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Lake Bunyoni, tegen de grens met Rwanda aan.

Daartussendoor zigzaggen honder-
den boda-boda’s met achterop se-
rieus kijkende zakenmannen in pak
en aktetas, prachtig aangeklede
vrouwen met kinderen op hun rug,
jongens in spijkerbroek die druk
met hun mobieltjes in de weer zijn.
Een man met ontbloot bovenlijf
duwt een fiets voort met daarop ze-
ven op elkaar gestapelde kratjes
frisdrank. Vol. Zo goed als het gaat
laveert de man tussen de cd’s, kle-
ding, tomaten en uien die op straat
liggen uitgestald, de gaten in de
weg en de honderden voetgangers
om hem heen.

De snelste manier om je te ver-
plaatsen blijkt – zeker tijdens spits-
uren – de boda-boda te zijn. Een tip:
spreek van tevoren een prijs af,
houd je goed vast aan de chauffeur
of aan de stang achterop en houdt je
knieën in –om botsingen met ande-
re weggebruikers te voorkomen.
Mocht dat je te avontuurlijk lijken,
ga dan lopen. Je wordt opvallend
weinig aangeklampt, mensen zijn
vriendelijk en behulpzaam. Bezwe-
te, rood aangelopen blanken wijst
men graag de weg. Het ‘hey mzun-
gu’, hé blanke, waarmee je overal
wordt aangesproken, gaat na een
paar dagen al bijna vertrouwd klin-
ken.

Om de armoede in Oeganda kan je
niet heen. We schrikken ervan als
we in Banda, een grote sloppenwijk
ten oosten van Kampala, worden
rondgeleid door Halima Lubuuka
(55) van de Banda Community De-
velopment Programme, een lokale
ontwikkelingsorganisatie. De huis-
jes zijn gebouwd van afvalhout,
golfplaat, plastic; een enkele van
steen. Peutertjes banjeren op blote
voetjes door open riolen heen en
overal ligt afval.

Toch gaat het er al een stuk beter
dan een paar jaar geleden. De komst
van een universiteit in de buurt
heeft veel studenten naar Banda
doen trekken. Dat is goed voor de
business: eigenaars van restaurants
en winkels hebben hun inkomsten
aanzienlijk zien stijgen. Maar er
blijven nog vele hindernissen te ne-
men, vertelt Lubuuka. Het onder-
wijs in Banda is ondermaats, net als
de medische zorg en men schat dat
een kwart van de 25.000 inwoners
van Banda hiv-geïnfecteerd is.

Als we weer terugkeren in ons
luxehotel hebben we een dubbel ge-
voel. Het contrast met wat we eerder
die dag gezien hebben, is onwerke-
lijk groot. Het hotel is gebouwd op
de Namirembe heuvel, één van de
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Adembenemend mooi is het uit-
zicht, met ontelbare verschillende
kleuren groen die zich als een lap-
pendeken over de glooiende heu-
vels uitstrekken. Het groen van de
theeplantages geeft bijna licht.
Smalle wegen, rood van de Afri-
kaanse aarde, doorkruisen het
landschap. Hier en daar loopt een
plukje koeien, wandelen een paar
herders met een kudde schapen,
duwt een man – een jongen nog –
op zijn fiets een gigantische tros ba-
nanen de heuvel op. Groepjes kin-
deren komen voorzichtig, verlegen
lachend naar je toe en aaien met
grote ogen je witte handen.

Omdat ons budget niet toereikend
is om de gorilla’s in het Bwindi Im-
penetrable National Park een be-
zoek te brengen (500 dollar), gaan
we voor de goedkopere, niet minder
leuke variant: de chimpansees (120
dollar). Volgens onze gids Charles
Turinawe (47) hebben we geluk: al
na een kwartier rondstrompelen in

een dichtbegroeid regenwoud, dat
nog nadampt van het tropische
buitje dat we net over ons heen kre-
gen, stuiten we op onze eerste
chimp. Nieuwsgierig kijkt het jonge
vrouwtje op het groepje tropentoe-
risten neer. De gigantische camera’s
die een aantal van hen tevoorschijn
haalt, doen haar niets.

Het gegil van een chimpansee-
familie verderop in het regenwoud
doet Turinawe’s oren spitsen. Inge-

spannen luistert hij en begint dan
opgewonden tegen zijn walkie-
talkie te praten. “Ze komen naar be-
neden,” fluistert hij opgewonden
en weg is hij. Het twintigtal toe-
risten, dat zich inmiddels met hun
eigen gidsen verzameld heeft bij on-
ze boom, trekt een sprintje achter
Turinawe aan. Twee Engelse dames
op leeftijd die zich met wandelstok
een weg tussen de natte bladeren
proberen te banen, slaken een die-
pe zucht. Een half uur later zijn we
– nog nahijgend – net op tijd om de
grijze rug van de leider uit het zicht
te zien verdwijnen. “Dat was Mobu-
tu,” zegt Turinawe met grote ogen:
“De leider!”

De Engelse dames hebben het dan
al opgegeven en voegen zich een
paar minuten later met gezichten
als donderwolken weer bij de groep.
De gorilla’s waren veel leuker, is
hun conclusie.

Voor wie meer actie wil, is een be-
zoek aan Jinja een absolute must. In
het oostelijke stadje claimde de En-
gelsman John Hanning Speke in
1862 de oorsprong van de Nijl te
hebben ontdekt. Nu is de plek voor-
al populair om de spectaculaire
wildwaterraft-tochten die je er kan
doen. Kom je voor je rust, dan is een
trip naar één van de 48 eilanden van
de Ssesse Islands in het Victoria-
meer een goede optie. 

Beter nog echter is Lake Bunyoni,
een sprookjesachtig meer in het zui-
den van Oeganda, tegen de grens
van Rwanda aan. Het gebied rond-
om het meer wordt in de reisgidsen
omschreven als het Zwitserland van
Afrika. Daar blijkt niet veel van ge-
logen te zijn. Ook hier weer uitge-
strekte groene heuvels met eindelo-
ze uitzichten waar je als reiziger
naar hartelust kan wandelen en
fietsen. Maar het hoogtepunt is toch
wel een duik in het spiegelgladde
meer en drijvend op je rug van de
Afrikaanse horizon te genieten.
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Het is niet moeilijk je eigen reis te plan-
nen in Oeganda. Bustickets zijn niet
duur. De meeste wegen zijn geasfal-
teerd en op een paar potholes na redelijk
begaanbaar. Een strak tijdschema moet
je niet hebben: bussen vertrekken pas
als ze vol zijn – en dat geldt ook voor het
gangpad – en hebben de gewoonte om
de tien minuten te stoppen. Dit om extra
passagiers op te pikken of uit te laten

stappen en brandstof, eten en drinken in
te slaan. Bij elke stop zwermen direct
tientallen verkopers van gebakken ba-
nanen, maïskolven, chapatis, zakjes
yoghurt, ondefinieerbare stukken vlees,
verse ananas en flesjes frisdrank om de
bus heen. Mocht je de behoefte hebben
aan een georganiseerde trip: folders van
reisorganisaties en toeristische hot-
spots zijn er genoeg in de hotels.

Bussen vertrekken pas als ze vol zijn

vele heuvels waarop Kampala ge-
bouwd is, en een oase van rust ver-
geleken bij de stad onder ons. De
slogan ‘With a Million Dollar View’
waarmee het hotel adverteert, blijkt
niet gelogen te zijn. Na een middag
over Owino, Kampala’s grootste
overdekte markt, te hebben ge-
struind, zijn we blij op de heuvel uit
te kunnen puffen. 

Als we twee weken later inchecken
bij hetzelfde hotel zien we van de-
zelfde markt nog net de laatste
rookpluimen opstijgen. Een grote
brand blijkt de hele markt in de as te
hebben gelegd en duizenden onder-
nemers van al hun waar en inko-
men te hebben beroofd. Geld om
zich tegen dit soort rampen te verze-
keren had niemand.

N
a drie dagen Kampala
hebben we genoeg van de
uitlaatgassen. Op aanra-
den van medereizigers en

vriendelijk hotelpersoneel beslui-
ten we naar Fort Portal te reizen, een
stad 250 kilometer ten westen van
Kampala en uitvalsbasis voor het
Rwenzori-gebergte, verscheidene
wildparken, watervallen en tiental-
len vulkaanmeren. Ook het Kibale
Forest is er te vinden, een groot na-
tionaal park van bijna achthonderd
vierkante kilometer dat vooral be-
kend staat om de 1450 chimpansees
die het herbergt.

We nemen onze intrek in een sim-
pel maar gezellig kampement op
een heuvel aan Lake Nkuruba, een
kratermeer dat verborgen ligt tus-
sen het oerwoud. Er is geen elektri-
citeit en er zijn alleen maar bucket
showers, dus geen stromend water,
maar dat mag de pret niet drukken.
Het uitzicht is fantastisch, de huis-
jes zijn schoon en de kok maakt de
allerlekkerste chapati (een soort pi-
tabroodje), met guacamole die we
tot nu toe hebben gegeten. Zwem-
men doen we toch maar niet. Tij-
dens een wandeling zien we hoe
twee jonge vissertjes een paar
bloedzuigers uit het meer hengelen.
Met grote hilariteit om de geschrok-
ken gezichten van de mzungu’s
worden de beestjes in kleine stukjes
gehakt, alsof het regenwormen zijn.

Gids Patrick Alituha (25) laat ons
de volgende dag zijn geboortestreek
zien. Door dichte bananenplanta-
ges gaat het, langs verschillende
vulkaanmeren, boerenerven, dorp-
jes, steile heuvels beklimmen we,
tot we opeens op The top of the
World staan, zoals Alituha het
noemt. En ineens snappen we waar-

Banda, de grote sloppenwijk ten oosten van Kampala. 


