
Organisatie voor deze reis:
Topo Travel (Nederland) en Nyati Travel (Zimbabwe)
Reisleiding: 
Henk Donkers Radboud Universiteit Nijmegen
(h.donkers@fm.ru.nl) 
en Andre Bongers Nyati Travel (andre@nyati.co.zw)

Aanmelding tot 15 jan.2016 www.topotravel.nl/aanmelden
Richtprijs op basis 2 pers. kamer € 3.450 
bij maximaal 16 deelnemers. 
Niet-KNAG leden betalen €100 extra.
Toeslag 1 pers. kamer €375.
Prijzen op basis huidige dollar koers. Wijziging dollar koers zal 
worden doorberekend. Reis onder garantie van Nyati Travel 
http://www.satsa.com/bonding-2/

Dit is een voorlopig programma; er kunnen nog  wijzigingen plaatsvinden

Vr. 22/4  Vertrek vanaf Frankfurt om 21.35
met Ethiopian Airlines Airways. Vlucht gaat via Addis Abeba.
- Nachtvlucht.
- Deelnemers reizen zelf per trein naar Frankfurt.
Za. 23/4  Rond 14.30 aankomst op vliegveld Harare
• City tour die opbouw van de stad laat zien met high en low 
density areas (bv. Borrowdale en Mbare). Problemen van het 
CBD in Harare.
• Bezoek aan tabaksbeurs (Boka Tabacco Floors Auction)
• Avond: introductie reis leiders en van het prgramma voor de 
komende 2 weken
- Cresta Lodge (bed & breakfast)
Zo. 24/4  Rond 14.30 aankomst op vliegveld Harare
• Ochtend: bezoek aan Lake Chivhero > (problemen met) 
drinkwatervoorziening van de stad.
• Middag: bezoek aan Domboshava (balancing rocks, 
granietformaties, erosie, rotstekeningen > geologie en 
pre-historie)
• Avond: inleiding van een expert over de landkwestie (in de 
koloniale tijd gegroeide ongelijkheid, blanke commercial farms 
vs communal lands, landhervormingsprogramma jaren ’80 en 
’90,  onteigeningen en bezettingen na 2000, huidige situatie)
- Cresta Lodge (bed & breakfast)
Ma. 25/4  Thema: communal lands (voormalige 
‘thuislanden’)
• Per bus van Harare naar Rusape (160  km)
• Lunch met sadza (traditionele maisbrij)
• Bezoek aan typisch Zimbabwaans Shona dorp met 
woonhuizen (ronde hutten), voorzieningen als onderwijs 
en gezondheidszorg, landbouw . Wonen en werken op het 
Afrikaanse platteland. Mr. Jura (kleinschalige boer die ook 
aandacht heeft voor agroforestry en land conservation) leidt 
rond. Community-based tourism.
- Croccodile Motel Rusape (dinner,bed & breakfast d//b/b).
Di. 26/4  Mutare
• Ochtend: bezoek aan een resettlement area bij Rusape waar 
kleine boeren zich na de onafhankelijkheid gevestigd hebben 
op een voormalige blanke commercial farms.
• Naar Mutare in Oostelijk Zimbabwe een rit van 80 km. Lunch 
in de lodge en in de middag: bezoek aan een grootschalige 
commercial farm (tabak, mais), nog in handen van een blanke 
boer.
• African University op voormalige missiepost Methodisten 
in Mutare; gesprek met expert over de political economy van 
Mutare en omgeving.
- Musangano Lodge (d/b/b)
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Wo. 27/4  Dag in het teken van de provincie/grensstad Mutare
• Christmas Pass met spectaculair uitzicht over de stad
• Stedenband Haarlem-Mutare (bezoek aan wijk Sakubva)
• Rol diamantmijnbouw en –handel
• Bezoek aan project Grootmoeder Olive en haar succesvolle project voor 
vrouwelijke ex-gevangenen die hoogwaardige poppen voor de export maken
• Vumba Mountains (schitterend gebied met bergen die vaak in mist gehuld zijn, 
Forest Botanical Reserve, wandeling bij Seldom Seen, kijkje in Leopard Rock Golf 
Resort en Tony’s Coff eeshop
- Musangano Lodge (d/b/b)
Do. 28/4  Busreis van Mutare naar Masvingo (350 km.) door afwisselende 
landschappen met prachtige vergezichten.
Onderweg:
• Tussenstop bij Save River (verziltingsproblemen) 
• Bezoek aan Chisumbanje (irrigatieproject voor de verbouw van suikerriet die 
verwerkt wordt tot biofuel – ethanol)
• Wandeling over en door Birchenough Bridge (brug en stadje)
• Tussenstop in Shona dorp
- Lodge of the Ancient City (d/b/b)
Vr. 29/4  Excursie
• Excursie naar Great Zimbabwe Ruins (grootste verzameling ruines ten zuiden 
van de Sahara, Werelderfgoed site, hoofdstad Koninkrijk Zimbabwe uit 11e t/m 
15e eeuw)
• Lake Mutirikwi (aangelegd voor irrigatie van grootschalige boerderijen in het 
Lowveld, vooral suikerrietplantages; rondom nationaal park; sterk variërend 
waterpeil)
• Morgenster Mission (opgericht door Nederlands Hervormde Kerk; ziekenhuis, 
onderwijsinstellingen). Een voorbeeld van een groot plattelands ziekenhuis.
- Lodge of the Ancient City (d/b/b)
Za. 30/4  Bulawayo
Per bus van Masvingo naar Bulawayo (200 km)  (tweede stad van Zimbabwe, 
hoofdstad van Matabeleland, multiculturele stad, industrie- en handelscentrum, 
spoorwegknooppunt). Dag staat in teken van mijnbouw rond Zishavana en 
bodemschatten Zimbabwe in relatie met geologie. Bezoek aan een mijn.
- Granite Ridge (d/b/b)
Zo. 1/5  Geologiedag
• bezoek aan natuurhistorisch museum Bulawayo
• Matopos National Park met zijn adembenemende rotsformaties, neushoorns en 
een wandeling naar World’s View, laatste rustplaats van Cecil Rhodes.
- Granite Ridge (d/b/b)
Ma. 2/5  Dag in teken van toerisme,  nationale parken en natuurbescherming
• Busreis Bulawayo –Ganda lodge (225 Km)
• Hwange National Park, het grootste nationale park van Zimbabwe (helft België)
• Wild conservation (Painted Dog Center, bescherming wilde honden)
• (Toegestane) jacht (zie commotie rond Amerikaanse tandarts die leeuw schoot 
in Zimbabwe) en stroperij 
• Problemen en oplossingen rond beheer
De Ganda Lodge ligt op een privé-terrein aan de rand van het park en heeft eigen 
uitzichtpunt op waterpartij waar veel dieren komen drinken.
-Ganda lodge (full board)
Di. 3/5  Game Drive
Game drive in Hwange National Park > hele dag met een gids in een safariwagen 
op zoek naar olifanten (een van de grootste populaties ter wereld), giraff en, 
nijlpaarden, buff els, zebra’s, gnoes (algemeen), en leeuwen, neushoorns, 
luipaarden, wilde honden, hyena’s (minder algemeen).
- Ganda Lodge (full board)
Wo. 4/5  Busreis naar Victoria Falls (175km)
Bezoek aan de watervallen (‘The smoke that thunders’; 1700 meter breed en 100 
meter hoog)  en omgeving . Standbeeld David Livingstone, de eerste blanke die 
deze watervallen zag.
- Cresta Sprayview (b&b)
Do. 5/5  Dag ter vrije besteding
Opties zijn: trips per boot of kano, kajakken, rafting, zwemmen, bungee jumpen, 
bezoek aan Victoria Croccodile Ranch, game drive in Zambezia National Park
- Cresta Lodge (b&b)
- vlucht Vic Falls > Harare
Vr. 6/5  Nachtvlucht Harare > Frankfurt
Za. 7/5  Aankomst Frankfurt
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