Om Nyheder i November - December
Nyt rejsemål – Gorilla Safari i Uganda
I november måned lancerede vi Uganda som nyt rejsemål, med specialiteten Gorilla & Chimpanse Safari
krydret med alle de andre dejlige savanne dyr bl.a. elefanter, løver, giraffer og bøfler.
Samarbejdet om rejser til Uganda er etableret gennem den Ugandiske Ambassade i Danmark, hvor man
gav udtryk for, at man i forbindelse med Ugandas 50 års jubilæum, som uafhængig stat, gerne ville
medvirke til at etablere kontakter og anbefalinger i Uganda, med det formål at tilbyde skandinaviske
turister mulighed for at tage på safari i Uganda. Drivkraften i denne proces var/og er Hon. Amb. Joseph
Tomusange, som vi skylder en stor tak for det omfattende arbejde der er lagt i processen.
Et besøg hos Gorillaerne og Chimpanserne er omfattet af betydelige beskyttelses-foranstaltninger og skal
oftest bestilles i helt op til 6 måneder i forvejen. Både Chimpansen og Gorillaen er truede dyrearter og
der tillades kun et begrænset antal besøg på dagsbasis til én af de tilgængelige Gorilla familier, som ”har
besøgs vagten” så at sige. Der udstedes licens til de besøgende og vi har valgt at inkludere denne i prisen
for at gøre den noget nemmere. Licensen andrager for Gorillaerne ca. 500 USD per person per dag og for
et Chimpanse besøg ca. 200 USD per person/dag. Pengene går til beskyttelse af bestandene.
Facebook
Vi har haft en god tilgang på vores facebook side og vi gennemførte et forsøg i midten af november for at
se hvor stor responsen ville være på udvalgte billeder.
Vi må sige at det gik over al forventning. Efter en uge var to af billederne set af tilsammen ca. 1/4
million brugere.
147.000 personer klikkede og så Gorillaen og ca. 126.0000 personer klikkede for at se den træ klatrende
løve.
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Vi er begyndt at medtage kritiske artikler om dyrebeskyttelse, det er ikke behagelig læsning, men det er
nu en gang vores fælles arv og det bør komme ud i bredere kredse når der sker ting som ikke er i
overensstemmelse med opfattelsen om dyrevelfærd.
Du kan se den sidste opdatering på facebook siden ved at klikke her:
https://www.facebook.com/frontiertours
Maskin havari
Vi konstaterede desværre et større problem med vores maskinpark i slutningen af november, som har
medført, at vi for visse af vore læsere har været delvis ”usynlige” i en længere periode fra begyndelsen
af december. Vi har i samme forbindelse regenereret dele af databasesystemet, som ventede på planlagt
optimering. Nu skulle systemerne gerne køre fejlfrit igen.
Medlem af rejsegarantifonden
I december måned intensiveredes forhandlingerne med rejsegarantifonden hvor Frontiers havde søgt om
registrering i september da vi er af den opfattelse at sikkerhed for hjemtransport i tilfælde af
flyselskaberne ikke flyver, i bund og grund er en god ting. Men vi må nok tilstå, at fondens håndtering af
lovens indhold og sagsbehandling i øvrigt var noget usædvanlig og temmelig langstrakt og uforståelig. Det
er tydeligt, at medarbejderne ikke har ret meget praktisk forståelse ud over de juridiske elementer.
Hertil kommer forståelses problemer og store udfordringer med at gennemføre sagsbehandlingen
fornuftigt. Medlem blev vi dog med hiv og sving og langt om længe.
God læselyst. God Jul og Godt Nytår.
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