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Zelfs de meest doorgewinterde safariganger kijkt verwonderd op als 
de eerste giraffe haar lange, gracieuze nek ’s ochtends door de grote 
ramen van Giraffe Manor naar binnensteekt. Met grote, bruine ogen 
tuurt ze door haar lange wimpers onverschillig om zich heen alsof 
het de normaalste zaak van de wereld is van het ontbijt een graantje 
mee te pikken. Voor haar wellicht. Voor ons is het een overrompe-
lende ervaring.
Welkom op Giraffe Manor, een elegant domein met statige bak-
stenen façade, vlakbij Nairobi, Kenia. Het landhuis, dat in 1932 is 
gebouwd in de stijl van een typische Schotse jagerslodge, dient tegen-
woordig als een intiem guesthouse, met twaalf stijlvolle, in koloniale 
stijl ingerichte kamers, versierd met grote open haarden, gigantische 
olieverfschilderijen van giraffen en fraaie badkamers met sierlijke 
giraffemozaïekdecoraties op de muren. Ongeveer alles staat in het 
teken van het lange dier: van bestek en handdoeken tot de vorm van 
de waterkaraf aan toe. Toch maakt vooral wat er in de omliggende 
tuinen en op de zonnige terrassen gebeurt, of beter gezegd rond-
loopt, een bezoek aan deze plek pas echt onvergetelijk: tussen de 
bomen en struiken, of gewoon pardoes op het sappige groene gazon, 
wandelt namelijk een dozijn Rothschild-giraffen. Gewoon, ‘los’ en 
in het wild. Deze specifieke giraffensoort die door uitsterving wordt 
bedreigd, is te herkennen aan de witte ‘sokjes’ in combinatie met 

een crème-witte vacht en mokkabruine vlekken. Steevast steken de 
dieren hun koppen naar binnen tijdens het ontbijt of rond theetijd, 
hopend op een lekker hapje. Wat deze unieke attractie pas echt 
bijzonder maakt is het verhaal erachter, dat een filantropische ach-
tergrond heeft. Reeds in 1974, toen Jock Leslie-Melville samen met 
zijn vrouw Betty in het statige verblijf zijn intrek nam, stak er ook 
al regelmatig een nieuwsgierige giraffe de kop door het slaapkamer-
raam. Betty, betoverd door de gratie van de ‘gevlekte en langgenekte 
indringers’ was al snel doordrongen van het feit dat deze dieren zich 
op de rand van uitsterven bevonden. Zij was het die Jock ervan over-
tuigde om de dieren niet van het terrein te verjagen. In plaats daar-
van richtte het echtpaar het African Fund for Endangered Wildlife 
op en kocht er nog een extra lap grond bij om de natuurlijke habitat 
van de dieren te beschermen. Later, in 1984 en na het overlijden 
van haar man, transformeerde Betty het landgoed tot een unieke 
guesthouse. Sindsdien verbleven er talloze beroemde gasten, onder 
wie Walter Cronkite, Johnny Carson, Richard Chamberlain, Mick 
Jagger, Eddie Vedder, Brooke Shields en Naomi Watts.

Giraffe Manor, Gogo Falls Road, Nairobi, Kenia.

WWW.THESAFARICOLLECTION.COM

Tekst NICOLETTE GOLDSMANN

Ontbijten met giraffen
Logeren in een decor dat zo uit Out Of Africa lijkt te komen,  

inclusief elegante, koloniaal ingerichte suites en giraffen aan het ontbijt. 
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Tekst en fotografie NICOLETTE GOLDSMANN & ALLAN HENRY

De Samburu’s 
In het noorden van Kenia is de relatie tussen mens en dier allesbepalend. 

Net als de balans tussen beschaving en wildlife. We zijn geland in een 
andere wereld: de wereld van de Samburu’s.

Samburu-warriors voeren 
een krijgsdans uit.
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Het vliegtuigje van Safarilink dat ons van 
Nairobi naar het leefgebied van de Samburu-
stam brengt is klein en vliegt laag boven de 
grond. We zien het landschap onder ons voor-
bijglijden. Aan de linkerkant lichten de golf-
platen daken van ontelbare huisjes op in de 
zon, terwijl aan de rechterkant de contouren 
van riante villa’s met zwembaden zichtbaar 
zijn. Daarna passeren we Mount Kenya en als 
we nog verder van de stad verwijderd raken 
verandert het uitzicht in een eindeloze vlakte 
waar ogenschijnlijk niets dan zand te zien is. 
Dan doemen er smalle, donkere kringen op, 
die later de omheiningen van de Samburu-
dorpjes blijken te zijn, en komt ook het vlieg-
veld in het vizier, of nou ja, een strookje asfalt 
dat dienst doet als landingsbaan en een krak-
kemikkig dutyfree-kraampje. Dagelijks lan-
den er hooguit twee kleine vliegtuigjes, dus 

druk is het hier nooit. Toch is het kraampje de 
hele dag door bemand. In Nederland is tijd 
geld. Hier niet. 
We worden opgewacht door Sammy, een 
slanke, vriendelijke jongeman gekleed in fel 
rood en blauw en met traditionele kralendeco-
raties om de polsen. Hij is opgegroeid bij een 
van de nabijgelegen stammen en zal de 
komende dagen als gids met ons mee reizen. 
Sammy brengt ons per jeep naar Sasaab 
Lodge. Onderweg doorkruisen we al vrijwel 
meteen het Samburu National Park. ‘Houd je 
ogen open!’, roept hij. En waarachtig, na 
amper tien minuten zien we de eerste olifant. 
De tocht voert verder langs de banken van een 
opgedroogde rivier, waar een kudde kamelen 
samendromt rondom een kleine waterplek die 
door dorpelingen is aangelegd. Vlak onder de 
oppervlakte van de droge rivierbedding is het 

grondwater hoog, legt Sammy uit. Terwijl wij 
ons vergapen aan de kudde kamelen vertelt 
Sammy over de lokale valuta. Want wat blijkt? 
Die kudde kamelen is in de Samburu-regio 
een fortuin waard: één kameel staat gelijk aan 
twee koeien en wel 25 geiten. En wie wil trou-
wen kan z’n veestapel maar beter op orde 
hebben: een bruidegom wordt geacht negen 
koeien mee te nemen voor de familie van de 
bruid. Omgerekend zijn dat zo’n 112 geiten. 
Hoewel in deze streek over het algemeen de 
ruilhandel regeert, met vee als belangrijkste 
ruilmiddel, is er toch ook geld in omloop; een 
aantal dorpelingen is, net als Sammy, werk-
zaam voor lokale lodges en guesthouses.

VEENOMADEN

Een bezoek aan een Samburu-dorp is een 
bijzondere ervaring. Toeristen komen er nau-
welijks en het leefpatroon van dit zwervende 
veenomadenvolk lijkt al eeuwen onveranderd. 
Als we het dorp naderen herkennen we de 
donkere ringen die we eerder vanuit het vlieg-
tuig zagen. Het zijn de omheiningen van 
droge, dorre takken, aangelegd rondom het 
dorp om rovende hyena’s en luipaarden buiten 
te houden. In het midden van de circa dertig 
ronde hutjes is wederom een ronde omheining 
aangelegd, als extra bescherming voor het vee 
dat daar, in het hart van het dorp, gedurende 
de nacht verblijft. Alles draait hier namelijk – 
letterlijk – om het vee. Behalve dat ermee 
wordt gehandeld voorziet het immers ook in 
de eerste levensbehoefte: het vlees wordt gege-
ten en vormt de basis van het Samburu-dieet, 
samen met polentapap, terwijl de melk en het 
bloed (want rijk aan ijzer) worden gedronken.
In de loop van de dag vertrekt een groot deel 
van de Samburu-mannen en -vrouwen en de 
grotere kinderen met de kuddes geiten en 
koeien naar de waterplek. Een onderneming 
die de hele dag in beslag neemt – alleen al de 
tocht kan zo’n twee uur duren. Na aankomst 
kunnen groepjes geiten per toerbeurt drinken, 
terwijl de overige plukjes vee wachten onder 
de bomen in de schaduw, enigszins beschermd 
tegen de zinderende hitte. Aan het einde van 
de middag, voordat de avond valt, wordt de 
terugweg ingezet en keert iedereen weer terug 
naar het dorp, waar de geiten en koeien wor-
den gemolken. Dag in dag uit, iedere dag 
opnieuw.

RIJGEN EN KRIJGEN

Overdag wordt het dorp bevolkt door de 
oudere vrouwen en moeders met jonge kinde-
ren, waarvan de allerkleinsten in doeken op de

Boven: gids Sammy en de jeep van Sasaab waarmee we rondreizen.
Onder: de ‘Duty Free Shop’ is een eenvoudig houten kraampje.

De leefwerelden van de Samburu’s 
en wilde dieren zijn nauw met elkaar 
verbonden. 
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De vrouwen en meisjes zijn prachtig: lang, slank en trots. Om hun nek en polsen bungelen karakteristieke, kleurrijke kralendecoraties.De Samburu’s wonen in eenvoudige ronde hutjes, gemaakt van stokken, mest, leem en lappen. Elektra is er niet.
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Tussen het Samburu National Park en de West Gate Conservancy Area is geen duidelijke grens.  
Mensen en dieren leven samen; alles draait om wederzijds respect.

In de Samburu-cultuur zijn gearrangeerde huwelijken de norm. Toch wordt er tijdens het dansen voorzichtig geflirt. 
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rug zijn gebundeld. Ze zitten op de grond, in 
de schaduw van de eenvoudige ronde hutjes, 
terwijl hun kleurrijke gewaden vrolijk afsteken 
tegen het gruizige decor van aarde en leem. De 
vrouwen zijn vriendelijk maar ook gereser-
veerd, trots én opvallend mooi: lang, slank en 
gracieus, met talrijke kraaldecoraties bunge-
lend om de hals en polsen. Uren achtereen 
rijgen ze de meest prachtige kralencreaties aan 
elkaar die vervolgens worden verkocht op de 
markt of zelf worden gedragen. Sammy legt uit 
dat de kralenpatronen speciale betekenissen 

hebben. Zo kun je eraan aflezen of iemand 
getrouwd is of weduwe. Tussen de rijgende 
vrouwen zit een enkel meisje met schoolboe-
ken op haar schoot, al is scholing eerder uit-
zondering dan regel: het overgrote deel van de 
stam is analfabeet. 
Op deze avond wordt er door de mannen, die 
zichzelf ‘warriors’ noemen, een soort krijgs-
dans gedaan met speren en waarbij in de lucht 
wordt gesprongen en in de handen wordt 
geklapt. Een gebruik dat stamt uit de tijd van 
de stammenoorlogen, net als de overgangsritu-

elen die de jongens rond de puberteit onder-
gaan om hun status van krijger te markeren. In 
eerste instantie dansen de mannen en vrouwen 
gescheiden van elkaar, maar geleidelijk bewe-
gen de twee groepen naar elkaar toe en bemer-
ken we dat er voorzichtig wordt geflirt. Sammy 
legt uit dat er binnen deze cultuur, waarin 
gearrangeerde huwelijken de norm zijn, enigs-
zins ruimte is voor verliefdheden; een meewer-
kende oom of tante kan de jonge geliefden aan 
elkaar introduceren. Ook is het niet ongebrui-
kelijk dat een man met meerdere vrouwen 

trouwt en komt het – helaas – voor dat een 
man van middelbare leeftijd een meisje van 
amper dertien als huwelijkspartner kiest.

WILDLIFE 

Het leefpatroon van de Samburu wordt in 
belangrijke mate bepaald door de relatie tussen 
mens en dier. Niet alleen als het gaat om de 
verzorging en bescherming van de veestapel, 
maar ook als het gaat om wildlife. We verblij-
ven in een gebied dat West Gate Conservancy 

Area wordt genoemd. Hier staat behoud van de 
natuurlijke omgeving met oog voor de lokale 
gemeenschap centraal, in dit geval de 
Samburu’s. Grenzend aan de Conservancy is 
een National Park waar tal van wilde dieren 
leven, zoals olifanten, krokodillen, leeuwen, 
luipaarden, cheetahs en giraffen, maar ook 
zeldzamere diersoorten: de grévy-zebra wordt 
door uitsterving bedreigd. Hoewel er geen 
fysieke grens tussen de Conservancy en het 
National Park bestaat, wordt toch geprobeerd 
beide gebieden gescheiden te houden, om 

bedreigde diersoorten te beschermen. 
Uitsterving daarvan zou namelijk op meerdere 
fronten funest zijn, niet alleen als het gaat om 
de diversiteit van de regionale fauna, maar ook 
voor het toerisme. Geen wilde dieren betekent 
immers minder toeristen en in het kielzog 
daarvan ook minder inkomsten voor de regio. 
Tegelijkertijd moet er worden gewaakt voor 
massatoerisme, zodat de oorspronkelijke leef-
omgeving van de Samburu’s behouden blijft. 
Kortom, een precaire kwestie die vraagt om de 
juiste balans.
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Samburu’s sprokkelen hout en verzame-
len takken. Rondom de dorpen bouwen ze 
hiervan omheiningen, die indringers zoals 
hyena’s en luipaarden buitenhouden.

Wanneer de avond valt is 
er tijd voor zang en dans.
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Iedere dag trekken de Samburu’s met het vee naar de waterplek in de droge rivierbedding. Het is een tocht die ruim twee uur kan duren.Een aantal Samburu’s draagt westerse kleding in combinatie met traditionele decoraties.
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Op lokaal niveau zijn er verschillende initiatieven gericht op het verbeteren van de positie van Samburu-vrouwen.Samburu-krijger in de bedding van de opgedroogde rivier.



328 329

AROUND THE WORLD AROUND THE WORLD

K
EN

IA

Boven: Sasaab is opgericht in samenwerking met lokale initiatieven die armoede binnen de gemeenschap tegengaan. 
Onder: iedere kamer is uitgerust met een eigen plunge pool en een veranda met adembenemend uitzicht over de rivier.

ALS JE GELUK HEBT KUN JE KUDDES OLIFANTEN ZIEN BADDEREN  
MET OP DE ACHTERGROND DE TOP VAN MOUNT KENYA

SASAAB

Wie dit goed hebben begrepen zijn de eigena-
ren van Sasaab. Dit elegante en luxueuze ver-
blijf in het Samburu-gebied is opgebouwd uit 
negen ruime tenten, verzameld onder een 
rieten dak en ingericht volgens Marokkaans 
design. Hoewel de voorzieningen eenvoudig 
zijn – televisies en computers zijn er niet – 
heeft elke tent wél een enorme openluchtbad-
kamer. Fraai zijn ook de veranda’s met verfris-
sende privé-plunge pools, die een 
adembenemend uitzicht bieden over de rivier-
bedding. Als je geluk hebt kun je kuddes oli-
fanten zien badderen met op de achtergrond 
de top van Mount Kenya. Bovendien worden 
in de spa van de Lodge de meest hoogwaardige 
beautybehandelingen aangeboden, terwijl 
gasten die houden van avontuur zich kunnen 
vermaken met game drives, kamelentochten of 
wandelingen langs de oever van de Ewaso 
Ng’iro-rivier. Toch is misschien wel het aller-
fraaist aan deze lodge het feit dat het uiterst 
vriendelijke en gastvrije personeel voor het 
overgrote deel uit de omliggende dorpen 
komt. Bovendien gaat zestig procent van het 
bedrag dat gasten per overnachting betalen 
naar lokale fondsen en projecten, gericht op 
het behoud van de lokale gemeenschap en de 
bestrijding van armoede. Ook verbetering van 
onderwijs en de positie van meisjes en vrou-
wen (geboorteplanning, vrouwenbesnijdenis) 
hebben prioriteit, evenals de voorlichting bij 
omliggende stammen over het belang van het 
voortbestaan van grote diersoorten zoals 
leeuwen, om toerisme levend te houden. 
Harmonie is immers het sleutelwoord.   

Je kunt dagelijks vliegen vanaf  
Nairobi-Wilson naar Samburu met Safarilink.

WWW.FLYSAFARIL INK.COM

Sasaab, Samburu, Kenia.
WWW.THESAFARICOLLECTION.COM

Boven: de entree van Sasaab.
Onder: de ruime, open tenten van Sasaab zijn stijlvol ingericht, zonder overbodige luxe.Fo
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