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Terugblik en nieuwjaarswensen
De laatste nieuwsbrief van dit jaar willen we graag starten met een korte terugblik.
Ons jaar begon in Togo. Via Benin en Burkina Faso reisden we terug naar Mali, waar we arriveerden
kort nadat Frankijk was gestart met operatie Serval om het noorden van het land te bevrijden.
Het jaar bracht ons uitdagingen en heel veel mooie ontmoetingen en kansen. Onze Burkina Faso
wandelreis zag het licht, we hadden de eer reizigers welkom te heten op onze nieuwe
bestemmingen en we stonden op diverse markten en festivals. We bogen de uitdagingen van 2013
om tot kansen!
Met vertrouwen en vreugde zien we het
nieuwe jaar tegemoet. Onze teams in Mali,
Burkina Faso, Togo en Benin, evenals hun
families, kijken uit naar 2014.
Diverse reizen staan gepland, anderen zijn
in ontwikkeling.
Aan de vooravond van 2014 wensen we u en
uw dierbaren hele fijne dagen en een
fantastisch nieuw jaar!
Rondreis Burkina Faso – 4-19 februari 2014 – gegarandeerd vertrek!
Zin om de kou en winter te verruilen voor een hartverwarmende bestemming? Op deze reis, die op
speciaal verzoek is vormgegeven, hebben we enkele plaatsen beschikbaar voor de snelle beslisser.
Mail ons voor meer informatie over deze unieke kans.

Onze reis- en activiteitenkalender voor de komende maanden
31 januari -15 februari 2014
Burkina Faso Wandelreis
4-19 februari 2014
Rondreis Burkina Faso – gegarandeerd vertrek!
Wat kunt u in 2014 verwachten?
De data voor onze Burkina Faso wandelreis staan inmiddels op de website. Er wordt gewerkt aan de
data en reisroutes voor onze groepsreizen naar Togo en Benin. En voor wie (on)geduldig wacht op de
terugkeer van onze groepsreizen naar Mali: ook die zijn in voorbereiding! We verwachten ze in de
tweede helft van het jaar weer op te starten. In de achterliggende weken zijn we op pad geweest
naar de Dogon en naar Siby. Om sfeer te proeven en om onze gidsen te trainen. We hebben het
heerlijk gehad! Binnenkort zijn de foto’s te zien op onze Facebook en Google+ pagina’s.
Aarzel niet om vragen over onze reizen en bestemmingen te stellen. We beantwoorden ze graag!
Met een warme kerstgroet uit vredig en zonovergoten Ségou, namens het hele team,

Enthousiast over onze reizen en ideeën? Voel je vrij deze nieuwsbrief te delen.
Afmelden voor de nieuwsbrief? Stuur ons een mail met als onderwerp ‘afmelden nieuwsbrief’.
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