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 ‘Een onvergetelijke kennismaking met Ethiopië in de 
context van Dovencultuur en Gebarentaal’ 
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Groepsreis: Ethiopia Deaf  Xperience 
 
Wij organiseren regelmatig culturele 
ervaringsreizen naar Ethiopië in Oost – Afrika. 
De reizen zijn gericht op het verkennen van 
de levendige Doven-gemeenschap en de 
fascinerende cultuur en natuur van Ethiopië. 
We maken op een intensieve manier kennis 
met de lokale Dovengemeenschap en vanuit 
binnenuit kunnen we hun manier van leven 
van dichtbij ervaren. Het doel van deze reizen 
is om betekenisvolle culturele reiservaringen 
te creëren voor onze gasten, in het bijzonder 
dove jongeren en (horende) studenten, en om 
een bijdrage te leveren aan ontwikkeling van de dovengemeenschap in Ethiopië. 
Ethiopië behoort tot de armste landen ter wereld, en dit soort reizen kunnen een 
grote bijdrage leveren aan lokale projecten en organisaties.  
 
Wij bieden een compleet georganiseerd reisprogramma die wordt uitgevoerd in 
directe samenwerking met de Dovengemeenschap in Ethiopië. Lokale dove 
gidsen leiden de groep rond en introduceren de gasten met lokale 
dovenorganisaties en indviduen. Wij zorgen ervoor dat alles goed wordt 
geregeld, we verblijven in goed verzorgde, veilige, en schone accommodaties en 
we werken alleen samen met betrouwbare en verantwoordelijke mensen. Het is 
dé perfecte manier voor jongeren en studenten om een eerste kennismaking met 
een ontwikkelingsland te beleven.  
 
Fondsenwerving 
Naast het reisprogramma bieden wij actieve 
ondersteuning op het gebied van 
fondsenwerving. Wij geven trainingen en één 
op één coaching gericht op het werven van 
financiële middelen ten behoeve van onze 
projecten op Zanzibar en het financieren van 
de reis voor de deelnemers. Vaak is dit een 
heel leerzaam onderdeel van het hele project.  
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Reisinformatie 
 
Vetrekdatum:   28 April 2018 
    13 Oktober 2018 
Aantal dagen:   14 dagen 
Aantal personen:  minimaal 8 
Prijs:    € 1600 per persoon* 
 
* gedeelde kamer, onder voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid 
 
 
Reisprogramma 
 
28 april / 13 oktober 2018 
Je vertrekt met de groep van Amsterdam naar 
Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië. 
Meestal vliegen we met Turkish Airlines via 
Istanbul, of Ethiopian Airlines via Frankfurt. ’s 
Avonds of in de nacht kom je aan, wij halen 
jullie op van het vliegveld en brengen je naar 
het Orange Lion Guesthouse, onze 
comfortabele uitvalsbasis in een rustig deel 
van de stad.  
 
Accommodatie:  Orange Lion Guesthouse 
Maaltijden:   In vliegtuig 
 
 
29 april / 14 oktober 2018 
Op de eerste dag in Ethiopië doen we het rustig aan. In de ochtend is er een 
ontspannen ontbijt en daarna maak je kennis met de dove reisleiders. Zij laten 
jullie de stad Addis Ababa zien, je bezoekt onder andere het nationale museum, 
een kerk, en we lopen door de stad. Als lunch nemen we een echte Ethiopische 
fruitsmoothie en ’s avonds eten we met de groep in het guesthouse.  
 
Accommodatie:  Orange Lion Guesthouse 
Maaltijden:   Ontbijt, lunch, en diner 
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30 april / 15 oktober 2018 
Degene die wil kan in de ochtend meedoen aan een hardloopclinic. Ethiopië staat 
bekend vanwege de vele succesvolle hardlopers, en onze organisatie is 
betrokken bij verschillende hardloopprojecten. Een echte professionele 
Ethiopische atleet neemt je mee op een hardlooptraining van 1 – 1,5 uur. Als je 
niet heel snel bent, geen zorgen; zij passen zich aan aan jouw niveau. Dus als je 
van hardlopen houdt, neem je hardloopschoenen mee! We zullen met de groep 
bespreken of we vaker hardlooptrainingen organiseren tijdens jullie verblijf.  
 
Daarna gaan we naar het kantoor van Dires for Development, onze partner 
organisatie in Ethiopië. Zij voeren sociale programma’s uit voor mensen met een 
handicap, in het bijzonder gericht op sport, onderwijs, en ondernemerschap. Bij 
Dires krijgen we een presentatie over hun werkzaamheden en hun projecten. We 
maken ook kennis met de dove medewerkers in de vorm van een speeddate en 
kennismakingsspelletjes. We krijgen ook een spoedcursus Ethioipsche 
gebarentaal, het is heel belangrijk om een aantal lokale gebaren te kennen. In de 
middag gaan we mee met de SPAT leraren: het zijn dove sportleraren die 
sportles geven aan dove kinderen op scholen in Addis Ababa. We gaan mee met 
de sportleraren en helpen bij de sportles. We krijgen een rondleiding op de 
dovenschool en gaan in gesprek met de docenten, zo krijgen we een indruk van 
het onderwijs in Ethiopië.   
 
’s Avonds is er tijd om te relaxen en eten we met z’n allen in het guesthouse.  
 
Accommodatie:  Orange Lion Guesthouse 
Maaltijden:   Ontbijt, lunch, en diner 
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1 mei / 16 oktober 2018 
In de ochtend en middag bezoeken we 
projecten van Dires. In kleine groepjes 
gaan we naar verschillende scholen om 
sportles te geven en bij te dragen aan de 
onderwijsprogramma’s. In de middag is er 
een lunch bij het kantoor van Dires. ’s 
Avonds doen we mee aan een speciale 
workshop / diner. Het heet ‘Dialogue in 
Silence’ en het is een project waarbij 
professionele dove acteurs workshops 
geven aan horenden om bewustwording 
over dovencultuur te verspreiden. Veel mensen in Ethiopië denken dat doven 
dom zijn en niks kunnen, met dit project willen we daar iets aan veranderen. We 
sluiten af met een diner die door dove koks is bereid.  
 
Accommodatie: Orange Lion Guesthouse 
Maaltijden: Ontbijt, lunch, en diner 
 
2 mei / 17 oktober 2018 
In de ochtend gaan we mee de medewerkers 
van Dires naar dovenscholen, en in de middag 
kunnen we een speciale activiteit organiseren 
die aansluit bij de achtergrond van de 
deelnemers. We kunnen een instelling of 
project bezoeken, of bijvoorbeeld meelopen 
met een lokale professiona (tolk of docent 
bijvoorbeeld)l. We combineren het met leuke 
activiteiten zoals het bezoeken van Merkato, 
de grootste markt van Afrika, en een Ethiopische dansworkshop.  
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Accommodatie:  Orange Lion Guesthouse 
Maaltijden:   Ontbijt, lunch, en diner 

 

3 mei / 18 oktober 2018 
We verlaten Addis Ababa en we rijden het zuiden 
van Ethiopië in. We genieten van het Afrikaanse 
landschap en we maken hier en daar een stop. We 
lunchen bij het meer van Langano, een van de 
weinige meren in Ethiopië waar je kan zwemmen 
(dus neem je zwemkleding mee!). We nemen de 
tijd om te ontspannen en aan het einde van de 
middag rijden we door naar de plaats Hawassa 
waar we de nacht doorbrengen.  

Accommodatie:  Guesthouse Hawassa 
Maaltijden:   Ontbijt, lunch, en diner 

4 mei / 19 oktober 2018 
Vroeg in de ochtend bezoeken we de levendige vismarkt van Hawassa. We 
maken een boottocht over het meer op zoek naar Nijlpaarden, en daarna rijden 
we verder het zuiden in naar de Dorze regio. Het is een gebied in de bergen 
rondom de plaats Aba Minch en het is de leefomgeving van de Dorze stam, één 
van de vele stammen van Ethiopië. We verblijven in de Dorze Lodge, een mooie 
accommodatie gelegen op een prachtige plek met een geweldig uitzicht over de 
vallei. ’s Avonds maken we het gezellig rondom een kampvuur onder de mooie 
sterrenhemel. 
 
Accommodatie:  Dorze Lodge 
Maaltijden:   Ontbijt, lunch, en diner 
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5 mei / 20 oktober 2018 
Vandaag brengen we de hele dag door in 
Dorze. De omgeving bestaat uit een 
verzameling van kleine dorpjes en 
boerderijen afgewisseld met mooie 
natuur. We brengen een bezoek aan een 
Dorze familie die ons laat zien hoe hun 
dagelijkse leven eruit ziet, totaal anders 
dan wij gewend zijn! We duiken diep in de 
Dorze cultuur en we verkennen de natuur. 
We bezoeken onder meer een grote 
waterval en genieten van de mooie 
omgeving.  
 
Accommodatie:  Dorze Lodge 
Maaltijden:   Ontbijt, lunch, en diner 

6 mei / 21 oktober 2018 
’s Ochtends organiseren we een sportdag voor dove kinderen. Dorze ligt erg 
afgelegen en er is in deze regio weinig aandacht voor deze doelgroep. Sport is 
een manier om deze kwetsbare doelgroep zichtbaar te maken en aandacht te 
vragen voor hun positie. Medewerkers van Dires die met ons meereizen uit 
Addis leiden de workshop en wij doen met hen mee. We kunnen allerlei leuke 
sportactiviteiten en educatieve spelletjes organiseren voor de kinderen. 
 
In de middag brengen we een bezoek aan de universiteit van Arba Minch, een 
nabij gelegen stad. Dove studenten van de universiteit leiden ons rond en 
vertellen over hun ambities en toekomstverwachtingen. ’s Avonds eten we 
gezamenlijk in de stad.   
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Accommodatie:  Dorze Lodge 
Maaltijden:   Ontbijt, lunch, en diner 

 
7 mei / 22 oktober 2018 
Vandaag keren we terug naar Addis Ababa. Het is een lange rit, minimaal 8 uur 
rijden. Maar we zorgen dat we vroeg vertrekken zodat we aan het einde van de 
middag in Addis aankomen. Daar nemen we tijd om te ontspannen. 
 
Accommodatie:  Orange Lion Guesthouse 
Maaltijden:   Ontbijt, lunch, en diner 
 
8 mei / 23 oktober 2018 
We brengen nog twee dagen door in Addis. In overleg met de groep kunnen we 
verschillende activiteiten ondernemen. We kunnen mee gaan met de projecten 
van Dires, maar ook andere organisaties en projecten bezoeken. De invulling van 
het dagprogramma is afhankelijk van de wensen van de opleiding en de 
deelnemers.  Op Donderdag organiseren we ter afsluiting van de ervaringsreis 
een eindactiviteit op een lokale school. ’s Avonds gaan we naar een traditioneel  
Ethiopische restaurant waar je kan genieten van Ethiopisch eten, dans, en 
muziek. Degene die wil kan daarna mee het nachtleven van Addis verkennen. 
 
Accommodatie:  Orange Lion Guesthouse 
Maaltijden:   Ontbijt, lunch, en diner 
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9 mei / 24 oktober 2018 
Op de laatste dag in Ethiopië is er tijd om terug te kijken. We organiseren een 
afscheidsceremonie en nemen afscheid van onze gastheren en –vrouwen. In de 
middag is er nog tijd om souvenirs te kopen en ‘s avonds brengen we je naar het 
vliegveld waar je incheckt voor de vlucht terug naar Amsterdam waar je de 
volgende dag aankomt. We zijn er zeker van dat je terugkijkt op een 
onvergetelijke en leerzame ervaring! 
           
      

 

Gedetailleerde reisinformatie 

Vetrekdatum:   28 April 2018 
    13 Oktober 2018 
Aantal dagen:   14 dagen 
Aantal personen:  minimaal 8 
Prijs:    € 1600 per persoon* 
 
* gedeelde kamer, onder voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid.  
 

Inbegrepen: 

 

- Retourvlucht vanaf Amsterdam 

- Alle overnachtingen in goed verzorgde, veilige, en schone accommodaties 

- Alle maaltijden inbegrepen 

- Locaal vervoer volgens programma (auto, boot) 

- Alle activiteiten en excursies vermeld in het programma 

o Kennismaking met Dires for Development en hun medewerkers 
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o City tour Addis Ababa 

o Bezoek aan projecten van Dires 

o Deaf Entrepreneurship tour 

o Bezoek aan diverse ‘dovenprojecten’ 

o Ethiopische Dansworkshop 

o Bezoek aan het zuiden van Ethiopie (5 dagen) 

- Inzet van lokale Dove gidsen en reisleiders 

- Nederlandse reisleider die vloeiend is in gebarentaal 

- Bijdrage aan projecten van de Dires 

- Toegangsgelden, lokale belastingen en toeslagen 

Niet inbegrepen: 

- Excursies en activiteiten die niet vermeld zijn in het programma 

- Persoonlijke uitgaven 

- Eventueel vaccinaties en malariapillen 

- Visum ($50) 

- Reis- en annuleringsverzekering 

- Fooien  

Contact informatie 

Als je geïnteresseerd bent in deze reis of je hebt er vragen over, neem dan 
contact op met ons. Wij staan je graag te woord! 

 
Email:      info@wesemanntravel.com 
Telefoon / sms / whatsapp:   +31642274229 
Skype      wesemann.travel 
Website:     www.wesemanntravel.com 
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