
Kenya - landet där allting började
 

Kenya var Kenzan Tours allra första resmål när vi började med safariresor i början av
2004. Ända sedan starten har det varit viktigt för oss att bidra till den lokala ekonomin
genom att anlita lokal personal. Från basen i Nairobi tar den lokala managern
Maimuna Daudi hand om resenärerna. Född och uppvuxen i Kenya, och med ett stort
intresse för resor och människor är hon den bästa kvinnan på jobbet.

Säg safari och många tänker på Kenya. Det färgstarka landet är en välkänd destination för
safariresenärer som lockar med kända nationalparker och viltreservat såsom Masai Mara,
Nakurusjön, Naivishasjön, Samburu och Amboseli. Turismen har länge varit en viktig
intäktskälla för landet som tidigt blev ett populärt naturbaserat resmål, med de vilda djuren
som dess tillgång. Den årliga migrationen av tusentals gnuer och zebror är en minst sagt
mäktig händelse. Men här finns också vackra stränder att upptäcka och inte minst en rik
kultur och varma och stolta folkslag.

Kenya var Kenzan tours allra första resmål när vi började med safariresor 2004. Sedan starten
har det varit viktigt att bidra till den lokala ekonomin genom att bland annat anlita lokal
personal på plats. 53-åriga Maimuna Daudi, född och bosatt i Kenya, arbetar som koordinator
för Kenzan tours och Kenzan Wildlife Safaris både i Kenya och Tanzania. Maimuna älskar sitt
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jobb, men det var inte självklart att hon skulle arbeta inom turismen.
Själv hade hon nämligen tänkt bli sjuksköterska, men i början av 90-talet började hon arbeta
extra på ett lokalt hostel för backpackers och när hon några år senare besökte safariparkerna
för första gången blev hon helt betagen. I dag tycker hon att hon har det bästa jobb man kan
ha. Maimuna är en stolt kenyanska som gärna delar med sig av det vackra Kenya har att
erbjuda i form av djur, natur och rik kultur. 
- Lyckan när besökarna kommer tillbaka från en safari, nöjda och belåtna, gör min dag, säger
hon och fortsätter:
- Turismen är det viktigaste vi har och jag brinner för att ge bra service och visa upp
det vackra som Kenya har att erbjuda. Jag menar, vem kan landet bäst om inte en
kenyan som jag själv, säger Maimuna med ett brett leende.

För att bidra till den lokala ekonomin och
försäkra sig om att pengarna från turismen
gynnar lokalbefolkningen, anlitar
organisationen frilansande guider och
chaufförer som har egna fordon. Som
standard anlitas två guider och vid behov tas
fler in. Frilansarna kan även arbeta för andra
safariarrangörer. På så vis blir guiderna
varken utan jobb eller inkomster. Dessutom
inkluderar de alltid en miniminivå på dricksen
för att försäkra sig om att guiderna får bra
betalt när de arbetar för Kenzan tours gäster.

Francis Kemu är en femtiotreårig familjefar som har arbetat som chaufför för olika
safariföretag sedan 1991. Han fick jobb direkt efter turismskolan. 2004 började han frilansa och
2009 fick han sitt första jobb med Kenzan. Över en sprakig telefonlinje från Nairobi berättar
han om fördelarna med upplägget: - Jag trivs med att vara frilansare. Det är ett bra sätt att få
mer jobb. Kenzan är en stabil arbetsgivare men när det är mindre aktivitet kan jag jobba för
andra företag. På så vis har jag alltid jobb och en säker inkomst.

Kenya tillhör världens populäraste destinationer för safariturism. För ett land där
naturen och djurlivet är en turistmagnet så har skapandet av nationalparker och
viltreservat inneburit mycket för att bevara denna unika resurs. 

Däremot har turismen minskat de senaste åren, något som drabbat lokalbefolkningen. Men
ett skifte börjar ske och man vill öka turismen igen genom att ta tillvara på potentialen hos
lokalbefolkningen, de lokala stammarna och driva en hållbar turism i harmoni mellan natur,
djur och människa.

De vilda djuren och den färgstarka lokalbefolkningen har fortsatt stor attraktionskraft och
Kenya har satt upp en långsiktig strategi för en hållbar turismutveckling med målet att öka
antalet besökare från 1,8 miljoner till 3 miljoner. Ett förbud mot engångsplast i landets
nationalparker väntas dessutom träda i kraft år 2020. Maimuna har stark tilltro till den relativt
nytillträdde turismministern Hon Balala som hon anser gör ett mycket bra jobb för turismen i
Kenya.

Ett av de mest kända och betydelsefulla naturreservaten i Kenya är Masai Maara som ligger i
sydvästra Kenya och är fortsättningen på Serengeti Nationalpark i Tanzania. Reservat är
uppkallat efter de traditionella invånarna i området, masajerna, och det är också det lokala
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masajfolket som äger marken och sköter all aktivitet i området. Parken upprättades redan på
60-talet för att skydda djurlivet mot tjuvjakt, och djurlivet är verkligen enastående med
antiloper, lejon, zebror, gnuer, giraffer, elefanter, geparder och leoparder.

- Masai Maara är nyckeln till en hållbar turismutveckling i landet. För att komma in i
reservatet betalas en avgift som går till bevarandearbetet av parken och förser
masajerna med en långsiktig inkomst, säger Maimuna.

Magiska Kenya med guldkant
På denna två-veckorsresa får du se många
olika sorters vilda djur som lever i
Ardarebergen, Lake Nakuru, Lake Naivasha
och Masai Mara. Dessa nationalparker har
natur som skiljer sig mycket åt och som ger
dig chans att se flera olika sorters
djur. Boendena är handplockade, du får
garanterat fönsterplats på safarin och resan
avslutas med en All Inclusive-vecka på
Malindikustens kritvita sandstränder.  

Paket: Kenyasafari & Zanzibar
eller Pemba Island, 16 dagar
Vill du uppleva en otrolig safari i Kenya för att
sedan avnjuta resten av semestern med sol
och bad? Vi skräddarsyr din resa - välj bland
tre olika lodgesafaris i två olika standarder
som går till Kenyas bästa parker, avsluta med
paradisstränderna på Zanzibar eller Pemba
Island i bättre mellanklass. Detta reseförslag
är på två veckor men går att skräddarsy
enligt dina önskemål.
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Safariresor och unika reseupplevelser är vår specialitet. Vi erbjuder personlig service,
unika reseupplevelser och spännande möten till rimligt pris. Hållbart resande och socialt
ansvar är självklarheter för oss. Vi skräddarsyr gärna din drömresa - med gedigen erfarenhet
och lokala samarbetspartners hittar vi flexibla lösningar.

Med vänlig hälsning
Aki Nicolaides
VD Kenzan Tours

Följ oss i sociala medier för nyheter, erbjudanden och reseinspiration.

Kenzan Tours AB | www.kenzantours.se

+ 46 (0)21-18 16 17 | info@kenzantours.se
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