
Over Uganda in Afrika – Rift val lei  

 

 
 
Afrika, een continent, bi jna de grootste in de wereld. Woesti jnen, 
meren, Bergen, oerwouden, indrukwekkend te volgen en te zien op 
‘planet earth”. 
Mensen hebben zichzelf op eigen wijze ontwikkeld, te zien in huizen 
bouw, het dragen van baggage op hun hoofd, dans sti j len, vele talen 
met een eigen grammatical,   verbazend goed in overleven en het 
vinden van oplossingen. Geschiedenis omschreven in eigen 
geschiedenis boeken. Het overslaan van periodes van technische 



ontwikkeling waardoor zee en stap voor zi jn, zoals het gebruik van 
de mobiele telefoon. 
DNA testen hebben aangetoond dat de hele mensheid in relatie 
staat met de mensen in de beginti jd waarbij  migraties zi jn 
plaatsgevonden vanuit Afrika zo’n  125000 jaren geleden. 

                                                                             

 
In  het midden van Afrika, de Rift  val ley, waarvan Uganda de paarl  word 
genoemd.,  tesamen met  Rwanda en Burundi.  Omsingeld door oerwouden, 
meren en bergen.  
Een goed kl imaat met twee keer per jaar een oogst.   
 

    Rift vallei 



 Victoria meer                                                                                                                                        

     

                                                                                                                                                                                                
Het meer l igt  in  het midden grenzend  aan Tanzania,  Kenya en Uganda, een 
van de grootste v isseri jen van Afrika. Het Noordel i jke gedeelte van het 
meer is  gelegen in het zuidoosten van Uganda. Masaka is  dicht bi j  het meer 
gelegen in het zuidel i jke gedeelte.   

Het oppervlakte gebied is  68,800 sqkm waardoor het Victoria meer het op 
een na grootste zoetwater meer is  in de wereld.  Het is  het grootste 
tropische meer in de wereld en het word verondersteld door velen dat het 
de bron van de r iv ier de Ni j l .   Het Victoria meer is  de meest dichtbevolkte 
gebieden en is  zwaar verontreinigd.                                                                                 
Toeristen kunnen genieten van verbl indend natuurschoon en kri jgen de 
kans tot over 600 verschi l lende vogels te z ien en 100 zoogdieren.                                                                                                                          
Ook vinden we hier Ssesse ei landen. Een zeer aantrekkel i jke plek voor 
toeristen, maar niet eenvoudig te bereiken.  

        
 



      
 
Een ander groot meer is  het Nabugabo meer,  onze picknik plaats in 
vakanties.  Het word in twi jfel  getrokken of het wel  of niet met het v ictoria 
meer verbonden is.  Al le krokodil len en hippos z i jn  verdwenen in de loop 
van de t i jd.  De laatste hipo is  in  2000 dood gegaan.      
 

        
 
Het meer neemt een groot deel van het zuid oosten in beslag. Volgen we nu 
de grens met Kenya naar het noorden van Uganda. Langs de gehele grens 
v inden we bergen en parken, zoals Berg Elgon, Pian-up, Bokora, 
Matheniko en in het noorden van Karamojja Kidepo 
.  



      
  Parken en reservaten in Uganda                                                 Berg Elgon 
 

     
              Pyramides In sudan 
 
Aan de grens met Sudan is  het voor lang onvei l ig  geweest en mensen 
hielden z ich schuil  in  oerwouden. Richting Sudan word het woesti jn  gebied. 
De meeste pyramides in de wereld worden niet in  Egypte gevonden maar in 
Noord en Zuid Sudan. Alles bi j  e lkaar z i jn  er over 220 pyramides waarvan 
velen veel  ouder dan de pyramides van Egypte.  
 
In  het Westen v inden we de Witte Ni j l  samen vloeien met Albert Ni j l  in  het 
Albert meer waar ook de Victoria Ni j l  in  uitmond. Omgeven door Murchison 
National Park. Murchison Waterval len v ind je hier omgeven met veel  wi ld.  

 
Murchison National Park 



 
 

 
 



   

 

        



      

 

       

 



De Nij l  en Murchinson watervallen  

 



                      

    

       

 



Albert meer /  Nyanza meer 

   

 

Op de grens van Uganda met Democratic Republic van Congo, l igt  het  
Albert meer en is  het zevenste grote meer van de wereld .  Gevonden Olie 
bronnen bracht de regering ertoe om een ol ie raffenaderi j  te p laatsen op 
de oevers van het meer.  

Het Albert meer is  genoemd naar  de zoon prins Albert van Koningin 
Victoria ,  die kort voor de benaming door Samuel Baker st ierf.  De 



ugandese bevolking kennen het als Nyanza meer al  is  het ook nog kort.  
Mobutu Sese Seko meer genoemd.  

Op de weg naar het Edward meer v ind je vele oerwouden, Toro, Kibale,  
Semuliki  park, en de Sepaya Hete Bronnen  en het Rwenzori   Gebergte .  

 



 

De Katonga r iv ier loopt langs de evenaar  van het Victoria meer v ia het 
George meer naar het Edward meer .  El izabeth park is  gelegen in het 
oosten tussen deze twee laatste meren. Het is  meer moeras gebied dan een 
r iv ier.  in  between. Ti jdens de 1986 oorlog is  in  dit  gebied katonga op de 
weg  Masaka/ Kampala hard gevochten. Het El izabeth park is  gelegen 
tussen George en Edward meer,  langs de grens met Congo.  



          .             

   

 

Het Edward meer en Koningin Elizabeth park 

 

Aan de grens met Democratic Republic  of the Congo en Uganda, l igt  het 
Edward meer binnen de grenzen van het beroemde Virunga National Park 
(Congo) en het Queen Elizabeth National Park (Uganda).  Er z i jn  maar een 



paar vestigingen aan oevers van het meer.  Ti jdens Idi  Amin regiem was het 
meer bekend onder de naam Idi  Amin meer.  De oevers z i jn  een thuis voor 
een verbluffend gevarieerd aantal  wi lde dieren zoals leeuwen, krokodil len, 
chimpanzees, ol ifanten en vogels.   In  1987 wi lden ik en mi jn moeder een 
boottocht maken, maar helaas we hadden onze eigen diezel  mee moeten 
nemen. Dat was direkt na de oorlog.  Nu is  het toerisme duidel i jk  gegroeid.  

             

   

   



     

 

    



  

 Kibale National Park,  Bwindi   

(www.bwindiforestnationalpark.com/ - ) 

Uganda's Kibale National  Park is  een gebied van 776 square meter van 
laagland en regen wouden.  De park heeft een grote populatie van 
verschi l lende dieren ,  planten en bomen. Bezoekers kunnen in verbl i jven in 
hotels,  gasten verbl i jven en tenten kampen. Een van de grootste attracties 
is  de trektocht door het woud op zoek naar groepen chimpanzees en deze 
te kunnen observeren  

  



Het Bunyoni Meer  

Geheel in  het zuiden aan de grens met Rwanda l igt  het gebied van Bunyoni 
met meren en ei landen. Beroemd om zi jn  landbouw op de terrassen van het 
gebergte.   In  het verleden werden zwangere meisjes,  als  straf,  op eenzame 
ei landjes achtergelaten en mocht al leen meegenomen worden door de man, 
die verantwoordel i jk  was voor de zwangerschap.  

   

 



Virunga Gebergte en vulkaan grenzend aan Uganda, Rwanda en Congo 

Op weg naar Masaka via Mbarara passeren we nog een national park 

Mburo Meer National park 

 

Het Meer Mburo is  een natuurl i jk gebied voor fauna enflora. De 
oevers zitten vol met dieren en vooral vogels. Krokodil len en 
hippopotami  zi jn permanente bewoners en buffels komen er drinken 
gedurende de droge periodeare. De gevarieerde vogel fauna omvat 
Malachite Kingfishers, Pied Kingfishers, African Fish Eagles, Rufous 
Long-tailed Starl ings, Blue-headed Weavers, Green-necked Doves, 
Hammerkops, Pelicans, Herons, Cormorants en zelfs  Shoebil ls.  

En in het Rubanga woud park is een trektocht aan de westzi jde van 
het meer met een tropische accent. Het is een thuis voor veel vogels 
zoals Harrier Hawk, Green Pigeon, Narina Trogon, Grey-backed 
Cameroptera en Double-toothed Barbet.  Rubanga. 

 



Zebras waren te zien vanaf de weg naar Masaka als we van of naar 
school redden in Mbarara. We zi jn er meerdere malen gestopt met de 
kinderen.  

 

Al schri jvende heb ik jul l ie meegenomen langs de grenzen van 
Uganda’s natuurschoon en aantrekkeli jke plekjes. Ook moet ik erbij  
zeggen nooit zelf veel ervan gezien heb. De fotoos heb ik verzameld 
van verschil lende plaatsen zoals internet en van verschil lende 
bezoekers die hier in Lwaanyi onderdak hadden. Die zelf naar de 
verschil lende parken zi jn gereisd.   

Graag wil  ik hen bedanken hun fotoos met mij  te delen. Sommige zi jn 
fantasisch mooi. Het gaat over het land waar ikzelf woon en ik wil  
proberen ti jd te besteden aan de infrastructuur en hoe mensen leven 
en hun geld verdienen. En kort via fotoos van de mensen die in 
Lwaanyi wonen. 

Voor nu een ander Uganda om te lezen in de hoop dat jull ie ervan 
genieten. 

Met l iefs uit  Uganda Marleen Kakooza en kids 

 


