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KENCHAAN EXPERIENCE
Alleen de geuren ontbreken. Maar de verhalen, foto’s en filmpjes nemen 
je mee in  avondluchten, natuur, een lichtje dat langzaam beweegt,  
de ontwakende geluiden van vogels en andere dieren. Zo is Zuid-Afrika 
bij de Kenchaan Experience in Utrecht op 27 januari 2017 behoorlijk 
dichtbij. Een feest van herkenning voor de mensen die aan een trail 
deelnamen en een beeld dat zich vormt voor andere aanwezigen. 

Om iedereen zoveel mogelijk in de ervaring te laten delen, vertellen de 
aanwezigen elkaar hun ervaringen, waar ze Kenchaan van kennen en 
wat de organisatie voor hen betekent. Soms heel persoonlijk. 



TRAIL LOPEN
J́e loopt in een groep van 5 tot 6 mensen met twee begeleiders. Je wandelt over de paden van de dieren, slaapt buiten, houdt om 

de beurt ’s nachts de wacht, hoort dierengeluiden. Het is een impactvolle ervaring.́  
‘Een trail gaat van zien wat je altijd al zag tot zien wat er te zien valt. Hoe meer je je best doet, hoe meer je ziet wat je altijd al zag. 
Het is de kunst los te laten.’ 
Ík zat alleen op een rots en herinnerde me dat ik ’s morgens een kudde impala’s had gezien, waar een leeuw langs liep. De impala’s 

bleven gewoon staan, want de leeuw had geen honger. En ineens viel me in: ik hoef me niet bedreigd te voelen. Ik mag er zijn. 
Het is mijn geboorterecht om ruimte te mogen innemen. Ik zal altijd wel gevoelig blijven voor dreiging. Het inzicht van toen helpt me 
nog steeds verder.’



DIEPE ERVARING
Danny van der Eijk, voorzitter van het bestuur van Kenchaan, 
had net opgezegd als lid van de Raad van Bestuur van een grote 
verzekeringsmaatschappij. “Denk er nog eens over na”, was hem 
gevraagd. ‘Ik liep de trail om in de natuur een antwoord te halen 
op een aantal vragen over mijzelf, waar ik rationeel heel verstan-
dige dingen over kon zeggen. Ik was bang dat ik dat antwoord niet 
zou vinden. Maar ik hoorde dat ik me daar geen zorgen over hoef-
de te maken. Dus ging ik op pad. Drie dagen lang zag ik vooral de 
hoogtepunten: olifanten, buffels, een giraf. Het was prachtig. Maar 
geleidelijk aan ging ik meer zien en beter luisteren en voelen. 
Ik zag de kleinste dieren, voelde de zon. Zonder dat ik het doorhad, 
werd ik onderdeel van de natuur tot het punt dat ik niet meer kon 
voelen waar mijn armen begonnen en ophielden. 
De dag daarop liepen we in stilte. We ontdekten dat je zonder 
woorden veel meer kan overbrengen dan je denkt: we wisten 
precies waar we zouden overnachten. Dat kon je gewoon voelen.  
In die stilte heb ik mijn afscheidsspeech gehouden. Het was mijn 
beste speech ooit, maar ik was eigenlijk boos dat ik daar in Afrika 
over m’n werk liep na te denken. Tot ik ontdekte dat ik niet over 
mijn werk nadacht, maar aan het ontdekken was hoe ik er in stond. 
Het was heel apart te ervaren dat vanaf dat moment de vogels niet 
meer uit de bomen vlogen als wij langsliepen. Kennelijk waren we 
veranderd, als individu en als groep.’ 



OGEN DICHT
‘Doe even je ogen dicht’, introduceert Jacqueline Wiener, bestuurslid van Kenchaan, gids Ian Read. ‘En laat me je meenemen naar 
Afrika. We zijn net aangekomen op het vliegveld van Durban en worden opgehaald door Ian Read en Paul Cryer. De eerste nacht 
brengen we door in een lodge, op een paar uur rijden van het vliegveld. In de bomen rond de lodge zingen vogels en springen 
aapjes van tak tot tak. Aan onze voeten sprankelt een riviertje. Opeens beginnen de bomen te schudden: een enorme kudde trekt 
langs de rivier. Er is een kleintje bij, dat speels rondrent. We worden er stil van. Die avond bij het kampvuur vertellen we elkaar ons 
levensverhaal en dan slapen we nog één nacht in een gewoon bed.
De volgende ochtend pakken we onze rugzakken en rijden we nog een klein stukje. Onderweg zien we al veel dieren. De spanning 
neemt een beetje toe: nu zitten we nog in de auto, maar straks... Als we zijn uitgestapt, leggen we na nog geen vijftig meter lopen 
de rugzakken weer neer en maken we de overgang van de wereld die ons zo bekend is naar de bijna heilige wereld waar we de 
volgende dagen en nachten zullen doorbrengen. Ik vind het moeilijk te bevatten. 
Daar gaan we. Nog een beetje kwetsbaar: wat zit er achter dat bosje? Maar al snel genieten we van een grote groep impala’s 
en een troep apen. We komen bij een rivier, zien een buffel. 
We rapen allemaal een paar takken op en klimmen omhoog naar een klein plateau met een ongelofelijk uitzicht op de rivier. We 
leggen ons slaapzak neer, maken een vuur en gaan koken. De lucht wordt steeds roder en de natuur steeds stiller. 
Met ons hoofdlampje op zitten we rond het vuur...’ En dan geeft zij het woord aan Ian Read.  



IAN READ
‘Het is mijn taak mensen uit hun comfortzone te halen’, 
bekent die. ´Maar op dit moment voel ik mijzelf daar nogal 
buiten.’ Als hij eenmaal vertelt over Kenchaan, gaat dat 
snel voorbij. ‘Ik wil mensen uit hun comfortzone halen om 
hen weer te verbinden met zichzelf, met anderen, met de 
aarde en met de spirit, god – of hoe je dat ook wil noemen. 
Dat is een proces van heling: healing of people, planet 
and spirit.’



LOKALE BEVOLKING
Kenchaan Foundation is opgericht om de lokale bevolking in dat proces van heling en bescherming van de aarde te betrekken. Dat 
is niet eenvoudig. ‘De lokale bevolking is trots op het land van hun voorvaderen. Maar er is in de gemeenschappen ook veel verdriet, 
zorg, boosheid en haat. De mensen zijn verwaarloosd, vaak gepaaid met loze beloften en de economische belangen van mijnbouw 
en wegenbouw zijn erg groot.’
 
De samenwerking met de lokale bevolking is een constant leerproces. Eén van de manieren om de lokale bevolking in het proces te 
betrekken is hen mee te nemen op trail. Dat is – net als voor Westerse deelnemers – ook voor hen een indringende ervaring, 
die bijdraagt tot zelfkennis, zelfvertrouwen, inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel. Van daaruit nemen ze soms nieuwe stappen 
en kunnen ze bijdragen aan het sociale en economische leven in hun gemeenschap. Zo dragen trails bij aan het doorbreken van de 
diepgewortelde patronen. 
‘Westerse mensen kiezen er zelf voor om op trail te gaan’ zegt Ian. ‘Maar in de lokale gemeenschappen zijn mensen daar helemaal 
niet mee bezig. Ze zijn aan het overleven. Als de chief hen aanwijst om op trail te gaan, vragen ze zich af wat dat is. We moeten meer 
doen om hen voor te bereiden.’ 
De lokale deelnemers gaan op pad met een extra doel: weer respect opdoen voor en aansluiten bij de kennis van hun voorvaderen. 
‘De oude, wijze mannen in de gemeenschappen zijn vaak op een zijspoor gezet. Het is belangrijk dat zij hun spirituele kennis weer 
kunnen overdragen.’ 
Wat Ian leert van de locals? Simplicity en het belang van het leren van de voorvaderen. Iets waar wij in de westerse wereld totaal aan 
voorbijgaan.



NATUURBEHOUD
Kenchaan voelt zich verantwoordelijk om de steeds schaarser wordende natuur te behouden. 
Danny: ‘Er komen steeds meer mensen, maar als we toelaten dat dieren verdwijnen, komen ze 
nooit meer terug, ook niet als wij dat zouden willen. Het is onze droom is dat we de aanpak die we 
nu gebruiken in het natuurpark Ithala straks ook kunnen inzetten voor de ontwikkeling van andere 
parken. Om daarna al die parken met elkaar te verbinden tot een groot natuurgebied, waarvoor de 
lokale bevolking verantwoordelijkheid voelt en neemt. Als eerste stap willen we dit proces 
faciliteren door trails te organiseren voor de lokale bevolking. Als Kenchaan staan we voor zachte 
waarden als verbinding, betrokkenheid en gevoel. Tegelijkertijd moeten we tastbare resultaten 
leveren met fondsenwerving, concrete projecten die ook resultaten opleveren en zakelijke 
afspraken maken met partners en leveranciers. Kenchaan faciliteert de trails met een maximaal 
respect voor de natuur. Jacqueline: ‘Als het vuur wordt aangestoken, wordt een plek gemaakt op 
een bed van zand – om maar niets te beschadigen. De volgende dag wordt het zand teruggebracht 
naar de rivier, alsof je er niet bent geweest. En de niet-gebruikte takken worden weer verspreid 
neergelegd. Soms zag ik de handen van Paul of Ian over de grond gaan, als een soort liefkozing.’



PAUL CRYER
Paul Cryer is bioloog en natuurbeschermer, verbonden aan African Conservation Trust (ACT). Paul is onder andere 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Ithala, een relatief jong natuurpark in Kwazulu-Natal. ‘We moeten weer opnieuw 
doordenken hoe we de natuur kunnen behouden. Dat is een complexe uitdaging’ zegt Paul. Zo zijn er in Ithala teveel olifanten, 
waardoor ze in conflict komen met plaatselijke bevolking. Hoe ga je daarmee om? Er zijn drie basismethoden: 
voorbehoedsmiddelen, gebiedsuitbreiding en verhuizing – bijvoorbeeld naar Malawi. De eerste alleen is niet genoeg en de 
laatste is erg duur. Als Ithala niet kan worden uitgebreid, wordt over een paar jaar begonnen met afschieten.

Om  de lokale bevolking bij het beheer en behoud van Ithala te betrekken, gaan twee sociaal-ecologische werkers de lokale 
gemeenschappen langs om een relatie aan te gaan, hun vertrouwen te winnen en van hen te horen wat voor hen belangrijk 
is als het gaat om duurzaamheid.  
‘Je moet niet een plan bedenken en dat voorleggen aan de lokale gemeenschap’, heeft Paul geleerd. ‘Dat moet andersom. Dat vraagt 
investeren in goede verhoudingen en werken aan vertrouwen. Je moet elkaars sterke kanten en manier van denken leren kennen. 
Dan hervinden beide partijen het geheugen van het land en dat wordt een uitgangspunt waarmee je van start kunt gaan.’ 
Hiervoor is ACT een partnerschap aangegaan met Kenchaan.  



FONDSEN
Kenchaan Foundation heeft grote plannen. Een 
aantal plannen kan zij – mede dankzij de 
hardwerkende vrijwilligers, die op de bijeenkomst 
worden voorgesteld – al verwezenlijken. Maar er 
is – veel – méér geld nodig en meer vrijwilligers. 
De veiling van experiences door het cabaretduo 
Hun speelt, die meer dan 6.000 euro opbrengt – is 
een mooie start. En de wisdom of the crowd is ook 
nog goed voor een aantal fondsenwervingstips als:
• adopteer een olifant in samenwerking met Jumbo
• ga een samenwerkingsverband aan met een 
   reisorganisatie
• maak gebruik van wat de aanwezigen kunnen 
   bijdragen vanuit hun professie of expertise
• bied een trail aan als samenwerkingsopdracht 
   aan bedrijven en vanuit de opbrengst 
   kunnen mensen uit de communities op trail
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