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Nieuwe Land Rover Defender doet
praktijkervaring op in Keniaans Borana-
reservaat
De wereldberoemde kunstfotograaf David Yarrow is een samenwerking gestart

met Land Rover om liefdadigheidsorganisatie Tusk te ondersteunen met het

onder de aandacht brengen van de afnemende leeuwenpopulatie in Afrika. Dit

doet hij met unieke wildlifefoto’s die hij vanuit een prototype van de nieuwe

generatie Land Rover Defender heeft gemaakt.
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De liefdadigheidsorganisatie Tusk heeft 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de Leeuw om extra

aandacht te vragen voor de afnemende leeuwenpopulatie in Afrika. Land Rover steunt het

initiatief door een prototype van de nieuwe Defender 4x4 – die later dit jaar zijn werelddebuut

maakt – naar het Borana-reservaat in het Keniaanse Laikipia te sturen. De nieuwe Defender

wordt ingezet bij het opsporen en monitoren van leeuwen.

 

Land Rover lange geschiedenis in Afrika

De nieuwe Defender 4X4 combineert ongeëvenaarde terreinkwaliteiten met een hoge mate van

comfort en praktisch gebruiksgemak. Dat werd in het 14.000 hectare grote Borana-reservaat

ervaren door wildlife-managers. Land Rover heeft een lange geschiedenis in Oost-Afrika. Al in

1948 werden enkele pre-productiemodellen van de Series 1 in de regio getest.

 

Yarrow maakte bij zijn fotoreportage gebruik van een nieuwe Defender, die voor de gelegenheid

van speciale camouflagekleuren voorzien was. Daarmee konden leeuwentroepen makkelijker

benaderd worden. Op dit moment leven er minder dan 20.000 Afrikaanse leeuwen in het wild,

waarvan ongeveer 75 procent bedreigd wordt.

 

David Yarrow, leading fine art photographer, zegt: “Wildlife photography is all about

access – about getting yourself in the best position – so you need a vehicle that can reach

inaccessible places. Defender has been synonymous with adventure and conservation since the

first Land Rover debuted in 1948, so it’s fitting that one of the first official tasks for New

Defender has been to shine a light on the dangers faced by lions in Africa.”

 

Praktijktest nieuwe Defender

De wildlife-managers van Tusk kregen de unieke kans om de nieuwe Defender te testen in het

14.000 hectare grote reservaat. Tijdens de dagelijkse werkzaamheden werd er onder andere een

leeuw verdoofd om een volgsysteem op het dier te vervangen. De leeuw werd op korte afstand

vanuit het gecamoufleerde Defender prototype verdoofd.

 



Charles Mayhew MBE, Chief Executive, Tusk, zegt: “This year marks Tusk's Year of the

Lion. Our aim is to raise awareness of the alarming decline in lion populations across Africa.

Fortunately, within the Borana Conservancy, there are a number of prides of lion and

tracking and monitoring their movements across this vast and tough environment is vital in

order to protect them and reduce any conflict with neighbouring communities. The new

Defender took everything in its stride, from deep river wading to climbing rocky trails.”

 

Beschermen van bedreigde diersoorten

Tusk ondersteunt het Borana-reservaat dat zich bezighoudt met het ondersteunen van

maatschappelijke projecten, milieuonderwijs, bescherming van de leefomgeving en het redden

van bedreigde diersoorten. Verder streeft Tusk naar een perfecte harmonie tussen mens en dier.

In het reservaat leven een aantal van de zeldzaamste diersoorten ter wereld, waaronder:

olifanten, zwarte neushoorns, Afrikaanse wilde honden en Grévy-zebra’s. Die delen het

reservaat met leeuwen en andere grote roofdieren.

 

Het initiatief wordt ondersteund door DHL; de logistieke partner van Jaguar Land Rover en

supporter van Tusk.

 

Laura Wood, Head of Global PR Brand & Partnerships, Jaguar Land Rover, zegt:

“This activity provided a great chance for us to work with a team of partners at Tusk and

DHL to raise the profile of dwindling lion numbers in Africa. The Borana Conservancy

features a wide range of challenging environments, making it a perfect place to test the off-

road attributes of the new Defender.”
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OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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