
Friends for Life  
Scholarship Tour Kenia  

6-15 Oktober 2019 

Mis dit unieke Afrikaanse avontuur in  
de wildernis niet!  
 
Geniet van een bush breakfast verzorgd door de Maasai… 
Sta oog in oog met neushoorns en olifanten… 
Zeil langs tropische Swahili eilanden op een traditionele dhow… 
 
 



Programme 
Don’t miss this unique African experience! 
 
Tee off in Kenya and meet giraffes on the green…. 
Sleep underneath the African sky with roaring lion sounds… 
 
 
 
 

Dag 1: Karibu Kenia! 

Geniet direct na aankomst van de 

prachtige  natuur met een verblijf in de  

Emakoko lodge in het Nairobi National 

Park waar u vanuit het vliegveld naar 

toe wordt gebracht. De Emakoko lodge 

biedt een oase van rust midden in de 

natuur.   

Dag 2 : Wildlife in Nairobi 

U kunt in Nairobi National Park genieten van 

een game drive om leeuwen, luipaarden, 

giraffen en verschillend ander wild te 

ontdekken. In de middag onmoet u diverse 

Keniaanse studenten op de Universiteit van 

Nairobi die met steun van Friends for Life 

een mooie toekomst opbouwen.     

Dag 3:  Verken Kenia per landcruiser 

U wordt in de ochtend door de prachtige 

landschappen van Kenia meegenomen naar 

het exclusieve Enasoit Conservancy waar u 

voor de lunch arriveert. U verblijft hier 4 

nachten. Dit verblijf is zeer geliefd en ook 

Koningin Beatrix heeft hier met haar 

familieleden een mooie tijd doorgebracht.      

Dag 4: Trekking met Maasai 

In dit exclusieve verblijf overnacht u 

slechts met de groep waarmee u deze reis 

maakt. De groep bestaat uit maximaal 13 

deelnemers. Dit betekent dat u ook de 

enige groep bent die in het reservaat  op 

zoek gaat naar ‘the big five’. .    

Dag 5: Thinking Man safari 

In de ochtend neemt Friends for Life u graag 

mee naar een nabijgelegen school en 

mobiele kliniek om een indruk te krijgen van 

het belang van goede educatie in Kenia.  

In de namiddag kunt u luisteren naar een 

lezing van een Samburu krijger over de 

Samburu cultuur en het natuur- 

beschermingsprogramma van de omgeving.  

  

U kunt daarom zelf uw dagindeling volledig 

bepalen. De managers van Enasoit staan 

klaar om uw programma te faciliteren. Maak 

bijvoorbeeld een safari te paard, laat uw 

ontbijt serveren in de wildernis, dineer in de 

avond onder de sterrenhemel of bereidt u 

voor op een spannende wandel safari met 

lokale Maasai als begeleiders.  
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https://emakoko.com/
http://www.uonbi.ac.ke/
http://www.uonbi.ac.ke/
http://www.enasoit.com/
http://www.ffl-foundation.org/organisatie/
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Dag 6: Oog in oog met neushoorns 

Op deze dag in dit prachtige gebied 

krijgt u de kans om in het nabijgelegen 

reservaat ‘Ol Jogi’ oog in oog te staan 

met imposante maar bedreigde 

neushoorns. Uiteraard kunt u ook op 

deze dag weer volledig uw eigen 

programma bepalen.  

Dag 7: Van savanne naar zand strand 

U vliegt per privé Cessna vliegtuig naar 

Kiwayu Island, een eiland met tientallen 

kilometers ongerept strand. U dineert op 

de traditionele en luxe Arabische Tusitiri 

dhow waar u ook de nacht op door kunt 

brengen. U kunt echter ook kiezen voor 

een verblijf in het bijzondere ‘Mike’s 

camp’ op het eiland. Alle ruime cottages 

zijn gelegen in de duinen waarvandaan u 

een prachtig uitzicht heeft. Daarnaast is dit 

‘eco’ verblijf volledig milieuvriendelijk en 

wordt er voornamelijk gebruik gemaakt 

van wind- en zonne energie en lokale 

producten.  

Dag 8: Arabische Dhow 

Op deze dag zeilt u met de dhow op de 

Indische oceaan die u naar Lamu brengt 

via een prachtige route. U verblijft de 

laatste twee nachten in het moderne en 

comfortabele Majlis hotel in Lamu. Het 

hotel is op slechts 10 minuten afstand 

per boot gelegen van Lamu town.  

Dag 9:  Swahili cultuur   

U kunt op deze dag de eeuwenoude 

Swahili cultuur opsnuiven door een bezoek 

aan Lamu town, welke onderdeel is van de 

Unesco Wereld erfgoedlijst. De stad is één 

van de oudste nederzettingen van Kenia en 

is gesticht door het Swahilivolk.  

Dag 10:  Terugvlucht naar Nairobi 

Op deze laatste dag vliegt u terug vanuit 

Lamu naar Nairobi.   

http://www.oljogi.org/
http://www.oljogi.org/
http://www.oljogi.org/
http://www.oljogi.org/
http://www.enasoit.com/tusitiri-dhow/
http://www.enasoit.com/tusitiri-dhow/
http://www.enasoit.com/tusitiri-dhow/
http://www.enasoit.com/tusitiri-dhow/
http://www.enasoit.com/tusitiri-dhow/
http://mikescampkiwayu.com/
http://mikescampkiwayu.com/
https://themajlisresorts.com/
https://themajlisresorts.com/
https://themajlisresorts.com/
http://www.magicalkenya.com/what-to-see/world-heritage-sites/lamu-old-town/
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          Waarom is deze reis zo uniek?  

  
* Lokale begeleiding gedurende de gehele reis door een Nederlands/Keniaans koppel  

dat woonachtig is in Kenia * 

 

* U ontdekt een diversiteit aan Keniaanse landschappen; van de bruisende hoofdstad Nairobi tot 

de adembenemende savanne en de exotische kustlijn *  

 

* Verblijf in top niveau accommodaties en luxe transport, inclusief het reizen met een privé 
 Cessna vliegtuig binnen Kenia *  

 

* Exclusief activiteiten programma waarin u de Keniaanse cultuur kunt opsnuiven, een zeiltocht 

kunt maken met een traditionele dhow en een interessante ‘Thinking Man safari’ krijgt 

aangeboden waarin u meer ontdekt over het lokele natuurbeschermingsprogramma en de 

Samburu cultuur * 

 

* Een unieke ontmoeting met jonge talentvolle studenten binnen het Friends for Life programma  

waarbij u meegenomen wordt naar de plek waar een student is opgegroeid. Vervolgens kunt u 

ook de Universiteit van Nairobi bezoeken waar dezelfde student een opleiding heeft kunnen 

volgen dankzij het Friends for Life programma* 

 

  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=6pqTicfMUoo
http://www.ffl-foundation.org/organisatie/
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De prijs van deze reis ontvangt u op aanvraag.   

U kunt hiervoor en voor overige vragen contact met ons opnemen via:  

  

tourkenia@friendsforlife.nl of belt u ons via:  070 3242436.   

 

NB. Voor meer informatie over Stichting Friends for Life kunt u onze website bezoeken:  

www.ffl-foundation.org of rechtstreeks contact met ons opnemen via info@friendsforlife.nl. 
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