Moses Kandie, Kenya
Jag föddes 1979 vid Lake Baringo, en populär destination för fågelskådare. Under min uppväxt
såg jag turisterna skrota i buskagen nära vårt bostadsområde efter fåglar. När jag gick på
lågstadiet började jag närma mig skådarna eftersom jag då kunde tala lite engelska. På detta vis
fick jag klart för mig hur viktigt det var med fåglar för de nyfikna besökarna, särskilt de
nattlevande arterna var en utmaning som krävde hjälp att kunna lokaliseras. Därför blev jag
fågelguide.
Jag tjänade lite pengar på att leta upp sällsynta fåglar och köpte både fågelbok och kikare. Under
tonårstiden ökade mina kunskaper om fåglarna stadigt. Jag hade tillgång till böcker och fick till
och från under ett helt årtionde följa en brittisk fotograf som var specialiserad på
bofotografering. På så sätt kom jag många fåglar nära inpå livet.
Universitetsstudier följde och jag tog examen i ”Education Technology” 2005. På grund av
svårigheter att få jobb återvände jag till guidningen vid Baringo. Genom kontakter med vänner
utomlands har jag organiserat upp till fyra veckor långa fågelskådarresor över i stort sett hela
Kenya, och resorna har varit framgångsrika. Heliangelus naturresor och några andra resebyråer
har varit till stor hjälp! Mitt mål är att kunna erbjuda spektakulära fågelresor med inslag av
däggdjur, kultur och historia till ett rimligt pris.
Born in 1979 in Lake Baringo a popular
birding destination, I grew up watching
tourists comb the bushes in my neighborhood
in search of birds, whose names I did not
know by then. In my primary school days, I
started moving closer to the birders as I could
say one or two things in English. It was
through this interaction, that I came to
understand, how important birds were to the
curious visitors and more so nocturnals which
seemed challenging to them and warranted
local assistance, and that is why I became a
birdwatching guide.
I started getting little income from my search
for rare birds, field guides and binoculars soon
followed. While in secondary school my
knowledge on birds soared, as I had access to
books and with association of a British
nestling photographer, who exposed me
closely to the birds for nearly a decade.
I proceeded to university for a degree in
Education Technology and did graduate in the
year 2005. Lack of employment kept me

guiding at Lake Baringo to date. From links with friends abroad I have organized birding trips
for as long as 28 days into most popular birding destinations and my trips have turned out
successful. Heliangelus Nature Tours along with other birding tour agencies has been a big
support in my experience growth. My objective is to offer spectacular birding trip that does
include the game, culture and history at a pocket friendly price.

Är du intresserad av att anlita Moses som guide? Du kan antingen knyta ihop ett arrangemang
tillsammans med mig (Samuel) eller skriva direkt till Moses på kandyrop@yahoo.com. Hans
hemsida har adressen www.birdwatchingkenya.com.

