WELKOM BIJ UBUNTU REIZEN
wandelen – ontmoeten – verbinden

Van harte welkom bij UBUNTU reizen, reizen
die gericht zijn op het daadwerkelijk
ontmoeten van de mensen in het land waar je
heen reist.
Ik ben Cor Kuyvenhoven en op deze reis ben ik
je begeleider. Door mijn vele pelgrimstochten
en mijnreizen naar Gambia ben ik overtuigd
geraakt hoe belangrijk daadwerkelijke
ontmoeting is. Het gaat om de relatie die
mensen met elkaar willen aangaan. Daaruit
kan groei en verbondenheid ontstaan.
The Gambia zoals het land officieel heet is een
buitengewoon arm, maar zeer vriendelijk land.
Engels is er de voertaal en dat maakt het
kontakt erg gemakkelijk. Je zult merken dat je
vaak wordt uitgenodigd, dat wildvreemde
mensen je de hand willen schudden en een
praatje met je willen aanknopen.
Tijdens deze reis komen op een natuurlijke
wijze kernwoorden als ontmoeten,
vertrouwen, vrijheid en verwonderen aan bod.
Ik garandeer je dat het jouw reis rijker maakt,
en dat je een (misschien niet verwacht) gevoel
van verbondenheid met anderen zult ervaren.
PROGRAMMA
Dag 1
In Banjul, de hoofdstad worden we afgehaald
door Barbara Somers en haar man Kawsu
Sillah. Zij nemen ons mee naar ons eerste
onderkomen: hun lodge Kairoh Garden in de
vissersplaats Tanjeh. Daar eten we onze eerste
Afrikaanse maaltijd.
Dag 2
We beginnen met een korte stiltewandeling
naar het strand, bezoeken vandaag het dorp
en zien de visserskano’s binnenkomen met de
vis die wordt verkocht en ter plekke gerookt.

10 – daagse ontmoetingsreis in
the Gambia, West Afrika:
van Tanjeh aan de kust tot
Kuntaur in het binnenland;
van visrokerijen tot
prehistorische steencirkels;
van mee leven met Gambianen
tot workshops djembé en
batikken
Reisdatum: 28 december 2016 –
6 januari 2017
Reisnummer: UBUNTU1606

Dag 3
We reizen met een minibus naar Kuntaur
in het binnenland aan de Gambia rivier,
waar Barbara en Kawsu ook een lodge
bezitten. Het is een trip van ongeveer 5
uur, met veel stops omdat er veel te zien
is.
Dag 4
Met de boot de Gambia rivier op naar
Baboon eiland, we zoeken nijlpaarden en
krokodillen; ’s middags wandelen door
een baobab bos, bezoek aan twee
dorpjes en terug met de paardenkar.
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Dag 5
We bezoeken een school, geven misschien
een gastles en praten met de staf en de
kinderen. Vervolgens bezoeken we
projekten in geïsoleerde plattelandsdorpen
en gaan we naar de prehistorische
steencirkel bij Wassu.
Dag 6
Terugreis naar de kust, Kairoh Garden
Dag 7
Rustdag, vrije besteding
Dag 8
Gedurende een gehele dag wordt elke
reisgenoot gekoppeld aan een Gambiaanse
gastheer- of –vrouw. De dag besluiten we
met een gezamenlijke maaltijd met hen.
Dag 9
Serrekunda markt, een belevenis van
kleuren, geuren en beweging; ’s middags
keuze uit vier workshops: djembé, batikken,
afrikaans koken of afrikaanse dans. Na de
maaltijd een drumfeestje.
Dag 10
Bezoek aan Abuko vogelreservaat onder
leiding van gids; terugreis naar huis.

Aanmelden
Wanneer je interesse hebt, meld je dan aan
via het contactformulier. Ik stuur je dan een
aanmeldingsformulier toe.
De aanmelding sluit op 1 oktober 2016.
Deelnemers
Er kunnen maximaal 10 mensen mee. De reis
gaat door bij 6 deelnemers.
Prijs
De reis kost € 1075.
Inbegrepen
logies in twee goede lodges; alle maaltijden;
elke dag een fles mineraalwater; alle entrees
en excursies; alle transport ter plaatse;
attentie; deskundige begeleiding.
Niet inbegrepen
De heen- en terugreis naar Banjul. Prijs
tussen € 800 en € 1000 (hoe eerder je boekt,
hoe goedkoper de vlucht, die ik desgewenst
zonder extra kosten voor je regel); drankjes
die je wilt gebruiken; souvenirs.

Algemeen
We reizen niet in het regenseizoen en hebben dus zo
goed als geen last van muggen. Toch raden
we je aan malariapillen in te nemen. Verder zijn
inentingen nodig tegen gele koorts, hepatitus A en DTKP.
Op de informatiebijeenkomst krijg je daar uitgebreidere
informatie over.
Informatiebijeenkomst
Plaats en tijd worden nader bekend gemaakt.
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