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‘Verken het eiland Zanzibar vanuit het 
perspectief van Dovencultuur en Gebarentaal’ 
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Groepsreis: Deaf Culture Experience tour 
 
Wij organiseren jaarlijks culturele 
ervaringsreizen naar de eilandengroep 
Zanzibar, voor de kust van Tanzania in Oost – 
Afrika. De reizen zijn gericht op het 
verkennen van de levendige Doven-
gemeenschap en de fascinerende cultuur en 
geschiedenis van Zanzibar. 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 op Zanzibar. 
Zanzibar ligt in een van de armste delen 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 Dovenorganisatie van Zanzibar. Lokale dove 
gidsen leiden de groep rond en introduceren de gasten met de 
Dovengemeenschap. 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.  
 
 
 
 

 

 



   
 

Wesemanntravel..com  info@wesemanntravel.com 

 

Zanzibar 

Deaf Culture Experience 
 
 
 
 
 
 

 
Reisinformatie 
Start :   17 Februari 2018 
Duur:    11 dagen 
    Verlengingen zijn mogelijk 
Aantal reizigers:  8-12 
Prijsindicatie:    € 1750 per persoon (gedeelde kamer) * 
 
* De werkelijke prijs is afhankelijk van de actuele prijs van een vliegticket, onder 
voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid. Kijk op de laatste pagina 
voor gedetailleerde prijsinformatie.  
 

Reisprogramma van dag tot dag 

Zaterdag 17 Februari  
We vliegen van Amsterdam naar Dar es Salaam, de grootste stad van Tanzania. 
Op het vliegveld worden we verwelkomd door onze medewerkers die ons naar 
een eenvoudig maar goed verzorgd guesthouse brengen in de stad. Als er tijd is 
laten we je nog wat van de stad zien en kan je kennis maken met de reizigers uit 
andere landen.  

Je kan er ook voor kiezen om rechtstreeks te vliegen op Zanzibar. Neem contact op 
met ons om de mogelijkheden te bespreken.  

Accommodatie:  Econolodge Dar es Salaam  
Maaltijden  In vliegtuig 
 
Zondag 18 Februari 
In de ochtend gaan we naar de haven van Dar 
es Salaam en van daar varen we met een luxe 
veerboot naar het eiland Zanzibar. De 
oversteek duurt ongeveer 2 uur en bij 
aankomst worden we verwelkomd door onze 
lokale dove medewerkers. Zij verwelkomen 
ons en brengen ons naar een leuk guesthous 
midden in het levendige Stone Town, het 
historische centrum van Zanzibar stad. In de 
middag is er tijd om te ontspannen en we 
verkennen de omgeving. ’s Avonds eten we 
samen.    
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Accommodatie:  Jambo inn guesthouse   
Maaltijden:  Ontbijt, lunch en Diner 

Maandag 19 Februari  
’s Ochtends gaan we naar het kantoor van CHAVIZA, de officiële 
Dovenorganisatie van Zanzibar. Daar maken we kennis met het bestuur en 
andere leden. Zij vertellen over hun activiteiten en welke impact dat heeft op de 
Dovengemeenschap van Zanzibar. We krijgen ook een presentatie over Zanzibar 
en een uitgebreide workshop Swahili Gebarentaal. Het is belangrijk om de lokale 
Dovengemeenschap in hun eigen taal te kunnen aanspreken. We lunchen bij een 
resort in de buurt en daarna gaan we aan boord van een bootje en varen we naar 
een klein eilandje voor de kust. Daar leven reuzenschildpadden die je van 
dichtbij kan bewonderen. Het is ook een uitstekende plek om een plons te nemen 
in de oceaan! 
 
Accommodatie:  Jambo inn guesthouse   
Maaltijden:  Ontbijt, lunch en Diner 

 

 
 
 
Dinsdag 20 Februari 
Vandaag verkennen de historische binnenstad van Stone Town. Onze dove  
gidsen nemen ons mee naar verschillende musea en bezienswaardigheden en zij  
vertellen over de boeiende geschiedenis van deze bijzondere plek.  We lunchen  
in een lokaal restaurant en in de middag bezoeken we dove ondernemers.  
Zanzibar behoort tot een van de armste plekken in de wereld, er zijn zo goed als  
geen voorzieningen voor Doven. Zij moeten voor zichzelf zorgen. Het gevolg is  
dat veel doven een eigen bedrijfje zijn begonnen. We bezoeken een aantal dove  
ondernemers en gaan met hen in gesprek.  ’s Avonds eten we samen en is er tijd  
om te ontspannen.  
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Accommodatie:  Jambo inn guesthouse   
Maaltijden:  Ontbijt, lunch en Diner 

 

 
 
Woensdag 21 Februari 
Na het ontbijt bezoeken we dovenschool van Zanzibar. In aanloop naar de reis 
zullen we samen een programma voorbereiden voor de kinderen. We gaan een 
hele ochtend samen met docenten van de school workshops geven en educatieve 
spelletjes spelen. Ons doel is onder meer om een positief beeld te geven van 
doofheid en Dovencultuur. Op Zanzibar worden doven erg gemarginaliseerd en 
wij willen laten zien dat Doven niet minder zijn dan anderen. We lunchen met de 
kinderen en daarna gaan we naar een kruidenbos. Zanzibar staat bekend 
vanwege de specerijen die hier van oudsher worden gekweekt. Lokale boeren 
laten ons zien hoe zij verschillende kruiden kweken. 
 
Accommodatie:  Jambo inn guesthouse   
Maaltijden:  Ontbijt, lunch en Diner 
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Donderdag 22 Februari 
Vandaag is een dag om te ontspannen en gaan we op een snorkeltripje in een 
beschermd watergebied. We varen met een traditionele boot (Dhow) over de 
heldere lichtblauwe wateren rondom het eiland en gaan hier en daar snorkelen,  
tussen de koraalriffen en tropsche vissen. We lunchen op een onbewoond 
eilandje en aan het einde van de middag komen we terug bij ons guesthouse in 
de stad. We eten samen en er is tijd om te ontspannen.  
 
Accommodatie:  Jambo inn guesthouse   
Maaltijden:  Ontbijt, lunch en Diner 

 

 
 
 
Vrijdag 23 Februari 
In de ochtend bezoeken we een 
vrouwenproject dat door de Dovenorganisatie 
is opgezet. Het project is gericht op het 
stimuleren van Dove vrouwen om werk te 
zoeken of een eigen bedrijf te beginnen. Na de 
lunch verlaten we de stad en rijden we het 
binnenland in naar Jozani National Park, een 
beschermd natuurgebied op het eiland. Daar 
lopen we door dichtbegroeide 
mangrovebossen en kijken we uit naar dieren 
zoals tropische vogels en apen. Aan het einde 
van de dag komen we aan in de plaats 
Jambiani, een vissersdorpje aan de prachtige oostkust. Een lokale dove familie 
laat ons de omgeving zien en we eten bij hen thuis.  
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Accommodatie:  Jambiani beach house 
Maaltijden:  Ontbijt, lunch en Diner 

 

 
 

 
Zaterdag 24 Februari 
’s Ochtends kan je lekker ontspannen en genieten van de zon, de zee, en het 
strand. In de namiddag verzamelt de hele Dovengemeenschap van Zanzibar in 
Jambiani. We organiseren een speciale bijeenkomst dat in het teken staat van ons 
bezoek en de Dovencultuur op het eiland. We organiseren een voetbalwedstrijd 
en leuke activiteiten voor kinderen. Er worden presentaties gegeven en er is een 
barbecue voor iedereen. Dit is het eindevenement van deze Zanzibar Deaf 
Culture Experience.  
 
Accommodatie:  Jambiani beach house 
Maaltijden:  Ontbijt, lunch en Diner 
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Zondag 25 Februari 
We brengen de hele dag door op het strand. Je kan van alles doen zoals 
zwemmen, snorkelen, duiken, vissen, kitesurfen, maar je kan er natuurlijk ook 
voor kiezen om helemaal niets te doen en lekker te ontspannen. We kunnen ook 
een boottochtje maken op de zee op zoek naar wilde dolfijnen.  
 
Accommodatie:  Jambiani beach house 
Maaltijden:  Ontbijt, lunch en Diner 

 

 
 
Maandag 26 Februari 
We reizen terug naar Stone Town waar we afscheid nemen van onze gastheren 
en –vrouwen. We pakken de boot terug naar Dar es Salaam en daar checken we 
in voor de vlucht terug naar Amsterdam. De volgende dag kom je daar aan, we 
zijn er zeker van dat je terugkijkt op een leerzame en onvergetelijke ervaring!  
 
 
 
Je kan er ook voor kiezen om langer te blijven, 
bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan 
Pemba, het tweede eiland van de Archipel, of door 
met ons mee te reizen naar de Kilimanjaro in het 
Noorden van Tanzania, het is de hoogste berg van 
Afrika. 
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Gedetailleerde reisinformatie 

Start :   17 Februari 2018 
Duur:    11 dagen 
    Verlengingen zijn mogelijk 
Aantal reizigers:  8-12 
Prijsindicatie:    € 1750 per persoon (gedeelde kamer) * 
 
* De werkelijke prijs is afhankelijk van de actuele prijs van een vliegticket, 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 Meet and greet met doven associatie en gebaren workshop 

o Boot trip naar Prison Island 

o City tour Stone Town 

o Deaf Entrepreneurship tour 

o Dovenschool programma 

o Bezoek aan lokale projecten 

o Spice tour 

o ‘Safari blue’ snorkeltrip 

o Jozani national park 

o Jambiani village tour 

o Deaf Culture Day 

- Inzet van lokale Dove gidsen en reisleiders 

- Nederlandse reisleider die vloeiend is in gebarentaal 

- Bijdrage aan projecten van de Dovenassociatie 

- Toegangsgelden, lokale belastingen en toeslagen 
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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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