Oeganda - Klussen
Jij steekt samen met je team je handen uit de mouwen om van een
dorpsschooltje in Nkokonjeru een nieuwe frisse school te maken. Samen met
ouders en leraren knap je de boel op. Aan de binnenkant komen leuke
tekeningen. Je kan je voorstellen hoe de kinderen hierop reageren. Natuurlijk
wordt het een feest met spelletjes, sport, muziek en dans.
In het weekend maak je een spectaculaire safari waarin je oog in oog komt te
staan met de big five.

Samenvatting
Bestemming:
Vertrek:
Retour:
Groepsgrote:
Leeftijd:

Nkokonjeru, Oeganda
21 juli 2017
11 augustus 2017
maximaal 9 deelnemers
16 – 27 jaar

Begeleider:

Christine Oliver Ndagire vanuit Nederland
Ignitius dagelijks 24/7 in Oeganda
Badru 3 dagen tijdens de safari

Project:
Uitjes/rondreis:
Kosten:

School opknappen
3 daagse safari naar Murchison Falls
€ 945,- (exclusief vliegticket & visum)
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Project
Samen met je team ga je aan de slag in het dorp Nkokonjeru, een klein dorpje op ongeveer
drie uur rijden van de drukke hoofdstad Kampala. Christine Ndagire, oprichter van
Travel4Change, is opgegroeid in dit dorp. Op de basisschool zitten rond de 300 kinderen. Je
zal veel in contact zijn met de kinderen en aan het einde van de schooldag is er tijd om
samen te voetballen. Het klussen doe je samen met je team, de ouders van de kinderen en
de leraren van de school.
Het tastbare doel van de reis is om het gebouw aan de binnenkant een fris verfje te
geven, leuke en leerzame tekeningen op de muren te schilderen en de buitenkant
opnieuw in de verf te zetten. Daarnaast ervaar je hoe het is om in een Oegandees dorp
te leven en te wonen en maak je kennis met de cultuur, de natuur en natuurlijk de
mensen.
Je verblijft tijdens je project in een guesthouse in het dorp Nkokonjeru. Dit ligt ongeveer 15
minuten lopen van de school. Je slaapt met zijn tweeën op een kamer. Er wordt voor je
gekookt en ’s avonds kan je aan het kampvuur lekker bijkomen van de indrukken van de dag
en deze delen met je teamgenoten.
Het is een actief programma en je gaat lichamelijk werk doen. Als je besluit dat je wilt
deelnemen is het belangrijk dat je sociaal bent, in goede gezondheid verkeert en open kan
staan voor een andere cultuur.
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Dag tot dag beschrijving
Dag 1 – Vertrek
in de avond wordt je verwacht op het vliegveld om daar met je groep naar Oeganda te
vliegen. Na een overstap kom je aan in Entebbe. Na de aanschaf van je visum staan de auto
en je reisleider John op je te wachten om je vervolgens in twee uur naar het gastgezin in
Mukono te brengen.
Reistijd:
Accommodatie:
Eten:

2 uur van Entebbe naar Mukono
Gastgezin Mukono
lunch / avond eten

Dag 2 – Even bijkomen
Vandaag kan je even uitslapen na de lange vlucht. Wanneer je wakker wordt kan je
aanschuiven aan een heerlijk Oegandees ontbijt met verse ananas. In de middag ga kan je
het dorp verkennen en is er de mogelijkheid om te pinnen en nog wat boodschappen te
doen.
Accommodatie:
Eten:

Gastgezin Mukono
ontbijt, lunch, diner

Dag 3 – Op naar ‘The Village’
In de ochtend gaan we naar “downtown” Mukono waar we de lokale markt bezoeken en
doen we de laatste boodschappen. Na een lokale lunch vertrekken we richting Nkokonjeru.
Hier zal je de aankomende 2 weken verblijven.
Reistijd:
Accommodatie:
Eten:

2-3 uur
The Shelter Nkokonjeru
ontbijt, lunch, diner

Dag 4 – Kennismaking met het project
Vandaag is het eindelijk zover, je gaat begin! Na een vroeg ontbijt loop je met zijn allen
richting de school. Bij het ontbijt maak je zelf een lunchpakket. De school ligt ongeveer 5
minuten lopen van het guesthouse af. In de ochtend maak je eerst kennis met de leraren en
de kinderen van de school. In de middag start je met de activiteiten.
Accommodatie:
Eten:

The Shelter Nkokonjeru
ontbijt, lunch, diner
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Dag 5-7 – Projectdagen
Deze dagen staan in het teken van het project. In de ochtend vertrek je rond 8 uur richting de
school. Rond 12 uur eet je je zelfgemaakte lunchpakketje. De invulling van de dag is mede
aan jou; klussen, kennismaken met de lokale mensen, spelen met de kinderen, misschien
een lesje meepikken en praten met de leraren, een huisbezoek, dansen, muziek…. Rond 4
uur pak je je spullen en ga je terug richting het guesthouse. Hier staat rond 7 uur het
avondeten klaar. In de avond is er ruimte voor mooie verhalen bij het kampvuur.
Accommodatie:
Eten:

The Shelter Nkokonjeru
ontbijt, lunch, diner

Dag 8 - Sezzibwa Falls
Na een week hard werken is het tijd voor iets (ont)spannends. Vroeg in de ochtend vertrek je
richting Sezzibwa Falls. De rit ernaartoe voert je door het prachtige platteland van Oeganda.
We arriveren rond het einde van de ochtend. Na een stevige wandeling en een paar uur
relaxen gaan we aan het einde van de dag weer richting Nkokonjeru.
Reistijd:
Accommodatie:
Eten:

2-3 uur
The Shelter Nkokonjeru
ontbijt

Dag 9 - Chill
Vandaag doen we een dagje niks en kan je in de ochtend een kerkdienst bezoeken.
Accommodatie:
Eten:

The Shelter Nkokonjeru
ontbijt, lunch, diner

Dag 10/11 – Project dagen
Deze dagen staan in het teken van het project. Inmiddels ben je meer aangepast aan de
cultuur en ken je de mensen beter. Een kans om het beste van jezelf te laten zien en lekker
de diepte in te gaan. En natuurlijk om de opgepimpte school op te leveren.
Accommodatie:
Eten:

The Shelter Nkokonjeru
ontbijt, lunch, diner
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Dag 13 - Safari
Vandaag vertrek je om 6:00 vanaf Nkokonjeru richting het Ziwa Rhino Sanctuary. Je komt
hier rond 13:00 aan. Om 15:00 ga je op Rhino Tracking. Je komt oog in oog te staan met
deze imposante beesten. ’s Avond zit je rond het kampvuur en geniet van een heerlijke
avondmaaltijd door de Zuid-Afrikaanse kok.
Reistijd:
Accommodatie:
Eten:

6-8 uur
Budget Accommodatie in Ziwa
ontbijt, lunch, diner

Dag 14 - Safari
Vandaag kan je ontbijt je rond 8:00 zodat je om 09:00 in de auto zit richting Murchison Falls.
Rond 12:00 rij je het park in en rond 13:00 kom je aan bij het Red Chilli Restcamp, waar je
lunched (deze lunch moet je zelf betalen). Om 14:30 stap je op de boot richting the Falls.
Onderweg zie je krodillen, nijlpaarden en veel dieren die komen om te drinken. Na de bootrit
vertrek je richting je accommodatie, dit is een prachtige rit door het park. Je slaapt in
ingerichten tenten in Fort Murchison.
Reistijd:
Accommodatie:
Eten:

3-4 uur
Ingerichte tenten in Fort Murchison
ontbijt, lunch (Exclusief) , diner

Dag 15 – Safari
Na een vroeg ontbijt om 5:30 pak je snel je spullen en ga je op ochtend safari. Na een uurtje
rijden kom je aan in de delta, hier is het zoeken naar leeuwen, giraffes, olifanten en met erg
veel geluk zie je nog een luipaard. Rond 10:00 rij je terug en steek je over met het pondje.
Vanuit hier rij je naar de bovenkant van de watervallen. Na een korte wandeling vervolg ga je
park uit en rij je in ongeveer 8 uur terug richting Nkokonjeru. Onderweg stop je voor je lunch,
avond eten staat voor je klaar in Nkononjeru
Reistijd:
Accommodatie:
Eten:

8-10 uur
The Shelter Nkokonjeru
ontbijt, lunch (Exclusief), diner

Dag 16/19 – Project dagen
Deze dagen staan in het teken van het project. Inmiddels ben je meer aangepast aan de
cultuur en ken je de mensen beter. Een kans om het beste van jezelf te laten zien en lekker
de diepte in te gaan. En natuurlijk om de opgepimpte school op te leveren.
Accommodatie:
Eten:

The Shelter Nkokonjeru
ontbijt, lunch, diner
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Dag 21 – Afscheid
Vandaag ga je voor de laatste keer naar het project. Tijd voor het onvermijdelijke afscheid.
Het zal stil zijn op de terug weg. Rond het middaguur rijden we richting Entebbe voor de
vlucht terug.
Reistijd:
Accommodatie:
Eten:

4 uur
ontbijt, lunch, diner

Dag 22 - Aankomst in Nederland
Vandaag land je op (Brussel of Amsterdam) Airport. Een ongelofelijke ervaring rijker.
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