
 

 

 

 

 

Sponsorreis Gambia herfstvakantie 2017 
Vrijdag 13 oktober t/m zaterdag 21 oktober 

 

In oktober 2017 organiseren wij heel graag een georganiseerde (groeps)reis naar Gambia voor mensen 

die betrokken zijn bij Hand in Hand Gambia. Het zal geen reis zijn, waarbij alle dagen van 's ochtends vroeg 

tot 's avonds laat volgepland staan, waarbij je steeds op de klok moet kijken of je op tijd bent voor het 

volgende programma onderdeel (dat doen de Gambianen overigens zelf ook niet) en geen reis waarbij je 

24/7 sociaal 'moet' doen met de andere reizigers. Het wordt een lekker ontspannen week, waarin je veel van 

Gambia en uiteraard van onze projecten te zien krijgt, maar waarin je ook voldoende ruimte hebt om je 

'eigen ding' te doen. Het lijkt ons gewoon heel leuk om jullie écht kennis te laten maken met onze passie. 

Het zelf ervaren, voelen, ruiken, proeven is toch heel anders dan naar onze verhalen luisteren en onze foto's 

bekijken.  

 

Programma 

De drie gezamenlijke dagen zien er als volgt uit: 

- Dag 1: Daytrip naar Faraba Kairaba (deze dag staat in het teken van een eerste kennismaking met ons 

projectdorp, het leven in een echt Gambiaans dorp en de Gambiaanse natuur). 

- Dag 2: Dagtrip langs een aantal bezienswaardigheden in Gambia (o.a. de grote markt in Serrekunda, 

natural park Makasutu, de vismarkt in Tanjeh en een museum over het land). 

- Dag 3: Een projectdag. De precieze invulling bepalen we op dat moment pas, om op die manier in te 

kunnen spelen op de actuele situatie, maar tijdens deze dag gaan we, met degenen die dit leuk vinden, echt 

een dag bij de projecten aan de slag. 

- Dag 4-7: Eigen invulling (waar wij heel graag in meedenken en helpen! Een aantal voorbeelden: bezoek 

aan een craft market, Lamin Lodge, Jadu’s Daycare and Nursery School, James Island, een nachtje verblijven 

in een echt Gambiaans dorp). 

 

Kosten: €900 

 

Deze prijs is inclusief: 

- Vervoer Venlo-Schiphol-Venlo 

- Vliegreis 

- Accommodatie voor de gehele week met ontbijt 

- Het programma en alle maaltijden van de drie gezamenlijke dagen 

 

Je neemt zelf nog een zakcentje mee voor: 

- De overige vier dagen (maaltijden, activiteiten, vervoer e.d.) 

 

Ga je met ons mee op avontuur? 

 

 


