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18-DAAGSE SPONSORREIS TANZANIA

Tijdens deze boeiende rondreis maakt u kennis met het werk van Eye Care Foundation in 

Tanzania. De reis begint en eindigt in Dar Es Salaam. In de provincie Morogoro krijgt u een 

rondleiding in twee oogklinieken en woont u een oogkamp bij. 

En natuurlijk maakt u kennis met de kleurrijke Masaai. De overweldigende natuur met de 

bijzondere flora en fauna ervaart u tijdens uw bezoek aan het Selous reservaat.
We eindigen de reis op het bijzondere eiland Zanzibar. Eens het middelpunt van de slaven-

handel, maar ook bekend om zijn vele specerijen.

Wij geven u met deze reis een goede indruk van de oogzorg die wij hier, dankzij u, sinds 

2008 ondersteunen. En u zult genieten van de prachtige natuur, de cultuur en het directe 

contact met de Tanzanianen.

De reis wordt begeleid door Margreet Geels, medewerkster van het kantoor in Amsterdam. 

Onze Tanzaniaanse medewerker Daniel Wilbard Mashele gaat voor een deel met de reis 

mee en kan u veel vertellen over onze projecten en zijn land. 

De groep bestaat uit minimaal acht en maximaal twaalf personen.



De vlucht wordt uitgevoerd door de KLM 
(de vluchttijden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn)

KL 567   maandag   29/09  Amsterdam - Dar Es Salaam   10.50 uur - 22.10 uur

KL 567     donderdag  16/10  Dar Es Salaam - Amsterdam   23.15 uur - 07.20 uur

REISSCHEMA (het reisschema kan aan kleine wijzigingen onderhevig zijn)

DAG DATUM               OMSCHRIJVING

1. 29 sept.  

2. 30 sept.             

3. 01 okt.               

4. 02 okt.               

5. 03 okt.              

6. 04 okt.              

7. 05 okt.               

8. 06 okt.             

9. 07 okt.              

10. 08 okt              

 

11. 09 okt. 

12. 10 okt.

13. 11 okt.  

14. 12 okt. 

15. 13 okt. 

16. 14 okt. 

17. 15 okt. 

18. 16 okt.        

Reissom (exclusief vlucht): € 2.825,- 
Eenpersoonskamertoeslag: €   425,- 

UW DONATIE

Naast de reissom vragen wij u een donatie voor onze projecten in Mahenge en Mlimba
Met uw donatie van € 1500,- kunnen wij de oogzorg in deze plaatsen verder uitbouwen.
Voor dit donatiebedrag ontvangt u geen factuur. Wij verzoeken u vriendelijk dit zelf over te 
maken. Zo kunt u uw donatie bij uw belastingaangifte makkelijker aangeven.

Vertrek  Amsterdam en aankomst in Dar Es Salaam 

Verblijf Dar Es Salaam 

Bus naar Morogoro; stop bij Village Museum

Verblijf Morogoro; wandeling Uluguru mountains; bezoek Mgeta markt

Bus naar Ifakara door het Mikumi   park

Dagexcursie naar Mahenge. Bezoek nieuwe oogkliniek

Bus naar Mlimba. Bezoek oogkamp; overnachting in Kihanzi

s Ochtends bezoek aan oogpatiënten. ‘s Middags bus terug naar Ifakara

Bus naar Morogoro

Verblijf Morogoro. ’s Ochtends bezoek ziekenhuis. ’s Middags excursie 

Masaai dorp

‘s Ochtends bus naar Kisaki. Stop bij warmwaterbron, ’s Middags naar Selous 

park

Safari in Selous park

4wd jeep naar Mtemere (zuidelijke uitgang park). Bus naar Dar Es Salaam. 

‘s Ochtends boot naar Zanzibar

Verblijf Zanzibar

Verblijf Zanzibar

‘s Middags boot terug naar Dar Es Salaam

Op weg naar de luchthaven diner bij Slipway bay; Late avondvlucht naar 

Amsterdam

Aankomst Amsterdam



Wat is inbegrepen in de reissom:

- Transfers van en naar de luchthaven in Tanzania

- Alle hotelovernachtingen, inclusief ontbijt 

- Busvervoer in Tanzania  

- De gehele Safari trip, incl. eten in Selous natuurpark

- Nederlandse reisbegeleiding

- Kennismaking met de groep voor aanvang van de reis op het kantoor van ECF

De reissom is exclusief:

- De vlucht van Amsterdam naar Dar Es Salaam  (ECF kan assisteren bij de boeking) 

- Visum Tanzania: USD 50 (1 pasfoto nodig); het visum wordt op de luchthaven van      

             Dar Es Salaam, bij aankomst verstrekt

- Lunches en diners ; m.u.v. van de maaltijen in Selous natuurpark

- Entreegelden; m.u.v. entree Selous natuurpark

- Inentingen  (Malaria wordt sterk aangeraden)

- Reisverzekering; verplicht

- Annuleringsverzekering; bij boeking meteen doorgeven.

Annulering:

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. U dient dit zelf te regelen.

Wij kijken er naar uit u mee te nemen naar Tanzania en zien uw reservering graag

tegemoet.

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met: 

Margreet Geels  

op 020-6473879 of m.geels@eyecarefoundation.nl

Privacy

1. In het kader van het aanbieden en uitvoeren van donateursreizen worden persoonsgegevens vastgelegd van 
deelnemers, zoals contact-, adres-, en bankgegevens en reisschema’s. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om: 

a. Uitvoering te geven aan de ledenreis; 
b. Deelnemer te informeren over het werk van ECF.

2. In het kader van het organiseren van de reizen kan ECF gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens vastleggen. Denk 
hierbij aan verzekeringsgegevens, ID nummer, amnese en dieetwensen. Deze gegevens worden alleen opgeslagen indien 
dit noodzakelijk is om een reis of -verblijf zo zorgvuldig en goed mogelijk uit te voeren en te begeleiden. 

3. Persoonsgegevens die verkregen worden in het kader van deelname aan een ledenreis worden niet voor andere 
doeleinden verwerkt, noch worden zij aan derden doorgegeven.



InschrIjfformulIer 

Sponsorreis Tanzania
29 september - 16 oktober  2020

Uw gegevens,

Achternaam (volgens paspoort) .........................................................................................
m/V........................................................................................................................................
Initialen.................................................................................................................................
eerste voornaam (volgens paspoort).................................................................................
Geboortedatum.................................................te...............................................................

Ik reis samen met................................................................................................................

straat.....................................................................................................................................
huisnummer (en toevoeging)............................................................................................
Postcode en plaats..............................................................................................................

e-mail.....................................................................................................................................
Telefoon mobiel................................................................................................................... 
Telefoon thuis ......................................................................................................................
Telefoon werk......................................................................................................................

Vegetarisch     ja    nee  Allergie.................................................................

nee

        midden         gang

Verzekeringsgegevens reisverzekering (verplicht)...........................................................
Verzekeringsmaatschappij.................................................................................................
Polisnummer........................................................................................................................
Telefoonnummer alarmcentrale........................................................................................

Gegevens contactpersoon thuis tijdens reis
n aam.....................................................................................................................................
Adres.....................................................................................................................................
r elatie ...................................................................................................................................
Telefoon thuis.......................................................................................................................
Telefoon werk.......................................................................................................................
Telefoon mobiel...................................................................................................................

Datum en plaats  uw handtekening

u dient dit te doen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur.Deze ontvangt u half augustus,
als bij voldoende deelname is besloten dat de reis definitief doorgaat

Dit formulier ingevuld naar Eye Care Foundation, 
Antwoordnummer 11503, 1000 RA Amsterdam

Tweepersoonskamer      ja             nee

Tweepersoonskamer op indeling met andere deelnemer     ja 

eenpersoonskamer (toeslag € 425)     ja            nee 

Voorkeursstoel op de vlucht (niet gegarandeerd)     raam 

Reis- en annuleringsverzekering dient u zelf af te sluiten 
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