
Stichting Amuria organiseert een 19 daagse groepsreis naar Oeganda! 

 
Oeganda, niet voor niets “De Parel van Afrika”        
genoemd, is het land waar Stichting Amuria 
(www.amuria.nl) zich op richt in het kader van 
hulpverlening. 
 

De groep zal uit maximaal 12 deelnemers     
bestaan onder begeleiding van Dick van der 
Linden, de voorzitter van Stichting Amuria.  
Er zal volop gelegenheid zijn om het “echte” 
Afrika te ervaren. Zowel de mooie natuur en 
toeristische trekpleisters als sloppenwijken en 
dorpen in “The Bush”, waar we hulpgoederen 
gaan uitdelen, zullen deel uit maken van de 
reis. Om hulpgoederen mee te kunnen nemen 
verwachten we van iedere deelnemer dat één 
van de twee koffers - je mag twee koffers van 
maximaal 23 kg per stuk per persoon meene-
men - vult met deze hulpgoederen (Stichting 
Amuria levert deze hulpgoederen aan).  
 
 

De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers,  
prijsontwikkeling van de vliegtickets en valutakoersen 
en zal minimaal €1880,- en maximaal €2550,- per   
persoon zijn. Deze prijs is op non-profit basis samen-
gesteld en gebaseerd op overnachtingen in  tweeper-
soonskamers; voor een eenpersoonskamer geldt een 
toeslag van €250,-. Mocht er toch geld overblijven dan 
komt dit ten goede aan Stichting Amuria. 
 
 

Bij de prijs is inbegrepen; 
- De retourvlucht met KLM vanaf Amsterdam, Brussel  
  of Düsseldorf naar Entebbe(vertrekplaats in overleg).  
- Alle vervoer in Oeganda, 
- Alle overnachtingen met ontbijt in goede hotels, 
- Een warme maaltijd in “The Bush”, 
- Alle entreekosten voor de gezamenlijk te  
  bezoeken toeristische plekken en activiteiten. 
 
Alle overige uitgaven zijn voor eigen rekening. Met 
een totaal bedrag, voor de gehele reis dus, van €325,00  
(= 1.200.000 Oegandese shilling) kun je elke dag een 
goede warme maaltijd, ruim voldoende drinken en  
eventueel wat souvenirs kopen. Daarnaast moet je   

rekening  houden met de kosten voor visum, vaccina-

ties, anti malaria tabletten, reisverzekering en eventu-

eel een  annuleringsverzekering. 
 

 
Laat het dus zo snel mogelijk weten als je serieus geïn-
teresseerd bent en mee zou willen op deze reis. Een 
aanbetaling is dan nodig als bevestiging en om je ticket 
mee te boeken. Zodra het aantal deelnemers bekend is 
zullen we de definitieve prijs doorgeven.  
Ook zal er voorafgaand aan de reis een informatie    
bijeenkomst worden gehouden. 
 
 

Reisschema: 
 
Dag 1   
Maandag 22-01-2018 
‘s Ochtends vertrek rich-
ting Oeganda.   
Aankomst ’s avonds laat 
in Entebbe. 

Dag 2 
In Entebbe bezoek aan   
Botanische tuinen. Daarna, 
met een tussenstop in 
Kampala, reis naar Jinja, 
waar we in de loop van de 
middag zullen arriveren. 

Dag 3 
’s Ochtends boottocht naar 
de bron van de Nijl. ’s Mid-
dags bezoek aan Jinja 
Town. 
 
Dag 4 
Reis naar Mbale, ‘s middags vrij te besteden.                                                                
 
Dag 5 

Vertrek vanuit  
Mbale naar Sipi 
Falls, de mooiste 
watervallen van  
Oeganda.  
Daar hebben we 
een tocht lang de 
watervallen van 
Sipi, naar keus 1, 2 
of 3 watervallen.  

Eind van de dag zijn we weer terug in Mbale.  
 

Dag 6 
Reis naar Soroti, waar we vroeg in de middag aanko-
men. 



 
Dag 7 
’s Ochtends bezoek aan 
een echte Afrikaanse 
kerkdienst in het vluch-
telingenkamp van Soro-
ti, later in de middag 
beklimming van Soroti 
Rock. 
 
 

Dag 8, 9 en 10 
Diverse activiteiten in  
Amuria en Soroti. 
Waaronder bezoek aan 
The Bush (het platte- 
land van Amuria), be-
zoek Kliniek, Scholen, 
ontmoetingen met 
leerlingen uit de 
scholarschips van 
Stichting Amuria, uitdelen van voedselpakketjes, etc. 
Het programma voor deze dagen wordt later exact in-
gevuld. 
 
 
Dag 11 
Reis via Lira naar Masindi, 
waar we eind van de mid-
dag aankomen. 
Onderweg een stop bij      
Karuma Falls. 
 

 
Dag 12 
Vertrek naar  
Murchison Falls  
National Park. 
We reizen door een 
deel van het park 
waar we een Chim-
pansee tracking 
doen en een tocht 
over de Nijl naar de 
beroemde 
“Murchison Falls”. 
We overnachten 
daar in comfortabe-
le “banda’s”.  

 
Dag 13 
Tour door het mooiste 
gedeelte van het wild-
park    inclusief een 
“Gamedrive” en een be-
zoek aan de “Top of the 
Falls” 
‘s Avonds terugkeer naar 
Masindi.  

Dag 14 
Bezoek aan een afgesloten 
beveiligd park waar men 
een fokprogramma heeft 
gestart voor Neushoorns 
die in Oeganda uitgestor-
ven waren. Vervolgens 
reis naar Hoima, aankomst 
vroeg in de middag. 
 
Dag 15  
Lange reis, met interessante tussenstops, naar Kasese, 
aankomst eind van de middag. 
 
Dag 16  
Vroeg vertrek naar Queen 
Elisabeth NP om een  
Gamedrive te doen. 
In de middag een tocht 
door het Kazinga Chan-
nel. Eind van de dag zijn 
we weer in Kasese. 
 
 
Dag 17  
Vertrek naar Masaka. 
Bijkomen in een mooie  
lodge met zwembad, aan-
komst vroeg in de middag. 
 
Dag 18 
Vertrek naar Entebbe Airport, via Kampala (bezoek 
craftshops), om daar aan het eind van de dag terug te 
vliegen. 
 
 
Dag 19 - Vrijdag 9 februari 
‘s Ochtends aankomst in Nederland 

Heb je vragen of wil je meer informatie neem gerust contact met ons op via e-mail (heeft de voorkeur) of telefoon. 
Ben je serieus geïnteresseerd om deel te nemen aan deze reis, meld je dan aan via e-mail of telefoon. 

 

Stichting Amuria 
e-mail: info@amuria.nl  Telefoon: 036-5221358 

 

In principe is dit de definitieve omschrijving van de reis, onvoorziene omstandigheden kunnen echter tot wijzigingen leiden. 
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