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Kenia in de Sprookjeshof.

Leo Schilperoort 21 februari

De 45 aanwezigen kregen niets te horen over

Frieslandmaar "moesten zich met Keniabehel-

pen". Het bestuur had Leo Schilperoort bereid

gevonden een selectie van zijn prachtige dia’s

te tonen en van commentaarte voorzien.

Leo had met zijn vrouw een lange reis gemaakt

door Kenia en had daarbij alle belangrijke

natuurreservaten aangedaan.

Kenia is voor zijn inkomsten bijna volledig

afhankelijk van de toeristenindustrie. Het ge-

volg hiervan is dat het land vrij toerist-vrien-

delijk is en goede mogelijkheden biedt tot het

waarnemen van vogels en andere dieren. Ook

een gevolg hiervan is dat er niet of nauwelijks

gejaagd mag worden waardoor de dieren op-

merkelijk mak zijn. Leo’s plaatjes waren dan

ook zeker geen zoekplaatjes. Prachtige beelden

van Maraboes, Kroonkranen, Afrikaanse Vis-

arenden, die overigens geen Visarenden zijn

maar verwant zijn aan de Zeearend, en natuur-

lijk de uitgestrekte meren met de roze kusten

en roze eilanden gevormd door miljoenen fla-

mingo’s.

We zijn natuurlijk verwend met talrijke natuur-

films op de televisie die zich in deze gebieden

In samenwerking met het IVN-Zuidlaren zou

dit de lezing worden over de Kolgans door

Jules Philippona. Een mooi vervolg op de

Friesland-excursies zoals in de aankondiging

stond te lezen.

Het werd inderdaad een vervolg op de Frie-

sland-excursies want zoals deze niet doorgin-

gen in verband met het zeer slechte weer, ging

de lezing ook niet door. Philippona was her-

stellendevan een operatie.
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afspclen en vele soorten hebben we al eens

gezien, maar op een scherm van bijna twee bij

twee meter en met het commentaarvan iemand

die er écht geweest is blijft zo’n avond altijd

zeer de moeite waard en hebben de thuisblij-

vers weer geen gelijk gehad.

Het verhaal over de Kolgans houdenwe overi-

gens tegoed.
Aart van der Spoel


