
Södermans lockas av hela världens djur
Virsbo.Johnny och Siv Södermans intresse för djur och natur har tagit dem till många spännande
platser runt om i världen.Senast var det gorillorna i Uganda som lockade.Under besöket i landet
hann Virsboparet även med att fira sin 40-åriga bröllopsdag.

Paret Söderman,som bor i Virsbo,har besökt länder som Tanzania,Kenya,Zanzibar,och Indien.
De åker med Naturresor Anneli Utter,där researrangörens koncept är att resenärerna ska komma
så nära lokalbefolkningen som möjligt.I resorna ingår också organiserade utflykter till olika
sevärdheter.Ofta bor de i tält eller lodger,o h det är alltid lokalbefolkningan som jobbar på
övernattningsplatserna.

–Det kan vara primitivt,men vi bor alltid bra när vi reser,säger Johnny Söderman.
  De blir alltid väl bemötta,och trots att de möter många människor som lever i fattigdom så ser de
  mycket livsglädje.

–Familjen är viktig o h de håller ihop.Det skapar trygghet,säger Siv Söderman.
  I Uganda reste de med 14 andra personer.Sammanhållningen hos resenärerna är god.
–Det är trevligt att resa med en liten grupp.Vi är i alla åldrar och har förenats av ett gemensamt
  intresse,säger Johnny Söderman.

I dag finns det irka 700 bergsgorillor i världen och ungefär 325 av dessa finns i Bwindi
Impenetrable Forest i sydvästra Uganda.Ekoturismen bidrar till att lokalbefolkningen kan tjäna
pengar på att gorillorna finns kvar och därigenom minskar också tjuvjakten.

–Utan ekoturismen som startade i början av 90-talet hade nog de flesta av bergsgorillorna varit
  utrotade i dag,berättar Johnny Söderman.

I området i Bwindi Impenetrable Forest finns det tre grupper med gorillor,sammanlagt 28 individer,
som är tillvanda människor.

–Varje grupp får besökas av som mest sex personer per dag och högst en timme.Man får inte
  söka sig närmare än sex meter.Men det vet inte gorillorna,så ibland kan de komma mycket
  närmare,berättar Johnny Söderman.

–Det var en mäktig känsla att komma så nära gorillorna o h få se dem i sin rätta miljö.
  Jag bara rös.Men de är egentligen inte så intresserade av oss människor utan satt tysta och
tittade på oss, säger Siv.

Människorna som besöker gorillorna får instruktioner om att inte titta gorillorna i ögonen –det kan
upplevas som hotfullt.Människor får heller inte besöka gorillorna om de är förkylda.

Vandringen genom den täta djungeln var bitvis mycket krävande.Därav namnet:Impenetrable
Forest,o h Bwindi betyder "place of darkness"på lokalspråket.Gorillorna lever och befinner sig
på 2000 meters höjd och högre.

Dagen då Virsboparet firade 40-årig bröllopsdag o h återvände till sin lodge efter en utflykt till
gorillorna väntade en överraskning.Lokalbefolkningen som arbetade vid lodgen hade bakat tårta
och strött rosenblad i deras rum. De hade också tänt levande ljus och tappat upp ett skumbad.

–Där satt vi med hampagne o h såg ut över Ugandas stjärnhimmel,säger Johnny Söderman.
  Nästa drömresemål för Virsboparet är Borneo och Pantanal i Brazilien.
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