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Ze zijn overal op de wereld, Nederlanders die hebben besloten hun leven
in een ander land, op een ander continent door te brengen. OOG VOOR AFRIKA
zoekt ze op in – natuurlijk – Afrika. Dit is het verhaal van Manou Bleumink,
Jeroen van Rootselaar en AfriCamps.
Dit is het verhaal van twee jonge ondernemers die beiden met hun
partner een bedrijfje in Kaapstad startten en elkaar vonden in een
gedeelde droom en visie: de Europese glamping trend naar ZuidAfrika brengen.
Manou Bleumink en zijn vriendin Willemijn startten – nadat ze
uit financiële nood in hun huurhuis een homeshare B&B waren
begonnen– het uiterst succesvolle Cape Town Rocks, waarmee
ze met de verhuur van prachtige appartementen, huizen en
studentenkamers een gat in de markt vulden. Hun eerste
kennismaking met de toerisme-industrie in Zuid-Afrika.
Jeroen van Rootselaar en zijn partner Katelijne Hamers, fervente
windsurfers die uit liefde voor hun sport ‘aanspoelden’ in Kaapstad,
zagen, na een eigen stage in de Moederstad, een gat in de markt en
richtten het eveneens zeer succesvolle stagebemiddelingsbureau
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Beide bedrijven overlapten elkaar op het gebied van studentenhuisvesting, de twee concurrerende Nederlandse stellen konden
het echter privé zeer goed met elkaar vinden. En al snel ontstond er
onder de Kaapse zon het idee om ‘iets’ met kamperen en tenten te
gaan doen.
De uitdaging: AfriCamps
Manou: ‘We zagen beiden een glamping trend ontstaan in Europa.
Op diverse boerderijen en kampeerterreinen zag je opeens vrolijk
ingerichte “safari”tenten staan. Dat was grappig om te zien
voor Nederlanders in Zuid-Afrika, want de originele vorm van de
safaritent komt toch echt hier vandaan. De tenten in Europa leken
met hun dubbele slaapkamers, keuken en badkamer echter meer
op canvas cottages, geschikt voor het hele gezin. Het idee was dus
om de glamping trend in Zuid-Afrika te importeren. Omdat we »
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lokaal geen tenten konden vinden die aan onze eisen voldeden en
import te duur was, besloten we om zelf een naaimachine te kopen
en met behulp van YouTube video’s met industriële naaimachines
en canvas te leren werken. Na acht maanden ontwerpen, canvas
naaien, meubels timmeren en koppelstukken lassen stond daar een
levensgrote glampingtent in een oud asbest fabrieksgebouw.’
Jeroen: ‘Toen ging het snel. Nederlandse investeerders pikten onze
plannen op en met hun financiële hulp hebben we allereerst een
productiefaciliteit in Atlantis opgezet. Atlantis kent een enorme
jeugdwerkeloosheid, dus we trainden lokale werkeloze jongeren.
Op 1 november 2015, exact twee jaar na het kopen van onze eerste
naaimachine, openden we ons eerste AfriCamps glamping camp
op een van de grootste struisvogelboerderijen in Oudtshoorn.
Inmiddels hebben we vijf camps operationeel op de meest
schitterende locaties in de Western Cape en sinds 1 juli 2018 is er
een camp in Hazyview Mpumalanga. Alle camps zijn los van elkaar
te boeken, maar ook als route. Onze visie is dat je met AfriCamps
kan ervaren hoe een authentieke Zuid-Afrikaanse familie van
zijn land leeft, en tegelijk alles leren over echte Zuid-Afrikaanse
producten.’

De toekomst
Jeroen: ‘De toekomst van AfriCamps ziet er enorm rooskleurig uit.
Glamping zoals wij dat aanbieden slaat zeer goed aan. Mensen
lijken meer behoefte te hebben aan betekenisvolle reiservaringen
waarbij men de bevolking, het land en het eten op authentieke
wijze kan ervaren. AfriCamps biedt die ervaring als geen ander.
Met Hazyview Mpumalanga hebben we een eerste stap gemaakt in
ons landelijke uitbreidingsplan. Ook vanuit Namibië, Botswana en
zelfs Zimbabwe is er al interesse getoond. Alle voortekenen wijzen
erop dat we van AfriCamps dé glamping brand van Zuidelijk Afrika
kunnen gaan maken.’
Wat is dé onvergetelijke herinnering? Het wow-moment?
Manou: ‘Dat zijn er talloze! Maar wat er echt uitsprong was toen
ik samen met mijn gezin aan kwamen rijden bij ons eerste camp in
Oudtshoorn. We keken uit over de waterdam en zagen de tenten in
de verte opdoemen onder de pracht van de ondergaande zon. Een
onvergetelijk gevoel.’
Jeroen: ‘Het moment dat onze Nederlandse investeerders besloten
om een serieus bedrag te investeren in de wilde plannen van twee
jongens, een naaimachine en een zelf geknutselde glampingtent.
Manou en ik droomden enorm groot en ineens waren daar serieuze

ondernemers die met ons mee durfden te dromen! Ik kreeg de
mogelijkheid om voor de tweede keer een uniek eigen bedrijf op
te starten en besefte nogmaals dat Zuid-Afrika het land van de
onbegrensde mogelijkheden is.’
Wat zijn jullie favoriete plekken in Zuid-Afrika. Waar neem je
ons mee naartoe?
Inkoppertje natuurlijk: We nemen jullie mee op een 21-daagse
glamping rondreis door de Western Cape, waarbij je al onze camps
aandoet.
•	AfriCamps at Doolhof Wines
	(opent op 1 december 2018) in Wellington. Johan Fourie neemt
je mee de wijnkelders in en leert je alles over zijn ambacht.
•	AfriCamps at Stanford Hills
	Eigenaar Peter Kastner verteld je alles over de protea
bloementeelt, over zijn wijnen en je kan heerlijk eten bij zijn
eigen lunchroom.
•	AfriCamps at Kam’Bati in Swellendam
Kinderparadijs met activiteiten op de Brede Rivier.
•	AfriCamps at Oakhurst in Wilderness
(opent op 1 oktober 2018)
	Een schitterende melkboerderij met mountainbike trails door

de bossen, een eigen waterval en een zeer bijzonder kerkje van
de familie.
• AfriCamps at Ingwe, Plettenberg Bay
	Prachtig uitzichten op de groene heuveltoppen van Plettenberg
Bay, wandelroutes door de oerbossen en het strand om de
hoek.
•	AfriCamps Klein Karoo, Oudtshoorn
	Leer alles over een werkende struisvogelboerderij, prachtig
uitzicht over the Cango Valley en de Swartberg Mountains
•	AfriCamps at Pat Busch Mountain Reserve
	Een van onze meest populaire camps met extreem mooie
uitzicht op de bergen. Een echte hidden gem! ˙

Quickfacts
AfriCamps - Boutique Camping Afrika: www.africamps.com
Facebook: Africamps
Email voor info: Hello@africamps.com
Al onze camps zijn via de website te boeken.
Lees het hele verhaal over AfriCamps op
www.oogvoorafrika.nl > blogs.

