Safari
Beklimming Kilimanjaro- Mchame route- safari
6 october 2016
Hoi Brenda,
Om te beginnen wil ik jou via deze weg nog ontzettend bedanken voor de geweldige tijd die wij
hebben gehad in Tanzania. Alles was uitstekend geregeld. We hebben een geweldige expeditie
gehad op de Kilimanjaro. Ook de safari’s met Rick waren top. Wat een natuur!
Met name het contact met de mensen zowel in de lodges als op de berg zijn mij erg bij gebleven.
De mensen zijn allemaal erg aardig en behulpzaam. Bijgesloten heb ik nog een foto van de groep
nadat we de afscheidsceremonie hadden gedaan.
Ik heb eigenlijk verder geen verbeterpunten... het enige dat me zo te binnen schiet is (en daar
kunnen jullie ook niet veel aan doen) is dat ik te weinig lange broeken had meegenomen. Het was
toch nog regelmatig te koud (met name ’s avonds en ’s ochtends) voor een korte broek... ;-)
Bovenstaand mag je wat mij betreft zo op je website plaatsen. Ik hoop dat het helpt om meer
mensen die kant op te krijgen.
Heel veel succes in de toekomst!
Groeten,
Chris
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Safari
Kilimanjaro beklimming Mchame route
20 september 2016
Hoi Brenda,
Sorry voor de late reactie, eenmaal terug thuis zaten we gelijk in een drukke periode. Ja, alles
was naar wens. De crew waarmee je werkt is bijzonder aardig, iedereen had er goed kontakt mee.
Uitschieter wat mij betreft was de oude (hoor mij!) gids Ophoro. Wat een sympathieke man! Maar
hij was zeker niet de enige.
Op mij na is iedereen boven gekomen. Dat ik het niet gehaald heb, is geen probleem. In
tegenstelling tot de jeugd hadden we geen last van hoofdpijn, misselijkheid of ander klein hoogte
ongemak. Maar ik was voor vertrek al wat gammel en dat is op de berg niet beter geworden. Ik heb
het geprobeerd, maar had geen zin in forceren. Het is overigens wel leuk, dat ik begon als degene
die hoger geweest was dan iedereen en dat nu iedereen hoger geweest is dan ik. Mijn zoon vond
het het vetste, dat hij ooit gedaan had.
De trips bij Kiboko en bij mijnheer Barnabas zijn iedereen ook goed bevallen. Beide plekken waren
luxer dan verwacht, maar de rustdag vooraf en achteraf konden we goed gebruiken. Bij Barnabas
heb ik zelfs overdag geslapen om bij te komen.
Onze vraag is nu waar we online de loftrompet kunnen steken over jou, Mohamed en de crew.
Hartelijk dank voor de organisatie. Het is allemaal vlekkeloos en soepel verlopen.
Vriendelijke groet, Ton

Brendafrica travels

info@brendafrica.com +255(0)754081318 www.brendafrica.com

