Brazilië
Ook deze lodge ligt ver van de bewoonde
wereld, diep in het Amazonebekken in
Brazilië. Hij is alleen met een vlucht vanaf
Manaus en een boottocht van 2 uur te
bereiken! Onderweg heeft u al de kans
om uw eerste dieren te spotten, zoals
de roze of grijze rivierdolfijn. Bijzonder
is dat de Uakari lodge met slechts 10
kamers drijft op de rivier. Daarnaast is
het duurzaam opgezet door een lokale
stam uit het Mamiraua reservaat. Vanuit
de lodge wordt onderzoek gedaan naar
de jaguar en de rivierdolfijn, de weten
schappers vertellen u graag meer.
Duurzamer kan uw verblijf in de
Amazone niet zijn.

Het Mamiraua Sustainable Development
Reservaat is onderdeel van het grootste
aaneengesloten beschermde regen
woud ter wereld. Sommige diersoorten
komen uitsluitend in dit reservaat voor,
zoals de bijzondere oeakari, met zijn
rode hoofd, en het zwarte doodshoofd
aapje. Hier leven ook de meeste jaguars
per km² ter wereld en zelfs de zeldzame
zwarte jaguar komt hier voor. Echter,
de jaguar wordt alleen door de onder
zoekers met speciale apparatuur gezien.
In juni kunt u hen begeleiden op de
Jaguar & Jaguaronderzoeksreis.
3. Isfjord Radio - Spitsbergen
Isfjord Radio ligt net als mijn twee vorige
tips ook ver weg van de bewoonde
wereld, maar nu in arctische sferen. Dit
voormalige radiostation uit 1933, op het
uiterste puntje van de westkust van
Svalbard heeft een belangrijke rol
gespeeld in de telecommunicatiesector
tussen de archipel en de rest van de
wereld. Dit station in de “middle of
nowhere” verrast als je binnenstapt.
Het is omgebouwd naar een exclusieve
wildernislodge. De 23 kamers zijn com
fortabel en modern ingericht. Vanuit de
kamer kijkt u uit over de uitgestrekte
toendra. A room with a view! Ook gas
tronomisch is het genieten.

1
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Ik heb in mijn leven aardig wat gereisd
en ik vertel u altijd graag over het
wildlife dat ik heb gezien. Deze keer stel
ik u graag mijn top 3 van mooiste
lodges/locaties voor. Ver weg van de

bewoonde wereld, dichtbij het wildllife,
kleinschalig en natuurlijk duurzaam
opgezet.

2

Isfjord Radio grenst direct aan het
vogelreservaat, Kapp Linné. Maar liefst
80 verschillende soorten zijn hier het
hele jaar door te zien. Ook poolvossen,
rendieren en wellicht een ijsbeer kun
nen op uw pad komen.
Wilt u zelf overnachten in één van deze
bijzondere lodges? Kijk op onze website
en geef de naam in op de zoekfunctie in
de rechterbovenhoek. Deze lodges zijn
in te passen op iedere reis naar Namibië,
Brazilië of Spitsbergen.

3

Annemiek van Gijn

WILDLIFE WOORDPUZZEL
Horizontaal 4 grootste primaat 8 hier is
de grevy er een van 9 Een land in WestAfrika 10 enkelvoud van het kunstmatig
verbeteren van eigenschappen van dieren
11 deze vogel verbrengt bijna zijn hele

leven op de open zee 12 loopvogel in
australië 14 geloei 15 grootste antilo
pensoort 16 mannetjeshert 19 dodelijk
reptiel in de rivieren van de vs 21 veel
voorkomende inheemse vis in nederland
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18

22 ander woord voor kever 24 vogel uit
het regenwoud met een snavel zo lang
als bijna het halve lichaam 25 bekend
fietsmerk en het favoriete voedsel van
een leeuw 27 grote aziatische runder
soort 28 verwante van de giraffe met de
achterkant van een zebra 29 thuis van
de grootste hagedissen die ook wel draken
worden genoemd
Verticaal 1 hoogste dier ter wereld 2 dit
diertje staat helemaal onderaan de
voedselketen van de zee 3 knaagdier
achtig familielid van de olifant 5 reuzen
schildpad george was dit helaas
6 ondersoort van de zebra 7 zowel
dierenvriend in jeugdboekenserie als luis
9 Engels dier in de grootste woestijn van
Azië 13 het land van een grote bruine
berensoort 17 dit schattige beertje is
eigenlijk geen beer 18 grootste roofdier
op het land 20 zoogdier dat zich met
2,5 meter per minuut voortbeweegt
21 accesoire dat de enige beer in zuidamerika heeft 23 vaak ongewenst insect
buiten aan de eettafel 24 insect dat
ziekte van Lyme overdraagt 26 op dit
dier wil je niet zitten
Antwoorden vindt u op
www.allfornature.nl/puzzel

Colofon
Alle genoemde prijzen zijn exclusief
de internationale vluchten.
Uitgebreide informatie over de
reizen en wat wel en niet inbe
grepen is in de reissom vindt u
op www.allfornature.nl.
Op alle reizen zijn de ANVR reisvoor
waarden van toepassing.

Maatwerk

Wilt u een reis aanpassen of
uitbreiden? Onze wildlife experts
kennen de bestemmingen goed
en adviseren u graag. Bel naar
0348 448 146. Mail naar
info@allfornature.nl. Ontdek
meer op www.allfornature.nl.

Volg ons op
De inhoud van deze publicatie is door
All for Nature Travel met veel zorg
samengesteld, maar fouten in deze
publicatie binden ons niet. Ook voor
wijzigingen, die na het verschijnen
van deze publicatie zijn opgetreden,
kunnen wij de aansprakelijkheid
niet aanvaarden.
Deze uitgave is
gedrukt op
verantwoord
FSC-gecertificeerd
papier.
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