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Er is nieuws onder de West-Afrikaanse zon!
Het vakantieseizoen is begonnen. Gaat het nog zomeren in Nederland en België? Of wordt het een
last minute naar de Afrikaanse zon?
Wij beginnen de maand juli met een vleugje West-Afrika in Nederland!
In de media
Vanmiddag, zo rond de klok van half zes, zijn we te gast bij Jan Medendorp in het radioprogramma
Punt Komma om te praten over onze activiteiten en de (economische) situatie in Mali. Stem af op
Radio Oost of luister via www.rtvoost.nl.
Ontmoet ons op het Afrikafestival in Hertme
Zaterdag 6 en zondag 7 juli staan in het teken van het Afrikafestival in
Hertme. Het belooft een zonovergoten jubileumweekend te worden met
fantastische Afrikaanse muziek - waaronder Salif Keita en Bassekou
Kouyaté uit Mali, een kleurrijke markt en Afrikaanse lekkernijen.
Je bent van harte welkom in onze stand met vragen over onze
bestemmingen en reizen en om kennis te maken met de mensen achter
Papillon. En met een beetje geluk is de Malinese thee (bijna) klaar!
We brengen een fraaie collectie fairtrade handwerkproducten uit Afrika
mee, waarvan een deel van de opbrengsten ten goede komt aan het
Papillon Noodfonds. Vanuit het noodfonds ondersteunen we de bevolking
in Mali.
Ontmoet ons in Epe en Ede
In de maanden juli en augustus zijn we aanwezig op avondbraderieën in Epe en heidemarkten in
Ede. Ook daar ben je van harte welkom in onze stand. Neem een kijkje in de reiskalender op onze
website voor een volledig overzicht van locaties, data en tijden.
Onze reis- en activiteitenkalender voor de komende maanden
zaterdag 6 en zondag 7 juli
Papillon op het Afrikafestival in Hertme
12 t/m 27 juli 2013
Burkina Faso Wandelreis
vrijdag 19 juli
Papillon op de avondmarkt in Epe
dinsdag 23 juli
Papillon op de heidemarkt in Ede
dinsdag 30 juli
Papillon op de heidemarkt in Ede
dinsdag 6 augustus
Papillon op de heidemarkt in Ede
vrijdag 9 augustus
Papillon op de avondmarkt in Epe
10 t/m 25 augustus 2013
Togo Zomerreis
Uitgebreide informatie over ons reisaanbod is beschikbaar op onze website.
Vragen over ons aanbod of de actuele situatie in onze bestemmingen? We beantwoorden ze graag!
We kijken ernaar uit je te ontmoeten!
Met een warme groet namens het team van Papillon,
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