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‘KERAMIEK STOKEN OP AFRIKAANSE WIJZE' 

15-daagse culturele rondreis / 8 -22 januari 2021 / reissom € 1.295  (excl. ticket indicatief € 550) 

 
PROGRAMMA VAN DAG TOT DAG 

We volgen in principe het gestructureerd lesprogramma, waarin ook aandacht is voor aspecten van de rijke West Afrikaanse cultuur. Als zich spontaan 

alternatieven aandienen of als de omstandigheden daarom vragen kan er in overleg het de deelnemers worden afgeweken van het programma.  

Het staat je vrij om af te zien van de aangeboden werkopdrachten en excursies en dan eigen activiteiten te ondernemen.  

Elke middag wordt echter afgesloten met een gezamenlijke terugblik op de dag en op het werk dat we maakten.  

Tenzij dit anders is vermeld gebruiken we de maaltijden op de lodge waar we te gast zijn. 

 
dag datum 2021 voormiddag lunchtijd namiddag avond overnachting in  

  1. Vrijdag 

8 januari 

Vertrektijd heenvlucht vanaf Schiphol: 

 

. 
 

 13.20 uur: Aankomst op 

Banjul International 

Airport:  

Welkom door de 

reisbegeleiding, met 

onze bus naar 

Berending, inchecken. 

 

Kennis maken, 

informatie uitwisselen, 

toelichting op het 

programma en geld 

wisselen. 

 Soforal Lodge 

Berending 

  2. Zaterdag 

9 januari 

We maken een wandeling door het 

dorp en bezoeken wat family 

compounds.  

 Een relaxte middag aan 

het strand van kartong 

bij Boboi Beach Lodge 

 Soforal Lodge 

Berending 

  3. Zondag 

10 januari 

Na het ontbijt  gaan we een paar dagen 

op pad. Bezoek aan de dagmarkt en de 

soeveniermarkt van Brikama, de 

grootste stad in het Zuidwesten van 

Gambia. 

Lunch in Tumani Tenda 

Eco Camp  

Klei halen met de 

ossekar 

Materialen jutten 

onderweg  

 Eco Tourist Camp 

TumaniTenda 
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 4. Maandag 

11 januari 

Klei bewerken 
 

 kleien  Eco Tourist Camp 

TumaniTenda 

   5. Dinsdag 

12 januari 

kleien  Kleien 

In de namiddag aan we 

naar het dorp en de 

vrouwentuin. 

 Eco Tourist Camp 

TumaniTenda 

   6. Woensdag 

13 januari 

Vandaag maken we een excursie naar 

het slavernijverleden van Gambia. Met 

een klassieke houten boot gaan we 

door de mangroven en over het open 

water van de rivier naar James Island. 

Lunch in Albreda op de 

Noordoever. 

We bezoeken het 

informatie centrum in 

Juffury. Zodra het tij het 

toelaat gaan we terug 

naar Tumani Tenda. 
 

 Na het avondeten komt de vrouwen dansgroep 

voor ons optreden 

Eco Tourist Camp 

TumaniTenda 

   7. Donderdag 

14 januari 

Na het ontbijt gaan we terug naar de 

kust. 

Lunch bij Soforal.  Klei werkstukken 

maken 
  Soforal Lodge 

Berending 
 8. Vrijdag 

15 januari 

Klei werkstukken maken  Kleiwerkstukken 

maken 
 Soforal Lodge 

Berending 
 9. Zaterdag 

16 januari 

kleien  We maken een 

gezamenlijk 

kleiwerkstuk of 

zandscupltuur. 

 Soforal Lodge 

Berending 

 10. Zondag 

17 januari 

We maken een gezamenlijk 

kleiwerkstuk of zandscupltuur. 

 We hebben een relaxte 

middag aan het strand 

bij Boboi Beach Lodge. 
 

We blijven hier een nachtje slapen Boboi Beach Lodge 

 11. Maandag 

18 januari 

Papieroven bouwen en stoken 
 

Lunch bij Soforal In de namiddag 

brengen we een kort 

bezoek aan het socio-

culturele museum van 

Gunjur. 

 Soforal Lodge 

Berending 

 12. Dinsdag 

19 januari 

Ovenbouw  Ovenbouw Na het avondeten wordt een kampvuur ambiance 

gehouden met de drummers en dansers van de 

lodge. 

Soforal Lodge 

Berending 

 13. Woensdag 

20 januari 

Na het ontbijt start ovenstook, en 

werken aan de gezamenlijke sculptuur 

van zandstenen.. 

 Verder met de 

ovenstook  
 Soforal Lodge 

Berending 

 14 

 

 

Donderdag 

21 januari 

 

We maken een vroege vogelboottocht 

op de rivier de Allehein bij Kartong. 

Aansluitend ontbijten we bij Doudou’s 

 In de loop van de 

middag rijden we naar 

Tanjeh, de grootste 

 

 

 

Soforal Lodge 

Berending  
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. 

 

 

 

restaurant aan het water.  

Terug op Soforal pakken we de oven 

uit. 

visserplaats van 

Gambia voor het 

binnenlopen van de 

boten en de 

bedrijvigheid aan het 

strand. 

 

We houden een eind evaluatie van de reis en de 

lessen 

 

 16. Vrijdag 

22 januari 

Het is tijd om ons voor te bereiden op 

de terugreis naar Nederland.  

Al voor de lunch gaan we op weg naar 

de luchthaven. 

 Vlucht inchecken 

14 uur: vertrek naar NL 

22 uur aankomst op 

Schiphol 

  

 


