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Inleiding
Voor het eerst sinds jaren gaat BirdingBreaks weer naar Oeganda. En niet voor niets. Er zijn
honderden vogelsoorten te zien, waarvan Shoebill misschien wel de bijzonderste is. Maar er is meer
te beleven in Oeganda, bijvoorbeeld primaten bezoeken. Tijdens de reis bezoeken we zowel een
groep Gorilla’s als Chimpansees. Vooral een trip naar de groep Gorilla’s is een onvergetelijke
ervaring: na een wandeling door schitterend tropisch bos een uur lang tussen de gorilla’s verblijven is
ronduit geweldig. De reis was zeer succesvol, we hebben 518 (waarvan 18 alleen gehoord)
vogelsoorten en elf apensoorten waargenomen. Enkele vogelhoogtepunten: Shoebill, White-backed
Night Heron, Dusky Moorhen, African Finfoot, African Dwarf Kingfisher, Papyrus Gonolek, Oriole
Finch, Black Bee-eater, African Broadbill, Doherty’s Bushshrike, 23 soorten wevers, Red-fronted
Antpecker, Black-bellied Seedcracker, Red-headed Bluebill en Rufous-bellied Helmetshrike.
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Dag 1: Schiphol - Entebbe – 15 jan
We verzamelen om 7:30 op Schiphol. Iedereen komt opdagen, het inchecken gaat vlekkeloos en na
een kop koffie vertrekken we met KLM richting Oeganda. Na een tussenstop in Rwanda landen we
precies op tijd in Entebbe. Visum aanschaffen en douane gaan vlot, en bij de uitgang staan onze
lokale vogelgids Alfred en chauffeur William ons al op te wachten. Na een korte rit naar het hotel
drinken we een biertje en gaan slapen.

Dag 2: Mabamba - Mburo – 16 jan
In de ochtend staat direct een van de hoogtepunten van de reis op het programma: een kanotocht
door het Mambamba Swamp op zoek naar Shoebill. Onderweg naar het moeras maken we een
enkele tussenstop en maken we kennis met de eerste vogelsoorten van de reis: Speckled Tinkerbird,
Ross’s Turaco en Black-and-white Casqed Hornbill. Aan de rand van het moeras liggen de kano’s al op
ons te wachten. Als we nog een 20 minuten in de kano zitten is de Shoebill al gevonden. We kunnen
tot vlak bij de vogel varen en kunnen het monster uitgebreid bekijken en fotograferen. Het moeras
levert ook nog interessante bijvangsten op in de vorm van Long-toed Plover, Lesser Jacana en Bluebreasted Bee-eater. Na de kanotocht lopen we nog wat rond nabij het moeras en zien Orange,
Golden-backed en Slender-billed Weaver en de ondersoort lutea van Gele Kwikstaart.

Mabamba Swamp, 16 januari 2014.

Shoebill, Mabamba Swamp, 16 januari 2014.
’s Middags zitten we vooral in de comfortabele landcruiser (iedereen zijn eigen window seat) op weg
naar Lake Mburo NP. De reis wordt halerwege opgevrolijkt met een stop in een nogal vogelrijk
moeras: Grey-crowned Crane, African Swamphen, Saddle-billed Stork, Long-toed Plover, Fan-tailed
Widowbird en African Jacana. Rond half zes staan we aan de poort van het Nationaal Park. In het
laatste uur daglicht rijden we naar onze accommodatie in het park en zien de eerste vogels: Greyrumped Swallow, Tropical Boubou, Crested Francolin, Red-necked Spurfowl, Senegal Lapwing, Redheaded Lovebird en Brown Parrot. Het was vandaag soms maar moeilijk bij te houden, maar na een
dag vogels kijken staat de teller al op 144!

Dag 3: Lake Mburo NP – 17 jan
Het wordt in Oeganda pas rond half zeven tot zeven uur licht, waardoor we maar weinig echt vroeg
hoeven op te staan. Zodoende staan we allemaal fris als een hoentje klaar om rond kwart voor zeven
een wandeling rond de accommodatie te maken. We zien White-browed Robin-chat en Violetbacked Starling. De rest van de ochtend rijden we door het Nationaal Park. Het dak van de jeep kan
omhoog worden getild zodat je staand vanuit de jeep mooi zicht op de omgeving hebt. Een van de
eerste vogels die we mooi te zien krijgen is Black-bellied Bustard. Verder zien we Palm-nut Vulture,
Tawny Eagle, Bateleur, Martial Eagle, Spot-flanked Barbet, White-headed Barbet, Black-headed
Gonolek, White-winged Black Tit en Yellow-billed Oxpecker. Op het heetst van de dag rusten we wat
uit in de luxe lodge. In de namiddag maken we een boottocht over Lake Mburo. Binnen vijf minuten
krijgen we twee schitterende White-backed Night Herons te zien! Een stukje verder zit een Goliath
Heron en vliegt een African Marsh Harrier voorbij. African Finfoot werkt prima mee, we zien er drie.
Totaal onverwacht vinden we een adulte Leser Moorhen, die zich langdurig laat bekijken. Een erg
lastige soort, en voor bijna iedereen nieuw!

Dusky Moorhen, Lake Mburo, 17 januari 2014.

African Finfoot, mannetje, Lake Mburo, 17 januari 2014.

Dag 4: Lake Mburo NP – Kabale – 18 jan
Tijdens het ontbijt op de veranda horen we een late Square-tailed Nightjar roepen. Omdat we nog
steeds geen Red-faced Barbet hebben gaan we er deze morgen gericht naar op zoek. Het mocht niet
zo zijn, we kunnen de soort niet vinden in de bloeiende vijgenbomen. Wat we wel vinden zijn Redfaced Lovebird, Ross’s Turaco, Red-headed Weaver, Green-backed Woodpecker en Double-toothed
Barbet. Vanaf halverwege de ochtend zitten we in de auto, op weg naar Kabale. Onderweg stoppen
we twee maal bij een moeras, goed voor een schitterende waarneming van Papyrus Gonolek en
Grey-capped Warbler. Little Rush Warbler laat zich vooral horen. We komen een uur voor het donker
aan bij het hotel en maken in de hoteltuin kennis met de eerste bergsoorten: Chubb’s Cisticola,
White-tailed Blue Flycatcher en een indrukwekkende kolonie Straw-coloured Bats.

Dag 5: Ruhija – 19 jan
Hoewel Bwindi Impenetrable National Park (Bwindi NP) niet ver van Kabale af ligt is het door de
slechte weg toch anderhalf uur rijden voor we het schitterende tropisch regenwoud in rijden. Vlak
voor we het regenwoud in rijden hebben we al een keer gestopt voor een groep vinkachtigen in de
kruidenvegetatie langs de weg: Black-crowned Waxbills, Western Citrils en Yellow Bishops. De rest
van de ochtend maken we verschillende stops en lopen dan een stukje langs de weg. Omdat we voor
het eerst in het bos zijn zien we stapels nieuwe soorten, waaronder veel Albertine Rift endemen:
Handsome Francolin, Mountain Buzzard, Bar-tailed Trogon, White-headed Wood Hoopoe, Dwarf en
Lesat Honeyguide, Ruwenzori Batis, Red-faced Woodland Warbler, Ruwenzori Hill Babbler, Blueheaded Sunbird, Regal Sunbird, Strange Weaver en Kandt’s Waxbill. Na het inchecken en lunchen in
ons onderkomen in Ruhija lopen we ’s middags weer aan de bosrand om vogels te kijken. Het is wat
rustiger dan in de ochtend. We zien onder andere Brown-crowned Tchagra, Narina Trogon en Pinkfooted Puffback. Doherty's Bushshrike blijkt een enorme skulker zodat de helft van de groep een
schitterende waarneming heeft en de andere helft nog twee dagen geduld moet hebben zo zal later
blijken. In de avondschemering beginnen Ruwenzori Nightjars te zingen, maar we krijgen ze helaas
niet te zien.

Dag 6: Mubwindi Swamp – 20 jan
Vandaag wandelen we een volle dag naar het Mubwindi Swamp, midden in Bwindi NP. Het is een
wandeling door bergachtig gebied die eindigt bij een schitterend ongeschonden moeras, volledig
omgeven door tropisch regenwoud. Het moeras is niet alleen mooi, het is ook dé plek om de
zeldzame Grauer’s Swamp Warbler te zien. Na enig geduld krijgt iedereen de warbler te zien. We
horen vanuit het moeras African Water Rail roepen en halen de tot nu toe gemiste Carruthers’s
Cisticola in. Tijdens de wandeling naar en van het moeras krijgen we onder andere de volgende
soorten te zien: White-headed Wood Hoopoe, Black-billed Turaco, Barred Long-tailed Cuckoo,
Tullberg’s Woodpecker, Stripe-breasted Tit, Mountain Yellow Warbler, Banded Prinia, vier soorten
apalis en White-starred Robin. Evergreen Forest Warbler krijgt het voor elkaar om vlak voor onze
neus in de lage begroeiing luid te zingen zonder zicht te laten zien. Een van de hoogtepunten is een
mannetje Oriole Finch. Moe van de lange wandeling komen we eind van de middag terug in Ruhija.
Slechts twee deelnemers hebben puf over om nog een keer de Ruwenzori Nightjar te proberen. Ze
worden beloond en krijgen de soort mooi te zien, vliegend en zittend op de weg.

Dag 7: Ruhija – Buhoma – 21 jan
Vandaag verplaatsen we ons van Ruhija naar Buhoma. Beide dorpen liggen aan de rand van Bwindi
NP. Hoewel maar 50 kilometer uit elkaar is het een relatief lange rit door de zeer slechte staat van de
weg. Bij vertrek proberen we nog een keer Doherty's Bushshrike voor hen die de soort eerder
misten. Dankzij knap tapewerk van Alfred krijgen we nu de soort allemaal goed te zien. Rond het
middaguur vogelen we een paar uur langs de weg ter hoogte van een gedeelte van het Nationaal

Park dat ‘the Neck’ heet. Hier beleven we een van de hoogtepunten van de reis, er is namelijk
opvallend veel activiteit en we blijven maar nieuwe soorten zien zoals Crowned Eagle, Black Cuckoo
(ondersoort gabonensis), Elliot’s Woodpecker, Petit’s Cuckooshrike, Cassin’s Flycatcher en Blackbilled Weaver. Kersen op de taart zijn de fraaie Black Bee-eater en zeldzame Western Tinkerbird. We
komen voor donker bij onze lodge in Buhoma aan en lopen nog een kort rondje waarbij we een door
Alfred ontdekte Red-headed Bluebill knap weten te missen.

De deelnemers hopen met alleen een papieren vogelgids de determinatie rond te krijgen.

Dag 8: Buhoma – 22 jan
Er staat een volle dag wandelen in het Bwindi Nationaal Park op het programma. We lopen een
bospad een paar kilometer op en neer. Omdat er weinig hoogteverschillen zijn is het een ontspannen
wandeling. De activiteit is niet heel hoog vandaag maar toch blijven de hele dag door nieuwe soorten
binnendruppelen. Omdat Buhoma lager ligt dan Ruhija zijn er veel andere soorten te zien ondanks
dat we in hetzelfde Nationaal Park lopen. We vinden Willard’s Sooty Boubou, een pas in 2011
beschreven soort. We zien de enige Africal Emerald Cuckoo van de trip. Uniek: we ZIEN zowel Dusky,
Olive als Barred Long-tailed Cuckoo. Een zingende African Broadbill is een van de hoogtepunten. Niet
bepaald het mooiste, maar waarschijnlijk wel het zeldzaamste vogeltje van vandaag: Chapin’s
Flycatcher, alleen bekend uit dit bos en een bos in Kenia. Alfred is duidelijk in topvorm vandaag. Hij
laat ons vaak versteld staan van hoe snel hij vogels die hij hoort weet te vinden. We kunnen toch wel
gevoeglijk aannemen dat Alfred de beste vogelaar van Oeganda is. Na een biertje gaan we die avond
op tijd slapen, immers, morgen is dé dag!

Dag 9: Buhoma – 23 jan
Dit is de dag waar we lang naar hebben uitgekeken: gorilla trekking! Rond Buhoma zijn drie groepen
gorilla’s gewend aan de aanwezigheid van mensen. Met in totaal negen mensen bezoeken we
vandaag een zo’n groep. Na een uitgebreide briefing vertrekken we rond negen uur richting het
leefgebied van de groep. Ondertussen zijn enkele verkenners al op zoek naar de groep. Als we na een
vermoeiende anderhalf uur klimmen op een bergtop aankomen hebben we via walkietalkies contact
met de verkenners: ze hebben de groep nog niet gevonden. Enigszins gespannen lopen we verder,
maar al snel komt het verlossende bericht: de groep in gevonden! Een klein uurtje later zijn we ter
plekke. Vervolgens zitten we een uur lang zitten IN een groepje gorilla’s! Tijdens de briefing werd ons
verteld dat we niet dichterbij dan zeven meter van de gorilla’s mochten komen. Dat wil niet helemaal
lukken: meestal staan we maar op een meter of twee afstand, en tot twee keer toe komt het
dominante mannetje van de groep, de silverback, over het smalle pad langs lopen waar we op staan.
We springen net op tijd het pad af terwijl hij op enkele centimeters afstand langsloopt, ronduit
spectaculair! Licht euforisch lopen we begin van de middag de berg weer af. Beneden krijgen we ons
gorilla-trekking certificaat en in de lodge proosten we op de bijzondere gorillaervaring van vandaag.

Op weg naar de gorilla’s, Bwindi NP, 23 januari 2014.

Gorilla, Buhoma, 23 januari 2014.

Gorilla, Buhoma, 23 januari 2014.

Dag 10: Buhoma – Queen Elisabeth NP – 24 jan
Vandaag back to business: vogels kijken. We verlaten Bwindi Nationaal Park en reizen naar Queen
Elisabeth Nationaal Park (QENP). De parken liggen dicht bij elkaar, dus al in de loop van de ochtend
rijden we QENP in. Het dak gaat omhoog en het vogels kijken kan beginnen. Opvallend is dat we
meerdere soorten widowbirds en bishops vinden, allemaal inclusief mannetjes in vol ornaat: Black,
Southern Red en Yellow Bishop, White-winged en Red-collared Widowbird en Pin-tailed Whydah. Bij
de ingang van het Nationaal Park krijgen we te horen dat er vlakbij een leeuw is gezien. Tien minuten
later staan we onder een boom met adulte leeuwin erin. De leeuwen in dit Nationaal Park staan er
om bekend dat ze in bomen klimmen. Gedurende de dag krijgen we vanuit de auto de volgende
noemenswaardige vogelsoorten te zien: Lappet-faced Vulture, Ayres’s Hawk-Eagle, Common
Buttonquail, White-headed Barbet, Yellow-billed Barbet en Marico Sunbird. Na het inchecken in de
lodge lopen we nog een rondje rond de lodge. Ondanks de hitte vinden we African mouchtased
warbler en Black-headed Oriole.

Leeuwin, Queen Elisabeth National Park, 24 januari 2014.

Martial Eagle, Queen Elisabeth National Park, 24 januari 2014.

Dag 11: Queen Elisabeth NP – 25 jan
We beginnen de dag vroeg met een gamedrive in het nationaal park. Naast verschillende soorten
antilope krijgen we een mooie Spotted Hyena te zien. Een leeuw zit wel erg ver weg, we zijn blij dat
we er gisteren al eentje goed hebben gezien. Niet alleen de zoogdieren doen het goed, ook de
vogelactiviteit is opvallend hoog, waarschijnlijk door de regen van afgelopen nacht. Het aantal
leeuweriksoorten stond tot QENP op nul, vandaag zien we vier soorten. Vanaf één plek zien ze zowel
Temmincks Courser, Caspian Plover en Black-bellied Bustard! Andere goodies van deze ochtend:
Lesser Flamingo, Brown Snake Eagle, White-backed Vulture, Red-tailed Shrike, Roodkopklauwier,
Arrow-marked Babbler en African Quailfinch. ’s Middags maken we een boottocht op het, een
natuurlijk kanaal dat Lake Albert en Lake George met elkaar verbind. De tocht blijkt zeer vogelrijk, we
zien veel soorten watervogels zoals pelikanen, aalscholvers, meeuwen, steltlopers en reigers. Voor
de meesten waren de groepen African Skimmers het hoogtepunt. Alle soorten waren vanaf de boot
van zeer dichtbij te bekijken en fotograferen. Andere diergroepen deden ook leuk mee:
nijlkrokodillen waren algemeen, de gids van het overigens veilige schip raakte niet uitgepraat over
hoeveel vissers dit jaar al in dit kanaal door krokodillen waren aangevallen dan wel uiteen gescheurd
of verminkt (14 om precies te zijn). Buffels en een olifant stonden vredig aan de waterkant en met
grote regelmaat kwam de kop van een nijlpaard uit het water omhoog. Na de succesvolle boottocht
hebben we donker afgewacht bij een moeras hetgeen meerdere Swamp Nightjars opleverde.

Black Crake, Queen Elisabeth National Park, 25 januari 2014.

African Skimmer, Queen Elisabeth National Park, 25 januari 2014.

Yellow-billed Stork, Queen Elisabeth National Park, 25 januari 2014.

Nijlpaard, Queen Elisabeth National Park, 25 januari 2014.

White-backed Vultures, Queen Elisabeth National Park, 25 januari 2014.

Dag 12: Queen Elisabeth NP – Semliki NP - 26 jan
Vandaag staat een transfer naar Semliki Nationaal Park op het programma, maar we beginnen in
QENP. De dag begint met een hoogtepunt: er lopen 3 African Crakes langs de weg die zich
schitterend laten bekijken! Een wandeling in het nabij gelegen woodland levert onder andere
Western Black-headed Batis en Orange-breasted Bushshrike op. Na de lunch in Fort Portal komen we
rond 15:30 in Semliki NP aan. Het is bloedheet en doodstil in het bos. Toch besluiten we te gaan
vogelen met het idee dat alles wat we wél zien mooi meegenomen is. Dat blijkt een goede zet, want
de paar vogels die we zien zijn wel gelijk goeie: Fawn-breasted Waxbill, African Hawk-Eagle, Browneared Woodpecker, Piping Hornbill, Western Bronze-naped Pigeon en als klapper een schitterende
African Dwarf Kingfisher. Er worden weer twee nieuwe apen aan de lijst toegevoegd: Chimpansee en
de zeldzame De Brazza Monkey.

Dag 13: Semliki NP – 27 jan
Een volle dag in Semliki NP met packed lunch in de rugzak. We lopen en vogelen over een pad door
schitterend bos, tot aan een meertje waar we lunchen. In de middag lopen we dezelfde weg weer
terug. Vandaag is duidelijk onze ‘lucky day’. De vogels zijn actief en de hele dag door blijven we de
ene goede soort na de andere zien. Al vroeg stuiten we op een mierenzwerm over het pad, goed
voor Fire-crested Alethe, Brown-chested Alethe, Red-tailed Rufous Thrush en White-crested Hornbill.
Hier een selectie van de soorten van vandaag: Cassin’s Hawk Eagle, Red-billed Dwarf Hornbill, Whitethighed Hornbill, Black-casqued Wattled Hornbill, Yellow-crested Woodpecker, Jameson’s Wattleeye, Chestnut-capped Flycatcher en Black-bellied Seedcracker. Andere hoogtepunten zijn
onverwachte goodies zoals Ituri Batis, Rufous-bellied Helmetshrike, Red-fronted Antpecker en een
mannetje Yellow-throated Cuckoo. We zijn voor minder een bos ingelopen! Moe maar voldaan lopen
we tegen zessen het bos uit en rijdt William ons binnen een half uurtje terug bij het hotel.

African Dwarf Kingfisher, Semliki NP, 26 januari 2014.

Black-casqued Hornbill, vrouwtje, Semliki NP, 26 januari 2014.

Dag 14: Semliki NP – Kibale NP – 28 jan
We beginnen de dag vroeg met vogelen langs de weg in Semliki NP. We hopen op nog wat missertjes
van gisteren. Niet alles lukt maar we zijn niet ontevreden met soorten als Marsh Tchagra, Magpie
Mannikin en Western Bronze-naped Pigeon. Rond tien uur rijden we richting Fort Portal en maken
twee stops onderweg in dry woodland, een habitat wat we niet eerder hebben gezien. Dat levert
zodoende de nodige nieuwe soorten voor de trip op: Red-throated Bee-eater, Rattling Cisticola,
White-shouldered Tit, Melba Finch en, hoogtepunt, een zingend mannetje Cabanis’s Bunting. We
lunchen in Port Fortal en vervolgen onze weg naar Kibale Nationaal Park. Een korte stop in het park
levert niet veel op, en dus checken we vast in bij Kibale Safari Lodge. Deze lodge is zeer goed, onder
andere het eten is voortreffelijk. Voor het donker lopen we een rondje in Farmbush habitat in de
buurt. We vinden de doelsoort snel: een mannetje Speckle-breasted Woodpecker. Ondertussen
heeft Alfred een bloeiende boom gevonden vol met sunbirds. Om er te komen moeten we van de
weg af, over een erf. Op het erf worden we aangenaam verrast door Red-headed Bluebills die zich
schitterend laten bekijken. Eenmaal bij de boom aangekomen checken we de sunbirds: voornamelijk
Blue-throated Brown Sunbirds, maar ook Superb (inderdaad superb) en Purple-banded Sunbird. Via
een souvenirwinkeltje (waar we onder andere maskers en houten Great Blue Turaco’s inslaan)
slenteren we terug naar de lodge.

Red-throated Bee-eater, tussen Semliki NP en Fort Portal, 28 januari 2014.

Dag 15: Kibale NP – 29 jan
We staan extra vroeg op om in het donker al in het bos van Kibale NP te staan. Het heeft afgelopen
nacht namelijk geregend, en mogelijk dat Green-breasted Pitta dat rede genoeg vindt om te gaan
baltsen. Helaas, geen pitta’s, wel roepende African Wood Owls. Ondertussen horen we de
chimpansees al roepen, dus het volgende uur brengen we bij deze apen door. Hoewel de meeste
chimpansees in de bomen zitten zit er ook een mannetje bijna op de grond. Een uur lang kunnen we
tot op twee meter afstand van onze naaste voorvader blijven en maken we mooie foto’s. Erg blij met
deze ervaring vogelen we de paar uur daarna in het bos. De activiteit is niet heel hoog, maar we zien
wel een groep Crested Guineafowl, zien eindelijk Red-chested Cuckoo (na vele hoorwaarnemingen),
Narina Trogon en Velvet-mantled Drongo. Het is heet vandaag, dus we nemen rust tot 15:00 in de
lodge. Na een goed gesprek over religie, het bankwezen en het koningshuis gaan we eind van de
middag vogelen in het Bogodi Swamp. Een dicht begroeid moeras, goed voor twee mooie soorten:
Shining Blue Kingfisher en White-spotted Flufftail. Als we terug lopen naar de landcruiser vliegt er
een fraaie Grey Parrot voorbij. In de schemering vinden we in de bomen nabij de lodge Central
African Red Colobus, al weer onze elfde apensoort voor de trip!

Red-headed Bluebill, mannetje, nabij Kibale NP, 28 januari 2014.

Chimpansee, Kibale NP, 29 januari 2014.

Chimpansee, Kibale NP, 29 januari 2014.

Dag 16: Kibale NP – Mabira Forest – 30 jan
Voor we vandaag de lange rit naar Mabira Forest aanvangen stoppen we op nog wat plekken in en
nabij Kibale NP. We beginnen bij een meertje voor Giant Kingfisher, binnen een minuut hebben we
ze in de kijker. Vervolgens lopen we een uurtje langs een hoofdweg door Kibale NP. Hier zien we de
nodige mooie en nieuwe soorten: Many-coloured Bushshrike, Lowland Masked Apalis, Forest
Weaver, Yellow-mantled Weaver en Cassin’s Honeybird. Vervolgens zitten we tot in de middag in de
auto op weg naar Mabira Forest. Onderweg stoppen we bij een papyrusmoeras en rekenen eindelijk
af met White-winged Swamp Warbler. Hoewel, niet iedereen krijgt de vogel goed te zien… Rond vijf
uur komen we in Mabira Forest aan en we vogelen daar nog een uur. We zien niet veel vogels maar
horen Grey Longbill, Forest Robin en Nahan Francolin. De laatste komt steeds dichterbij maar laat
zich uiteraard niet zien.
Dag 17: Mabira Forest – Entebbe Botanical Gardens – 31 jan
Voor het ontbijt kijken we even bij de oorsprong van de Nijl. We voegen terloops twee nieuwe
soorten toe aan de triplijst: Zwarte Wouw en Piapiac. Na het ontbijt lopen we door het Mabira
Forest. Het bos werkt goed mee, al snel scoren we Weyns's Weaver (weversoort nummer 23 voor de
reis!), Purple-throated Cuckooshrike, Cassin’s en Sabine’s Spinetail en Forest Wood Hoopoe.
Vervolgens rijden we via de hoofdstad naar Entebbe. We bekijken een moeras waar we, zij het op
afstand, nog wat laatste tripsoorten toevoegen zoals Kleine Mantelmeeuw en Witwangstern. We
eindigen de dag in Entebbe Botanical Gardens waar we de allerlaatste triptoevoeging doen:
boomvalk. We gaan naar een hotel in de buurt, herpakken onze spullen, douchen, nog één keer
lijsten, laatste avondmaal en dan naar de luchthaven. De directe vlucht van KLM vertrekt op tijd en
ruim voor de geplande aankomsttijd komen we de volgende ochtend vroeg op Schiphol aan. De echt
fanatieke vogelaar kan direct door naar de Bruine Klauwier die tijdens ons verblijf in Oeganda in
Nederland is gevonden.

Ook Shoebill zien en Gorilla’s van zeer dichtbij beleven? Volgend jaar gaat BirdingBreaks weer!

