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Into the wild Botswana, dat is het gevoel dat ons meteen bekruipt 
als we in het Kwa Tuli Game Reserve de afslag naar Koro River 
Camp nemen. We zijn (bijna) de eerste gasten die de nieuwe 
aanwinst mogen bewonderen en bewieroken. Langs het zandpad 
kronkelen we naar beneden, naar de rivier. Onderweg ontmoeten 
we impala’s, giraffen, zebra’s en een mopperige olifant. De 
routebeschrijving volgend passeren we een landingsstrip waar de 
fortuinlijke gasten in de toekomst ook kunnen worden ingevlogen. 
Tussen de oeroude bomen schemeren de tented lodges. We zijn 

voor even thuis in de bush en te gast bij een bijzonder drietal dat 
een prachtig project waarheid zag worden. 

Een lodge met een missie
Koro (de Afrikaanse naam voor de geelsnaveltok/Yellow billed 
hornbill) is niet zomaar een vijfsterren lodge, het is een project dat 
is opgezet door drie mensen met een speciale missie. We spreken 
onder het genot van een goed glas wijn op het ruime houten deck 
van de main lodge met Jurgen Elbertse, die eerder betrokken 

Koro River Camp
The new kid on the (Tuli) Block

Het Tuli Block op de grens van Zuid-Afrika en Botswana was én blijft op onze bucketlist. 
Met een reden: het nieuwe vijfsterren Koro River Camp aan de Limpopo rivier.
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is geweest bij het oprichten en het managen van Private Game 
Reserves in Zuid-Afrika en samen met het World Wildlife Fund 
bij het herintroduceren van de zwarte neushoorn in een aantal 
gebieden in Zuid-Afrika. 
‘Weet je dat ik hier overigens even geleden otters heb gezien?’ 
Enthousiast wijst de man die leeft voor de bush naar de rivier 
die voor de lodges stroomt.  De financier achter het project 
met de Albert Hartog is Stichting Timbo Afrika, opgezet door 
de Hartog Family uit Nederland. Albert Hartog, ondernemer en 
internationaal investeerder heeft deze stichting opgericht met 
als doel het opzetten van corridors waar wild vrij in kan migreren. 
Daarbij creëert hij met zijn projecten banen voor jonge mensen die 
werkzaam willen zijn in nature conservation en de ‘wildlife industry’. 
Albert is destijds de grondlegger geweest van het ‘artificial leopard 
skin project’ in Pindha waarbij niet van echt te onderscheiden 
luipaardhuiden werden ontwikkeld en gefabriceerd om zo te 
voorkomen dat luipaarden voor traditionele ceremonie doeleinden 
door vooral de Zoeloes werden gejaagd. Dit heeft waarschijnlijk 
duizenden luipaarden het leven gered en geresulteerd in de film To 
Skin a Cat. Bekijk de trailer op https://youtu.be/ceDCiogtBCs en de 
documentaire op www.toskinacat.org.

De afgelegen locatie, de geluiden van de bush, het vuur dat 
knispert in de boma, het inspireert nu al tot luisteren naar elkaar, 
de diepte ingaan, verhalen vertellen, je passie delen.
Passie gaat hand in hand met Didy Schutte eigenaresse van het 
bedrijf Di-Design. Zij moet genoemd en geroemd worden om het 
prachtige interieur van de ruime tenten, dat verrast met bijzondere 
vondsten zoals de schemerlampen van de cocons van zijderupsen, 
de luie fauteuils en het magistrale bed. 
Didy heeft met een sfeer van koloniale luxe en moderne accenten 
een uniek decor ontworpen dat naadloos aansluit bij de machtige 
natuur. 

Net even anders dan anders
Dit begeesterde drietal heeft als missie ervoor te zorgen dat Koro 
River Camp de levens van zoveel mogelijk mensen én de kans op 
het voortbestaan van zoveel mogelijk dieren positief beïnvloedt. 
Dat geldt voor het personeel dat ze hebben geworven en opgeleid 
uit de nabijgelegen dorpen. Een team van 22 mensen heeft leren 
bouwen, koken, schoonmaken, omgaan met gasten. Ze hebben 
kwalificaties verworven en hebben daarmee een betere kans om of 
bij Koro of bij andere lodges of projecten aan de slag te gaan. »
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Als het gaat om het welzijn van dieren, dan komen er tientallen 
plannen voorbij, van een eigen anti-poaching unit tot het aankopen 
van meer land, herintroduceren van meer wild tot de aanwezigheid 
van specialist Sander Vissia. Sander is de researchcoördinator en 
verantwoordelijk voor een luipaard monitoring project. Verder 
gaat hij de voorbereidingen treffen voor het herintroduceren van 
cheeta’s, neushoorn, sabelantilopen en nyala.

Met aandacht voor de natuur
Misschien onnodig om te zeggen dat er niet alleen zorg is voor 
personeel en wildlife, maar ook voor het milieu. Het linnengoed 
is met de hand gemaakt, houten vloeren, natuurproducten in de 
badkamer die geen schadelijke invloed hebben op het milieu. De 
ruime tenten zijn voorzien van een natuurlijke airconditioning, 
oftewel ze zijn zo opgezet dat ze vanzelf ventileren en er alleen 
maar gebruik gemaakt hoeft te worden van ventilatoren. Natuurlijk 
is er een state-of-the art solar- en watersysteem aangelegd. Er is 
bij alles bewust nagedacht over een zo gering mogelijke impact op 
de natuur. Er zijn nieuwe bomen geplant, het wildlife dat natuurlijk 
tijdelijk verstoord wordt door het bouwen van een lodge heeft zich 
in razend tempo hersteld, er is nu al een luipaard dat zich meer dan 
goed thuis voelt in de omgeving van de tenten. ‘We zijn letterlijk 

apetrots op wat we nu al bereikt hebben’, zegt Jurgen. En op wat 
er nog gaat komen. ‘Een olifant eet je hapje voor hapje, zoals een 
Afrikaans gezegde luidt.’

En dan de gasten?
Mochten wij denken dat Koro River Camp een luxe lodge is als 
anderen, dan moet Jurgen ons toch snel corrigeren. Want de gast 
gaat hier een ervaring krijgen zoals nergens anders. ‘Wij nemen 
onze gasten letterlijk mee achter de schermen, ze kunnen zien wat 
er gebeurt. Ze leren hoe complex de verhouding is tussen boeren 
die hier een bestaan proberen op te bouwen en het wildlife dat ook 
zijn plek opeist. Sander heeft op een aantal strategische punten 
camera’s neergezet. Gasten kunnen met hem mee, ze kunnen 
zien wat er die nacht of de voorgaande dag voorbij is gekomen. 
We hebben bijvoorbeeld al twee soorten hyena’s gespot. En ze 
kunnen, als ze dat willen, aan den lijve ervaren hoe een anti-
poaching unit werkt. Natuurlijk zijn er game drives, maar we willen 
ook wandelsafari’s aanbieden, hop … uit die auto en lekker lopen 
langs de rivier waar je otters, maar bijvoorbeeld ook de zeldzame 
Pel’s fishing owl kunt spotten. Natuurlijk vergeet je niet om op je 
eigen deck, in je eigen plunge pool van de rust te genieten. Van 
de ongelooflijk heldere hemel waar je de Melkweg bijna kunt 
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QuickfACTs

Wie moet Koro River Camp op zijn bucketlijst zetten? Actieve 
natuurliefhebbers die meer willen dan zomaar een safari en 
die houden van rust en exclusiviteit.
Neem alvast een kijkje op https://youtu.be/N7fUjtBQchs
www.the-africa-experience.com

aanraken. We willen dat onze gasten werkelijk ervaren wat er 
allemaal in de bush gebeurt en zo ook ambassadeurs worden. 
Ik wil ons gebied omschrijven als een vijfsterren wildgebied 
met een indrukwekkende historie. Je kunt rockart van eeuwen 
geleden vinden, kennismaken met de traditionele sangoma’s, de 
medicijnmannen of -vrouwen.’

Bucketlist extra’s
Behalve de toch al bijzondere ervaringen die Koro biedt volgen er 
in de (nabije) toekomst nog veel meer ‘experiences’.
Arjan Dwarshuis, vogelkenner bij uitstek die zelfs het record 
vogelspotten verbrak, komt af en toe naar Koro om de gasten een 
bijzondere vogelreis aan te bieden. Natuurfotograaf par excellence 
Jan Vermeer verzorgt fotosafari’s.
De bekende kunstenaar Warren Cary, uitgeroepen tot wildlife 
artist 2016 zal masterclasses tekenen verzorgen waarbij je leert 
observeren in de natuur, in stilte zitten en afwachten.
Ook culinaire liefhebbers kunnen hun hart ophalen. Allereerst is 
er onder de lodge een prachtige wijnkelder met topwijnen van 
bijvoorbeeld Jordan, af en toe zal er ook een sommelier zijn, of een 
topchef die zijn kunsten komt demonstreren.

Natuurlijk wordt er alleen gebruikgemaakt van natuurproducten en 
vlees van de nabijgelegen boer.

De sterren stralen boven je, de wind speelt langs de heuvels. 
Je bent verhuisd van de drukte van je normale bestaan naar de 
fluisterstille natuur, naar de geuren van de zondoorstoofde aarde, 
je hebt het mysterieuze domein van de wilde dieren betreden. Je 
beleeft kortom een spirituele reset van al je zintuigen en komt als 
herboren terug. Dat is waar Koro River Camp over gaat en voor 
staat. ˙


