
Op expeditie met Travel Inventive naar Malawi 

 

Malawi, het warme hart van Afrika! Malawi staat bekend als ‘the warm heart of Africa’ 

vanwege de vriendelijke, bescheiden en warme bevolking. De Malawianen zijn gastvrij en 

jullie zullen je hier bijzonder welkom voelen. Het land kent veel prachtige plekken zoals Lake 

Malawi, Liwonde National Park, vissersdorpjes en goudgele stranden. Naast al deze 

prachtige plekken behoort Malawi echter wel tot één van de armste landen van de wereld. 

 

REISPROGRAMMA |  
Let op: Onderstaand reisplan is een indicatie van het programma. Alle projecten en programma 

onderdelen zijn onder voorbehoud. Dit kan uiteraard aangepast worden aan jullie persoonlijke wensen. 

Het eindelijke reisplan is altijd afhankelijk van de lopende projecten en situatie in het land ophet moment 

van vertrek en tijdens de reis.  

 
Dag 1 
Jullie reis naar Malawi begint met een vlucht naar Blantyre. Jullie worden vanuit Blantyre met 
privébusjes naar Zomba gebracht.  
Zomba vormt de uitvalbasis voor onze projecten in Malawi. Hier vinden we eveneens Pakachere, een 
backpackershostel waar de mogelijkheid is om in tenten of in het hostel te overnachten.  
  
Dag 2 
Jullie eerste echte dag in Malawi en jullie gaan direct kennis maken met deze andere wereld. Om Malawi 
optimaal te leren kennen krijgen jullie les in Chichewa.  
 
Aansluitend beginnen jullie met een ontdekkingstocht door Zomba. Jullie bezoeken de lokale markt, 
verschillende soorten supermarkten en andere plekken waar jullie boodschappen kunnen kopen. Terug 
bij het backpackershostel krijgen jullie kookles van een Malawische kok.  
 
Dag 3-6 
De komende dagen maken jullie kennis met verschillende projecten. Jullie gaan aan de slag bij Liyo en 
bij Mawa Otisamala.  
 
Liyo 
Liyo staat voor Likubula Youth Organization. Deze organisatie heeft verschillende programma’s 
ontwikkeld om de jeugd te behoeden voor de negatieve gevolgen die grote armoede met zich 
meebrengt. Het gebrek aan kansen in de regio zorgt voor een hoge werkeloosheid onder de jongeren. 
Daarom biedt Liyo allerlei workshops en trainingen aan, zoals voorlichting over rechten en plichten, 
drugsgebruik, HIV/aids, malaria, tienerzwangerschappen, het vinden van een baan, het inrichten van 
hun leven en financiële zelfstandigheid.  
 
Daarnaast runt Liyo een Home Based Care programma dat zich richt op ouderen, zieken en 
gehandicapte kinderen in de community. Liyo biedt zorg aan de meeste kwetsbaren in de gemeenschap, 
waarbij ze zich focussen op het bouwen en repareren van huizen en helpen bij het bewerken van het 
land in het regenseizoen. Ook hebben ze een Early Childhood Development programma dat zich met 
name richt op (kleine) kinderen.  
 
Mawa Otisalama  
Mawa Otisalama bevindt zich aan de voet van de berg Zomba. Op dit project gaan jullie één dag aan de 
slag. De volledige naam van het project is Mawa udi Anthu Otisamala, dat letterlijk betekent ‘zorg voor 
de kinderen van nu, zodat zij in staat zijn voor de ouderen van morgen te zorgen’. Het is opgericht met 
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als doel om de kwaliteit van het leven in de community te verbeteren. Mawa zet zich niet alleen in voor 
onderwijs, maar bezoekt ook zieken, ouderen en (gehandicapte) kinderen in de gemeenschap.  
 
Jullie overnachten bij Liyo waar jullie back to basic gaan. Dit houdt in dat er geen stromend water is of 
elektriciteit.  
 
Dag 7-9 
Na een indruk te hebben gekregen van het lokale leven en drie dagen hard werken is het tijd voor 
ontspanning. Jullie krijgen de tijd om bij te komen, het zand en stof van jullie af te spelen en te genieten 
van een beetje luxe met een duik in het zwembad en een heerlijke maaltijd.  
 
Op ruim een uur rijden van Zomba ligt het Liwonde National Park. Jullie gaan op safari en maken jullie 
een prachtige boottocht. Jullie gaan opzoek naar nijlpaarden, olifanten, buffels, krokodillen en 
verschillende soorten antilopen van impala tot koedoe. Dit alles onder begeleiding van een lokale gids 
die precies weet waar jullie moeten zijn. Niet vergeten jullie camera mee te nemen!  
 
Dag 9-11 
Na een paar dagen ontspanning gaan jullie aan de slag bij Chayof. Chayof is de afkorting van Chinamwali 
Aids, Youth and Orphan Care Foundation. Deze veelzijdige organisatie zet zich in voor kinderen en 
jongeren en probeert hun te behoeden voor de risico’s die het gebrek aan kansen in de regio door de 
grote armoede en hoge werkeloosheid met zich meebrengt.  
 
Voor de jongeren zijn er programma’s op het gebied van onderwijs en sport & spel. Verder heeft Chayof 
een ochtendprogramma voor kleuters en een Home Based Care programma voor ouderen, waar actief 
gewerkt wordt. Een aantal jonge mensen uit de community hebben een Youth Club opgericht, waarbij 
de oprichters op verschillende dagen bij elkaar komen. Op een laagdrempelige manier wordt 
bijvoorbeeld het taboe rondom aids doorbroken en worden er nieuwe vaardigheden aangeleerd en 
geprobeerd eigen te maken.  
 
Bij Chayof zijn jullie twee dagen te gast waarbij jullie gaan helpen met verschillende activiteiten. Jullie 
slapen in de gemeenschap waar Chayof werkzaam is. Dat bekent weer geen stromend water en 
elektriciteit.  
 
Dag 12 
Maandagochtend vertrekken jullie naar Bwalo Initiative. Dit is een organisatie die zich inzet voor 
straatkinderen en andere kwetsbare jongeren. Vanuit hun eigen centrum stimuleren ze jongeren om te 
re-integreren in de samenleving, naar school te gaan en weer in een gezinssituatie te gaan wonen. In 
de tussentijd biedt het centrum hun ‘a home a way from home’ oftewel een veilige omgeving waar deze 
jongens en meisjes onderdak en voedsel ontvangen, begeleiding krijgen en zich sociaal kunnen 
ontwikkelen.  
 
Dag 13-14 
De laatste twee dagen van jullie reis alweer! Na al dat harde werken op de projecten is het tijd voor de 
laatste ontspanning in Malawi. Jullie gaan een bezoek brengen aan Lake Malawi – en wel naar Cape 
Maclear aan de zuidkant van het meer.  
 
 
Dag 15 
Door onze lokale collega’s worden jullie afgezet op het vliegveld in Blantyre. Met het Malawiaanse leven 
in jullie gedachten en een koffer vol mooie herinneren, stappen jullie in het vliegtuig terug naar huis.   
 

 


