
 
Op Safari in Oost Afrika  

 
Ooit in de tropen geweest? Op zoek naar goede mogelijkheid om met 
het gezin een keer terug te gaan? Wij bieden u deze optie waarbij u 
naast de weekendcursus ook op Safari kunt gaan met het hele gezin.  

 
Serengeti National Park & Ngorongoro Crater 

 
De Serengeti en Ngorongoro Crater,  het  gebied  waar zoveel 
natuurfilms worden gemaakt, ligt in het noordwestelijke deel van Tan-
zania en grenst aan het zuidelijke deel  van  de  Masai Mara in Kenia. 
Dit zeer uitgestrekte wildpark is 14.500 km² groot en bestaat voornam-
elijk uit savannes. Er is een enorme variatie aan wild, de enorme kud-
des, de grote populatie aan roofwild maar ook een spectaculair land-
schap en weidse horizon. Bijzondere diersoorten die juist hier voorko-
men zijn de gestreepte hyena, de drie jakhalssoorten en de aardwolf.  
 

Doctors Camp Mto wa mbu  
 

Vanuit ons Doctors Camp, vlakbij Lake Manyara, de Ngorongoro 
Krater en Lake Eyasi  gelegen, kunnen veel parken bezocht worden. 
Safari’s zijn heel gemakkelijk ter plaatse in overleg in te vullen. Uit-
eraard is er meer dan de Ngorongoro Crater en de Serengeti en als 
men daar al geweest is, kan er voor iets nieuws gekozen worden. Wij 
geven u graag advies.  
                                       

 

 

Stichting Kilimanjaro  
Bezoekadres: Parmentierlaan 72 
Postadres: Postbus 916 
  1180 AX Amstelveen 
Email:   Info@stichtingkilimanjaro.nl 
Website:  www.stichtingkilimanjaro.nl 
Rekeningnr. ABN/AMRO  546381863 
K.v.K.:   41207797 te Amsterdam 

 
PHC – Zomercursus  

Tropische infectieziekten, Tuberculose, HIV & AIDS  

 
24 en 25 juli 2010 
Arusha Tanzania  

Met het hele gezin op  
betaalbare Safari 



Registratie  
 

 Registratie op volgorde van binnenkomst en aanbetaling.  
 Definitieve inschrijving is afhankelijk van voldoende aanmeldingen. 
 De capaciteit is beperkt tot 10 artsen.  
 

Kosten 

 
 Cursusgeld bedraagt 1950 Euro per arts (tot 100% aftrekbaar) 
 Ticketkosten met kortingsregeling voor PHC-artsen* en extra wen-

sen worden separaat in tweede termijn verrekend. Goedkope tickets 
via Nairobi/Mombasa, ± 1000 Euro, zie Internet voor vergelijkbare 
prijzen. Evt. ticket te regelen via stichting Kilimanjaro met transport 
per bus van Nairobi/Mombasa naar Arusha en direct transfer naar 
Doctors Camp bij Lake Manyara.  
 

*Voor leden die onze activiteiten direct of indirect al jarenlang steu-
nen geldt een vroegboekings-korting van maximaal 500 Euro op 
ticket en toeslagen. 

 

Fiscale aftrek 
 

De overheid stimuleert (na)scholing. Voor ondernemers zijn scholing-
skosten aftrekbaar voor 100%. Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar www.belastingdienst.nl 

 
Kilimanjaro Doctors 

 
Peter Melkert, arts/patholoog, consulent tropische pathologie 
Ad de Valk, hospital engineer, organisator Dutch Doctors Camp 
DR Ole Kuney, arts/Maasai Chief 

           
 

 

 Wetenschappelijk programma 
 
Zaterdag 24 juli Welkom en introductie 
Zondag 25 juli  Tropische infectieziekten,  
   HIV & AIDS, practicum sneltest. 

 

Arrangement 
 

 Weekendcursus Tropische Infectieziekten.  
 7 x overnachting en verblijf op Dutch Doctors Camp bij Lake Manyara. 
 U verblijft op basis van volpension in tweepersoonskamer, de kin-

deren in tent met bedden (4p).  
 Programma  

1 - zondag: Cursus voor huisarts,terwijl de familie op safari gaat.  
2 - maandag excursie klein hospitaal, de lokale markt.  

 Rest van de week: Carrousel Dutch Doctors Safari programma  
3 - korte dagtour mountainbiking mto wa mbu, +optie zwembad  
4 - lange dag safari lake Manyara. . 
5 - korte dag leuke guided tour koffie-plantage,  Iraqi-museum 
6 - lange dag safari langs Ngorongoro Crater naar Olduvai Gorge     
Museum, richting Serengeti. 
7 - zaterdag transfer Arusha of verlenging. 

 Partner/Familietoeslag: 59 Euro p.p.p.d. (volpension+safari)  
 
Niet inbegrepen: 
 extra activiteiten, drankjes, souvenirs  
 annuleringsverzekering, reisverzekering, visum 
 tickets 
 aanvullende 2e of 3e  week safari  naar Lake Natron, Serengeti, 

Tarangire, beklimming Mount Kilimanjaro of Mount Meru, Arusha Na-
tional Park, Maasai clinic of strandvakantie Zanzibar met kitesurf-les.  
Hierover adviseren we u graag. 


