
Op expeditie met Travel Inventive naar Oeganda 

 

Oeganda, de parel van Afrika!  
In Oeganda vind je alles wat Afrika te bieden heeft! Het land kent tropisch weer, 

schilderachtige landschappen en een zeer hartelijke bevolking. Op het gebied van natuur en 

wildlife zit je hier helemaal goed; regenwouden, savannes, meren, gorilla’s, chimpansees, 

leeuwen, zebra’s en giraffen. 

 

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 1-2 
Jullie reis naar Oeganda begint met een vlucht naar Entebbe. Aan boord krijgen jullie uiteraard drankjes 
en een maaltijd. Jullie kunnen voor tijdens de vlucht een boek, tijdschrift of muziek meenemen zodat 
jullie je kunnen vermaken tijdens de reis. Bij aankomst op de luchthaven in Entebbe worden jullie 
opgewacht door één van onze lokale collega’s. Jullie krijgen een introductie van regiocoördinator 
Chantal. Chantal woont al ruim 5 jaar in Oeganda en kent Oeganda als geen ander! Afhankelijk van de 
vluchttijden en aankomst in Oeganda overnachten jullie in Entebbe.  
  
Dag 2-5 
In de ochtend rijden jullie richting Masaka. Onderweg krijgen jullie al veel te zien van het Oegandese 
leven. We nemen een binnenlandse route, over zandwegen. Onderweg hebben we een stop bij de 
evenaar. 
Jullie rijden daarna direct door naar het eerste project, Lwengo.  
 
De organisatie Lwengo zet zich in om een einde te maken aan de heersende armoede in dit gebied. Met 
programma’s voor kinderen en volwassen wordt op verschillende terreinen gewerkt om mensen de 
middelen te geven om op eigen benen te staan. Dit begint met een kleuterschool en een basisschool 
waar honderden kinderen dagelijks les krijgen. Daarnaast richt Lwengo zich op de basisbehoeften zoals 
schoon drinkwater, voedselzekerheid, een inkomen en trainingsprogramma’s over HIV/aids. Deze drie 
dagen zetten jullie in voor de dorpen in Lwengo. Jullie brengen de nacht door op de school zelf wat 
inhoudt dat jullie geen beschikking hebben over stromend water of elektriciteit. 
 
Dag 5-6 
Na kennismaking met het eerste project is het tijd voor een dagje ontspanning. En waar kan dat beter 
dan bij Lake Mburo! We gaan vroeg in de ochtend op gamedrive in het park waar je (hopelijk) heel veel 
buffalo’s, giraffen, krokodillen, nijlpaarden en zebra’s kunt spotten. In de middag maken we een 
boottocht over het meer. ’s Avonds slapen we bij de Backpackers. 
 
Dag 6-8 
We gaan 2 dagen aan de slag bij het project FOHO.  Het straatkinderen project probeert de jongeren 
weer een toekomst te geven. Het project beschikt nu over een Hostel voor de jongeren. De voormalige 
straatkinderen kunnen blijven slapen. Ze volgen een vast programma en gaan overdag naar school. 
FOHO biedt ook hulp aan de families van deze (voormalige) straatjongeren. Voldoende activiteiten waar 
jullie bij kunnen helpen.  
 
Dag 8-9 
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Na een paar indrukwekkende dagen in Oeganda is het tijd voor een paar dagen ontspanning. En waar 
kan dat beter dan bij Lake Bunyonyi! In de ochtend vertrekken jullie naar Lake Bunyonyi waar jullie 2 
dagen zullen verblijven. Lake Bunyonyi is de perfecte omgeving om tot rust te komen en te genieten 
van één van de mooiste plekken van Oeganda. Groene heuvels rondom een prachtig meer vol met 
kleine eilandjes. Jullie kunnen hier zwemmen of in een uitgeholde boomstam over het meer peddelen. 
Op de terugweg rijden jullie direct door naar het volgende project Pelido. 
 
Dag 9-11 
De naam Pelido is een afkorting van Promotion of Enterprises and Livelihood Development 
Organisation. De organisatie werkt vooral in gemeenschappen buiten Masaka. Hier zijn weinig 
voorzieningen; de meeste mensen leven van wat ze zelf kunnen verbouwen. Pelido helpt de bevolking 
stap voor stap een beter bestaan voor zichzelf op te bouwen inclusief voedselzekerheid, toegang tot 
schoon drinkwater, mogelijkheden om een eigen inkomen te verdienen, onderwijs en meer. 
Jullie gaan de handen uit de mouwen steken om een bijdrage te leveren aan datgene waar ze op dat 
moment behoefte aan hebben. De nacht brengen jullie door in de gemeenschap waardoor jullie geen 
stromend water en elektriciteit tot jullie beschikking hebben. 
 
Dag 11-14 
Nadat iedereen is opgestaan en heeft ontbeten, reizen jullie door naar Kim. Kim is een Nederlandse 
vrouw die inmiddels al jaren in Oeganda woont op een bijzondere plek. Ver weg van de grote weg, 
midden in de natuur en in een lokale gemeenschap. Jullie mogen kennismaken met deze inspirerende 
vrouw en haar bewonderenswaardige werk. Kim vertelt jullie meer over het leven in Oeganda en hoe 
zij de bevolking een helpende hand heeft kunnen bieden met het project Bivanmuntuyo. Kim neemt 
jullie mee de dorpjes verkennen, jullie leren meer over het belang van pindakaas en jullie gaan aan het 
werk op het land. 
 
Dag 14-15 
De reis is alweer bijna afgelopen en hopelijk zijn de dagen voorbijgevlogen! Het is weer tijd om terug 
te keren naar Entebbe waar vandaan jullie weer naar huis vliegen. In Entebbe is er nog even tijd om uit 
te rusten, te winkelen. Door onze lokale collega’s worden jullie afgezet op het vliegveld in Entebbe. 
Met het Oegandese leven in jullie gedachten en een koffer vol mooie herinneringen, stappen jullie in 
het vliegtuig terug naar huis.   
  
Een reistas vol mooie en waardevolle  herinneringen!  
 

 


