Vi støtter Matopo Rhino Trust i det
sydlige Zimbabwe.
Matopo National Park er et UNECO World
Heritage Site med en særegen natur, godt 30
000 år gamle hulemalerier og både sorte- og
hvide næsehorn.

En flot Han med afhugget horn fra en privat park i Zimbabwe.

” Worlds View” kaldes denne naturlige klippeformation i
Matopo National Park.

Da området blev udlagt til national park
1926 var der ingen naturlige næsehorn i
Matopo, men fordi man fandt dem på de
store malerier i hulerne i parken, blev de
genindsat med dyr fra Zambezi dalen i det
nordlige Zimbabwe. I mange år levede
næsehornene en god og relativ skjult
tilværelse og National Park myndighederne
kunne passe på dem med få Rangers.

Fra 1960 – 2000 var det indkomst fra
turisterne til National Parken, der holdt
næsehornene sikre, men fra 2000 og frem til
2013 blev mange skudt ved krybskytteri.
Turismen var på lavpunktet, folk var ramt af
økonomisk og politik krise, National Parkens
myndigheden forarmet og en ny
efterspørgsel fra øst på horn og jagt på
næsehorn fik relativt frit spil.

Da Matopo Rhino Trust blev etableret i
2013 var der kun få dyr tilbage i parken
og ligeså få Rangers til at beskytte
dyrene imod krybskytteri, fortæller
John Burton initiativtager til Trusten. I
tæt samarbejde med National Park
Zimbabwe arbejder de nu på, at
beskytte de nulevende dyr. ”Vores
første store opgave var at skaffe penge
til et elektrisk hegn som skal beskytte
næsehornene i parken og holde
krybskytter ude, ” fortsætter han.

Foruden udgifter til hegn, betaler
Trusten tilskud til Rangernes løn, det er
nødvendigt at dyrene er mandsopdækket 24/. Det næste projekt er at
etablere vandhuller med soldrevne
vandpumper som er til gavn for alle
dyrene i parken.

Huset ved Havet og vore

I Huset ved Havet håber vi på, at vi, i
en ikke fjern fremtid vil kunne købe
nogle af vore produkter fra lokale
kunsthåndværkere i Matabeleland
South nær Matopo.

samarbejdspartnere er med til - i det små - at
støtte bestræbelserne på at sikre
næsehornenes overlevelse i det smukke
Matopos i det sydlige Zimbabwe. For hvert
næsehorn som vi sælger, sender vi 15% til
Matopos Rhino Trust og lignende gør flere
af vores samarbejdspartnere.

De største huler har ofte fantastiske udsigter. Her boede
Sanfolket 3- 4 familier sammen.

Imponerende hulemalerier i Matopos National Park fra
stenalderen malet af San – eller Bushmen. Zimbabwe har
mere end tusind hulemalerier rundt omkring i landet.

Se mere på www.husetvedhavet.dk eller
Instagram housebythesea_craft
Eller skriv til os på
info@husetvedhavet.dk

” Vi glæder os til at turisterne kommer
igen, da indkomsten fra de spektakulære
Rhino Walks, hvor man tracker
Næsehornene og tilbringer tid med dem
i bushen, er afgørende for
bæredygtigheden af Ranger aftalen, ”
siger John Burton, fra Matopo
Rhino Trust.

Varer som flotte træ- eller kurvevarer kunne komme
fra dette område.

Kære Læser, du er hermed inviteret! En
tur til Zimbabwe vil foruden besøg hos
kunstnere og fairtrade producenter
inkludere natur og kulturoplevelser som
guidet tur til palads runinerne af Great
Zimbabwe, nogle af de mange
hulemalerier og naturligvis Rhino
tracking med en af de rangers som vi
støtter.

