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Aankondiging: Wetenschappelijk-culturele kennismaking
met Ethiopië en Djibouti

Onder leiding van dr. Steven Dessein, bioloog (Nationale Plantentuin van België / K.U.Leuven)
en Maarten Vanhove, bioloog, antropoloog (K.U.Leuven / Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika) 

Georganiseerd door PDL, de Vereniging van Afgestudeerden in Plantkunde en Dierkunde van
de Universiteit te Leuven 

In navolging van 30 jaar Afrikareizen met prof. em. dr. Dirk Thys van den Audenaerde

Land

Met ca. 82 miljoen inwoners is Ethiopië het tweede meest bevolkte land in Afrika. Zowel cultuur-
als natuurhistorisch neemt het land een speciale plaats in. Met een keizerrijk met wortels vóór
onze tijdrekening, een geschiedenis zonder noemenswaardige kolonisatie (buiten kortstondige
bezetting door Mussolini-Italië), en één van de weinige Afrikaanse lidmaatschappen in de
toenmalige Volkenbond, gold en geldt het als voorbeeld voor andere Afrikaanse landen in hun
onafhankelijkheidsstreven. Het is geen toeval dat de hoofdstad Addis Abbeba de hoofdzetel
huisvest van talrijke internationale organisaties, waaronder de Afrikaanse Unie.

De eeuwenoude Ethiopische christelijke Kerk, gecombineerd met invloeden van jodendom,
islam en Afrikaanse “animistische” godsdiensten; het Amhaars als lingua franca, een van de
weinige Afrikaanse talen met een autochtoon alfabet; de wieg van zowel de mens als de koffie;
de Ethiopische keuken met als basisvoedsel injera… zijn maar enkele elementen die de
Ethiopische cultuur en maatschappij een uniek en onafhankelijk karakter geven.

Hoewel ontbossing, intensief landgebruik en jacht hun tol geëist hebben, heeft Ethiopië ook qua
natuur veel te bieden voor de geïnteresseerde bioloog. Woestijn, zoete en zoute (rift)meren,
savannes, en hooggebergtes met typische Afromontane vegetatie maken het land bijzonder
gevarieerd. Deze variatie aan vrij extreme habitats zorgt voor talrijke endemische plant- en
diersoorten. Daarnaast is Ethiopië ook het land bij uitstek voor het waarnemen van tal van
soorten die endemisch zijn voor de Noord-Oost-Afrikaanse regio. Deze endemen zijn, meer dan
de grotendeels uitgeroeide traditionele safari-doelsoorten, relatief makkelijk te spotten.

De sterk gemediatiseerde hongersnoden in het land en de regio geven absoluut geen
representatief beeld. Ethiopië is grotendeels vruchtbaar, en hoewel een erg arm land, lijkt
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hongersnood geen zeer acuut probleem voor een groot deel van de bevolking, die vooral van
landbouw leeft. De meeste regio’s zijn ook wat veiligheid betreft perfect bereisbaar. Het land is
ten onrechte eerder onbekend en ontoegankelijk, want het is een interessante reisbestemming
voor mensen met een gevarieerde interesse en met een open vizier voor een andere kijk op
Afrika. Om het met Ph. Briggs, de auteur van de Bradt-reisgids voor Ethiopië, te zeggen: “… it
would take an abnormally obsessive specialist to visit Ethiopia and not have their agenda
overwhelmed to some extent by the sheer, well, Ethiopianess of the country.”

Gezien Ethiopië volledig door land ingesloten is, is de connectie met de zee, via andere staten,
van groot economisch en historisch belang. Voornamelijk het kleine staatje Djibouti, dat intense
relaties onderhoudt met het buitenland en een grote internationale haven heeft, vervult
momenteel deze rol voor Ethiopië. Voor deze reis is het een prima kans om dingen te tonen die
in Ethiopië niet voorhanden zijn, zoals Franse koloniale architectuur, een tropisch marien milieu,
unieke bosrestanten, zoutmeren, en het laagste punt van Afrika.

Reisconcept en programma

Tijdens deze ca. drie weken durende reis hopen we jullie een zo gevarieerd mogelijke staalkaart
van Ethiopië te tonen, en proberen we een evenwicht te vinden tussen het aantal
bezienswaardigheden en het aantal af te leggen kilometers. Het programma staat nog niet
volledig vast. Sowieso wordt het een mengeling van natuur, cultuur en maatschappij,
samengesteld in overleg met contacten ter plaatse, experts in België, en gebaseerd op eigen
ervaringen.

We reizen met lokaal gehuurde busjes en zullen zowel logeren in lokale hotels (basiscomfort)
als kamperen in de vrije natuur. Onze activiteiten in de natuurgebieden worden een mix van
stappen, autosafari’s en boottochten. Daarnaast bezoeken we ook bekende en minder bekende
natuurlijke, culturele en historische bezienswaardigheden en doen we belangrijke steden aan.
Respect voor en interesse in de lokale cultuur en natuur zijn dan ook absolute vereisten om van
deze reis optimaal te genieten – voor Ethiopië nog meer dan voor veel andere Afrikaanse
bestemmingen, gezien het niet om een klassiek safariland gaat (we gaan niet om de big five te
zien) en gezien het land nog maar zeer recent met substantieel toerisme in aanraking gekomen
is. Het reizen in groep maakt ook een goede verstandhouding binnen de groep essentieel. De
activiteiten en het kamperen maken een normale conditie/gezondheidtoestand wenselijk.

Het gaat niet om een georganiseerde groepsreis met een reisagentschap, maar een reis in
groep op persoonlijk initiatief en onder begeleiding van Steven en Maarten. We gebruiken onze
contacten en ervaring om de reis niet alleen zo interessant en aangenaam, maar ook zo veilig
mogelijk te laten verlopen. Toch kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele
ongevallen of ziektes. Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze de nodige voorbereidingen
treffen met betrekking tot reis- en kampeerbenodigdheden en gezondheid (rond
malariaprofylaxie en vaccinaties zullen we de nodige info geven).

Periode (onder voorbehoud)

Laatste twee weken van juli en eerste week van augustus 2012.

Prijs

We bieden deze reis aan tegen kostprijs, met een voldoende marge voor noodgevallen
(medische problemen, onverwachte weersomstandigheden, prijsschommelingen…). Onze
huidige schatting bedraagt 2500 euro all-in (vliegtuig, vervoer ter plaatse, inkom,
overnachtingen, eten). Enkel voor drank ter plaatse en persoonlijke aankopen dient geld te
worden meegebracht.



Info-avond

Een eerste infomoment wordt georganiseerd op maandagavond 24 oktober om 19u30 in het
leslokaal van het Kolenmuseum (Charles Deberiotstraat 32 te 3000 Leuven; tweede deur links
in de inkomhal op het gelijkvloers). De inschrijvingen worden pas na deze info-avond geopend.

Voor vragen of opmerkingen kan je steeds terecht op steven.dessein@br.fgov.be of
maarten.vanhove@bio.kuleuven.be

We hopen op jullie interesse!

Steven & Maarten
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