Karen Blixen Camp – bæredygtig turisme i Kenya
Karen Blixen Camp er en safari camp i Masai Mara. Her venter store oplevelser for
gæsterne, der med deres besøg bidrager til økonomisk og social udvikling blandt
masaierne samt beskyttelse af økosystemet og dets fantastiske dyreliv.
I hjertet af Masai Mara og Serengeti økosystemet og nordvest for Masai Mara National Reserve i
Kenya ligger Karen Blixen Camp. Navnet betyder egentlig ”teltlejr”, men der er ikke megen dansk
campingplads over stedet.
Varmen, den afrikanske savanne, udsigten til Mara-floden og de mange dyr som løver, zebraer,
elefanter og giraffer, der vandrer frit omkring, gør unægtelig sin forskel. Men også teltene skiller sig
ud. De er placeret på store platforme, og hver gæst har et stort og smukt møbleret værelse,
udendørs bad og egen veranda med en smuk udsigt til det rige afrikanske dyreliv, der udfolder sig
ved Mara-floden.
Forretningsidéen bag Karen Blixen Camp er at tilbyde skræddersyede safarirejser til gæster, der
ønsker og værdsætter bæredygtig luksus og fantastiske natur- og dyreoplevelser.
Bæredygtig og ansvarlig turisme
Karen Blixen Camp er drevet ud fra et ønske om at skabe en bæredygtig og ansvarlig turisme, der
udvikler lokalområdet økonomisk, miljømæssigt og socialt.
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De 116 ansatte er fortrinsvis fra lokalsamfundet og tilbydes gode arbejdsforhold med fri
bolig, forplejning samt social- og sundhedsforsikring. Fem procent af omsætningen gives
hver måned til de ansatte som bonusløn og to procent til en uddannelsesfond.
Lige nu er der travlt med at etablere en kokkeskole, en skovskole samt IT- og
sprogundervisning for de ansatte samt børn og unge fra det lokale masaisamfund. Dette
projekt støttes af Danida.
Grøn teknologi med solpaneler sørger for elektricitet og opvarmning af vand – Kenyas
næststørste solcelleanlæg ligger rent faktisk her. Seneste initiativ er installation af en ny
teknik, der skal reducere forbruget af diesel til de store Toyota Land Cruisers, når der køres
safari.
Kenya har mistet meget skov – den fattige befolkning er dybt afhængige af brændsel til
madlavning og opvarmning. Derfor har campen iværksat et skov- og energiprojekt, hvor der
er plantet over 20.000 træer, og hvor fordelene ved biogas netop nu undersøges.

Bevaring af et af verdens smukkeste økosystemer og dets rige dyreliv
Karen Blixen Camp beskytter et meget stort område af det skrøbelige Masai Mara økosystem i tæt
samarbejde med de 878 lokale masai-landejere og 11 andre safari camps. Hver måned betaler de
12 camps 450.000 kr. til masaierne, for at naturen og dyrelivet bevares uforstyrret. Dette bliver
hvert år til 5,4 millioner kr., for at løverne og de store afrikanske elefanter kan vandre frit omkring.
Det er nemlig masaierne, der ejer en stor del af vildtområdet, og de har ikke tidligere haft nogen
større økonomisk glæde af hverken dyrelivet eller af safariturismen. Karen Blixen Camp bidrager
med 25 procent af beløbet, er stærkt involveret i det daglige naturbeskyttelsesarbejde og er
dermed den største bidragyder til bevarelsen af det nordlige Masai Mara økosystem.
På denne måde støtter Karen Blixen Camp og deres gæster aktivt FN’s udviklingsmål om
fattigdomsbekæmpelse, og et af verdens rigeste og smukkeste naturområder bevares. Short Tail
og hendes datter Zawadi, BBC’s Big Cat Diary’s to mest berømte leoparder, har dermed et stykke
af den afrikanske savanne, hvor de kan jage de hurtige antiloper. Og et af verdens største
vidundere, den store vildtvandring, hvor over 1 million gnuer og zebraer krydser den farlige Maraflod, kan fortsat skabe glæde og forundring hos os mennesker.
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