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Tjommie Experience  
27 t/m 30 oktober ‘21 
Een uniek ervaring. Reis mee 
naar de projecten in Zuid-Afrika
 
Graag nodigen wij jou uit om deel te nemen aan een 
vierdaagse reis naar Zuid-Afrika van 27 t/m 30 oktober. Een 
unieke kans om zelf het werk van de internationaal 
gerenommeerde NGO Ndlovu Care Group (NCG) te gaan 
beleven. Deze Zuid-Afrikaanse organisatie met Nederlandse 
roots werkt in de ruraal gelegen townships in de provincie 
Limpopo, 200 km ten noordoosten van Johannesburg.  
 

“Een mogelijkheid om het échte Zuid-Afrika te beleven, nieuwe contacten op te doen en 
ondergedompeld te worden in het werk van een gerespecteerd NGO. De indrukken tijdens de 
reis zullen je kijk op het leven voor altijd veranderen.’’ René Frijters, voorzitter Tjommie 

 
Programma 
Dag 1 – Woensdag  

We vertrekken in de ochtend om 10:45 uur met een dagvlucht (KLM) rechtstreeks naar 
Johannesburg. De aankomst is laat in de avond. Vervolgens checken we in bij een hotel op het 
vliegveld voor een goede nachtrust.  

 
Dag 2 – Donderdag  

In de ochtend rijden we naar de Moutse Vallei (ongeveer twee uur). We checken in bij onze 
lodge. Dit ligt buiten het township. Vervolgens gaan we door naar het township Elandsdoorn 
waar Hugo Tempelman, CEO Ndlovu Care Group, ons verwelkomt met een lunch. Hij geeft een 
inleiding over het gebied, de organisatie, hun werkwijze en wat opgroeien in een township 
betekent. Ook bezoeken we het Ndlovu Medical Centre, waar de lokale bevolking medische zorg 
krijgt en het researchprogramma plaatsvindt. 

 
Dag 3 – Vrijdag  

Deze dag gaan we op stap met programmamanager Morongwa en maatschappelijk werkster 
Ruth, die de kinderen dagelijks begeleidt. We bezoeken de projecten, zoals de voedingscentra, 
waar ondervoede kinderen opgevangen worden, de kleuterscholen en de Chill Hub, waar 
jongeren bijlessen krijgen. Ook gaan we langs bij de kinderen thuis. ’s Avonds gaat het vuur aan 
en hebben we een echte braai bij zonsondergang op een bijzondere locatie. 
 

 

Reis in het kort 
Doelgroep: relaties en vrienden Tjommie 
Groepsgrootte: max 15-20 personen  
Kosten: je eigen vlucht + €1.000 p.p. voor 
verblijf, vervoer en diners.  
 

 

Reisschema 
Dag 1: Amsterdam – Johannesburg  
Dag 2: Johannesburg – Groblersdal 
Dag 3: Elandsdoorn & andere townships   
Dag 4: Groblersdal– Jo’burg - Amsterdam 
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Dag 4 – Zaterdag  

De ochtend is vrij om te reflecteren op alle nieuwe ervaringen. In de middag staat nog een 
bezoek aan een project of een activiteit in de prachtige natuur gepland. Aan het eind van de 
middag brengen we je terug naar Johannesburg voor de nachtvlucht om 23:15 uur. Aankomst in 
Amsterdam is op zondag in de ochtend om 09:20 uur. Of je verblijft nog een dag in Johannesburg 
voor een dagtrip en neemt zondag de nachtvlucht. Aantrekkelijk gezien het verschil in ticketprijs. 

 
Tjommie maakt het verschil 
Tjommie betekent ‘vriend’. Kinderen die in een township opgroeien worden geconfronteerd met 
veel traumatische ervaringen. Geweld, misbruik, ondervoeding en criminaliteit zijn aan de orde 
van de dag. Voor hen zijn vrienden extra belangrijk. De projecten die Tjommie steunt bieden de 
kinderen hulp om te voorkomen dat zij aan de ellende ten ondergaan. We doen dat integraal en 
langdurig. Tjommie geeft kinderen in townships een kans door ze te voorzien in hun eerste 
levensbehoeften, zoals schoon drinkwater, voeding en veilige huisjes, maar ook op het gebied van 
ontwikkeling via onderwijs, sport en cultuur. Zo maken wij het verschil tussen overleven en leven 
voor duizenden kinderen in de townships van Limpopo.

 

Praktische informatie 
Zuid-Afrika is een veilig land om in te reizen 
en te verblijven. Je hebt voor een verblijf in 
Zuid-Afrika geen visum nodig. Medicijnen 
voor malaria zijn niet nodig in de Limpopo 
provincie, waar de projecten zich bevinden.  
 

Kosten 
Je betaalt je eigen vlucht + €1.000 p.p. voor 
verblijf, vervoer en diners, welke door 
Tjommie worden georganiseerd. In de 
kosten is ook een donatie inbegrepen. 
Alleen je eigen vlucht regel je dus zelf. Tip: 
de kosten van het vliegticket bij een verblijf 
vanaf vijf dagen zijn aanmerkelijk 
goedkoper. Wij adviseren dan ook deze 
vierdaagse reis te verlengen met een 
bezoek aan het Kruger National Park of 
door aansluitend een vakantie te plannen. 
Wij koppelen je aan een reisplanner die een 
fantastische rondreis voor je samenstelt. 

 
Aanmelden 

Aanmelden voor deze unieke ervaring? 
Neem contact op met Maartje Smits via 
maartje.smits@tjommie.nl of door te 
bellen naar 06 43 91 97 94. Maartje vertelt 
je graag meer over de reis.  

Ga jij met ons mee?  
Wees verzekerd van een plek en 
geef je nu alvast op! 
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