
Tanzania Excursie Biologie
Voorlopig programma d.d. 2 december

dag datum Programma

1 20-2 Vlucht heen 

2 21-2 Naar Mto wa Mbu – documentaire dag

3 22-2 Manyara n.p.

4 23-2 Ngorongoro + Oldupai Gorge

5 24-2 Lake Eyasi

6 25-2 Mto wa Mbu – documentaire dag

7 26-2 Naar Moshi + ½ dag documentaire dag

8 27-2 Reisdag

9 28-2 Mazumbai

10 29-2 Mazumbai

11 1-3 Mazumbai

12 2-3 Reisdag

13 3-3 Bagamoyo – Documantaire dag

14 4-3 Bagamoyo ('s avonds naar vliegveld)

15 5-3 Vlucht naar huis

Dit programma is onder voorbehoudt van Afrika. Bij reizen naar
Tanzania kan er altijd is anders gaan dan gepland. 
Hieronder lees je het programma van dag tot dag. 

Dag 1: Amsterdam – Tanzania
Vanaf Amsterdam vliegen jullie naar Tanzania. Jullie vliegen met Turkisch Arilines, via Istanbul. 
Net na middennacht zullen jullie aankomen op Kilimanjaro itnernational Airport (KIA) 
12.15 – 16.45: Amsterdam – Istanbul (TK1952)
17.45 – 01.40 (+1) : Istanbul – KIA (TK603)

Dag 2: KIA –  Mto wa Mbu
Op KIA worden jullie opgewacht door 2 minibusjes. Slaap gerust in het busje, want de rit duurt 
ongeveer 4 uur. We brengen Jullie naar Mto wa Mbu. Volledig brak, maar wel blij komen we 
aan in het dorpje Mto wa Mbu  aan de rand van het Lake Manayara np. We gaan lekker 
ontbijten en naar de camping om de tent op te zetten. Neem je rust, maar kijk ook je ogen uit. 
Na de lunch is er voldoende gelegenheid voor de eerste filmacties.  Er zijn diverse ½ dag 
excursies, die je met je groepje kunt doen. 
Mogelijkheden:  

 Wandelen door rijstvelden en bananenplantages (evt gids voor uitleg)
 Wandel of fiets door het dorpje; bestudeer de cultuur
 Wandel of fiets door de savanne. Gids verplicht!!
 Op het terrein komen diverse insecten en vogels voor

Dag 3: Manayara N.P. 
Bezoek het Lake manyara nationaal park. Vooral een “must see” voor iedereen die behalve 
groot wild ook klein wild leuk vindt. Neem ook notie van de “worstenboom” bij de ingang. 's 
avonds zijn we terug in ons kamp. 



Dag 4: Ngorongoro

We ontbijten extra voeg en nemen onze tandenborsten mee voor een nieuwe safari.  Na het 
ontbijt rijden we naar de Ngorongoro concervation area. We proberen hier om 6 uur 's 
morgens bij de gate te staan. 
De reden is dat onze eerste stop nog minstens een uur rijden over een zandpad is: de Oldupai 
Gorge, waar de Zinjanthropus boisei gevonden is (1.75 mil jaar). 
We bezoeken hier niet alleen het museum, maar ook de daadwerkelijk opgravingsplek. 
Vanwege de zon en de verzinnende hitte op deze plek, willen we deze plek zo vroeg mogelijk 
op de dag bezoeken. 

Na een bezoek aan de Oldupai Gorge, rijden we terug naar de Ngorongoro krater. Dit is de 
grootste caldera (ingestorte vulkaankegel) ter wereld. Het is de thuisbasis van meer dan 25 
duizend dieren. Bijna alle grotere dieren van Oost-Afrika komen hier voor, zoals de leeuwen, 
zebra's, gnoes, nijlpaarden, flamingo's en diverse soorten gazellen. Als we geluk hebben zien 
we misschien ook een de zwarte neushoorn. Aan het einde van de dag gaan we naar het dorpje
Karatu. Waar we slapen in het luthern hostel. Let op: alcohol is verboden op dit terrein. 

Dag 5: Lake Eyasi
Nog een vroege start. We vertrekken met een 'ontbijtpakket' voor de zonsopkomst naar de 
Hadzabe. Samen met deze Klick!-sprekende bosjesmannen gaan we op jacht. Er wordt nog 
steeds op traditionele wijze met pijl en boog gejaagd en de vrouwen verzamelen onder andere 
vruchten en wortels uit de omgeving van de nederzetting. 
Na het jagen en verzamelen bent u uitgenodigd om samen met onze nieuwe vrienden het vlees
en de vruchten te proeven. 
Vanaf de Hadzabe bezoeken we een lokale smederij van de Datoka stam. Deze stam heeft een 
levenststijl vergelijkbaar met de Masaai, hoewel er ook verschillen zijn. Een van de 
belangrijkste verschillen is dat de Datoka verantwoordelijk zijn voor alle metaalbewerking in de
regio en het maken voor de pijlpunten en sieraden voor onder andere de Masaai en Hadzebe.
Aan het einde van de dag rijden we terug naar de camping in het dorpje Mto wa Mbu, waar 
onze tenten op ons gewacht hebben.

Dag 6: Documantaire dag
Deze dag wordt door jullie ingepland. Op bezoek bij de Masaai? Op de fiets zo dicht mogelijk 
naar de dieren? Interviews met vissers, een reforestratie programma?

Dag 7: Documentaire maken in Moshi
Van Mto wa Mbu gaan we naar Moshi. Na het inchecken in het hotel splitsen we in een aantal 
groepen:

 Bezoek van een koffie plantage
 Bezoek voet Kilimanjaro 

Voor de Kiligangers:  Neem je camera en zwemkleding mee voor deze excursie. Wandel door 
een klein woud, zoek kameleons of zwem in het gletsjer water. We lunchen een traditionele 
lunch in het kleine dorpje Marangu, aan de voet van de berg. 

Dag 8: Reizen
Het aanblik van Kilimanjaro rond zonsopkomst is geweldig, dus voor de beste foto's zullen jullie
vroeg moeten opstaan. 

We verlaten Moshi en gaan onderweg naar de Usambara Mountains. Tijdens de rit glijdt het 
prachtige Tanzaniaanse landschap aan onze ogen voorbij. De bus neemt ons mee de Usambara
Mountains in. Deze bergen hebben een zeer rijke flora. 90% van de planten die in geheel 
Tanzania voorkomen, zijn hier ook aanwezig. Al slingerend brengt de weg ons in het Mazumbai 
Forest Reserve. Dit reservaat omvat een groot regenwoud met bijzondere dieren zoals de 
Usambara twee-hoorn kameleon, zwart-witte colobusapen, maar ook vele unieke vogels. Onze 
uitvalsbasis de komende dagen is een oude koloniale boerderij op de rand van het regenwoud.

Let onderweg ook goed op de overgangen tussen de diverse ecosystemen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zinjanthropus_boisei


Dag 9 + 10+11: Usambara Mountains: Mazumbai
Op onze eerste dag in Mazumbai wandelen we samen met een ranger door het beschermde 
gedeelte van het bos. De ranger vertelt ons over de geschiedenis van het gebied, medicinale 
planten en hun gebruiken. Hij brengt ons naar de langste en breedste boom van het bos. Voor 
we onze wandeling vervolgen genieten we van een heerlijke picknick in het bos. We zullen 
onderweg vogels, apen en kameleons zien. 

De tweede en derde dag zullen in het teken van de documentaire staan. Er is een keur aan 
onderzoeksmogelijkheden. Een aantal voorbeelden:

– bezoek aan een middelbare school (stukje met de bus)

– verschil in kaart brengen tussen primair regenwoud en secondair regenwoud

– praten met boeren over de invloed van het regenwoud op hun leefomstandigheden

– praten met ouderen over de veranderingen in het regenwoud de afgelopen 50 jaar

– praten met mensen van de agrarische universiteit over het behoud van het regenwoud

LET OP: alle interviews dienen ruim van te voren aangevraagd te worden. 

Dag 12 + 13 + 14 
Onze laatste grote reisdag. Met een mini busje gaan we naar Bagamoyo, een plaatsje aan de 
kust. De rit duurt weer ongeveer 7 uur.
In bagamoyo overnachten we op een bijzondere plaats: Firefly – campsite. Hoewel het gebouw 
in het historische stadshart ligt, merk je er niets van zodra je op de camping staat. 
Het strand ligt op 5 minuten lopen. 
Jullie hebben 2 volle dagen in Bagamoyo. Alle uitstapjes hier zijn voor eigen rekening. 

Dag 15  Bagamoyo + Amsterdam
Op dat 14, stappen we rond middennacht in de bus, naar Dar es Salaam. Net na middacht 
gaat jullie vlucht terug naar huis. We nemen afscheid van jullie en wensen jullie ene goede reis.
Wel thuis!

04.35 – 10.50: Dar es Salaam – Istanbul (TK604)
14.40 – 17.25: Istanbul – Amsterdam (TK1953)


