
Welkom  



Hiking Mount Kenya 

        9 - 19 oktober 2015 

 

Daag jezelf uit en verleg je grenzen 
voor een betere toekomst voor 

weesmeiden in Kenia!! 
 

 



Aandachtspunten 
bijeenkomst 

Het goede doel -> Stichting VDT en eerdere acties 
 

De uitdaging: organisatie, data, route,  
accommodatie, verzorging, kosten, reisverlengen 
Voorbereidingen en trainingsprogramma 
 

Korting aanschaf klimmateriaal/kleding 
 

Sponsorwerving !!!! 
 

Communicatie en inschrijven  



Het Goede Doel 

De stichting ‘Verkaart Development Team’     
Wat doet het VDT en waarom?  

 
Structureel en efficiënt  bouwen aan de toekomst van 
kinderen in Kenia 
 

Onderwijs aan 1500 weesmeiden, gehandicapten  
internaat, albinoproject, jongensweeshuis en medische 
posten 
 

Door vrijwilligers, minder dan 2% overheadkosten 



 

















Terugblik eerdere 
 ‘Akties voor Kenia’ 

Fietsen  2007 -> €150.000   
  2012 -> €200.000 
  2014 -> €200.000 
 

Klimmen 2005 en 2010 (Kilimanjaro) 
 

Triatlon en Marathon 2006 en 2011 
 

Golfen 2013  



De uitdaging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De uitdaging in 2015 

 
 
 

   

 
  
 

   

 Een 5-daagse spectaculaire Hike naar de Top 
van Mount Kenya op 5000 meter hoogte!!! 

 

 













De 5-daagse Hike 

Spectaculaire trails: door UNESCO Biosphere 
Reserve met unieke flora en fauna, tropisch 
regenwoud, lobelia’s, kratermeren en wilde dieren 
(olifanten, zebra’s, elanden, buffels)  

Route: Timau route (noord kant) omhoog en 
Chogoria (oost kant) afdalen, indien te nat, dan 
Shirimon route (noord west kant) afdalen. Op 
5000 meter Circuit Route Path rondom de pieken! 

Afstanden: 10 -20 km per dag 
 

 

 

 











De 5-daagse Hike 

Begeleiding: Professionele berggidsen, dragers, 
EHBO voorzieningen, flying doctors in geval van 
nood. 

Accommodatie: Primitief kamperen in tentjes op de 
berg (beperkt water om te wassen aanwezig, slaapzak en 
matje zelf meenemen) 

Catering: 3 voedzame maaltijden per dag, 
drinkwater, thee en koffie, maar advies om zelf ook 
noodrantsoen (Energierepen en Getorade poeders) mee te nemen! 

 

 







Reisorganisatie -> Manon van Oldenbarneveld en 
Moira van Veen 
 

Trainingen en PR -> André de Rond en Karel v/t 
Wout 
 

Communicatie en PR -> Margot Verkaart en Moira 
van Veen 
 

Algemene zaken en sponsoring -> Hans Verkaart 
en Irene Henebiens  
 
  
 

   

De organisatie 
 
 
 
 



         Reisdata en programma  

9 okt.  (vr) Vlucht Amsterdam – Nairobi met KLM 
10 okt.  Busreis naar Mount Kenya en acclimatiseren 
11-15 okt. Hiken Mount Kenya naar 5000 meter!!! 
16 okt.  Reizen naar de kust, verblijf Kwale school 
17 okt.   Bezoek VDT projecten, finish hike bij het   
  hotel op het strand. 
18 okt.  (zo) Uitslapen en relaxen op het strand –  
  feestelijke afsluiting met meisjesdag!!  
19 okt. (ma) Eerste mogelijkheid terugvliegen van  
  Mombasa –  via Nairobi naar Amsterdam.  



Aankomst hotel za 17/10 

Schoon schrobben, massages en chillen …. 



Meisjesdag zo 18/10 

   
  
 
 
 



Opties vertrek data  
verlenging Reis 

3 dagen eerder -> 6 oktober vertrek 

- Safari naar beroemde Masai Mara 

- Outdoor programma bij Mount Kenya -> MTB  

   tochten, rotsklimmen, abseilen, canyoning,    

   bushskills 

 

Langer verblijf  

- In het hotel aan de kust of een safari naar Tsavo National  

  park en mogelijkheid aansluiting familieleden voor vakantie 

 















 







Kosten 10-daagse reis 

 
Optie 1: 10-daagse reis zonder vlucht. (Ik boek mijn vlucht zelf) 

 ->  € 1.450,- 
Optie 2: 10-daagse reis met KQ/KLM vlucht. Heen 9-10 – retour 19-10  

-> € 2.250,- 
Optie 3: 11-daagse reis met KQ/KLM vlucht. Heen 9-10 – retour 20-10      
 -> € 2.310,- (1 dag extra hotel en strand) 
Optie 4: vertrek 6 oktober met voorafgaand aan de hike een safari   
 naar de beroemde Masai Mara of outdoor activiteiten bij Mount Kenya  
 (mountainbiken, canyoning, rockclimbing)  
 -> prijs op aanvraag! 
Optie 5: langer verblijf voor een strandvakantie of een safari  
 -> prijs op aanvraag 
 

 
 
 



Kosten 10-daagse reis 

 
Inbegrepen  
- Retourvlucht met KLM, transfers van en naar vliegveld in  
- Kenia, complete verzorging in Kenia: begeleiding, 

accommodatie, maaltijden (Diani Beach: all inclusive), 
projectbezoek en meisjesdag 
 

Niet inbegrepen 
- Visa Kenia (50 USD), inentingen en malaria tablettenReis- 

en annuleringsverzekering (let op dekking buiten Europa en 
outdoor activiteiten)Slaapzak, matje (zelf 
meenemen)Overige drankjes en persoonlijke uitgaven 

 
 



Voorbereidingen 

Vereist: een goede conditie/fitheid  
Trainingen: worden gepland  
 

Voorlichtingsavond voorjaar mbt benodigde materiaal als 
bergschoenen/slaapzak/matje/kleding etc. 
 

Korting bij outdoor winkel in Den Haag 
 

Vaccinatie, malariapillen, hoogte ziekte -> aparte 
informatie bijeenkomst dit jaar. 



Sponsorwerving!!! 

Wilde Ganzen Actie: verhoogt het door ons opgehaalde 
bedrag met 50%!!! 
Uitdaging per deelnemer: werven van sponsors voor 4-jarige 
middelbare onderwijs traject voor tenminste 1 weesmeisje -> 
€1.980,- 
Suggesties sponsorwerving: donaties familie, vrienden, 
werkgever, opbrengst rommelmarkt koningsdag, veiling 
marktplaats, taartenbak actie, benefit diner, muziek 
optreden kuiten kneden, verjaardagsgeld, etc. 
V.a. € 250: Bedrijfslogo op website  
V.a. € 750-1500: Bedrijfslogo op website en op kleding 



Inschrijven 

Via inschrijfformulier 
- per e-mail  
- via info@vdt.nl  
Definitieve inschrijving voor 15 april 2015 
Na 15 april alleen op aanvraag, deelname en 
genoemde kosten niet meer gegarandeerd 



Communicatie en PR 

Website: www.vdt.nl 
E-mail: info@vdt.nl 
Facebook: hiking mount Kenya 
 

Posters en flyers beschikbaar: ophangen  
en uitdelen!! 
 

Vervolg bijeenkomst: 10 april 

http://www.vdt.nl/
mailto:nfo@vdt.nl


 
 

Bedankt voor jullie 
aanwezigheid! 

Vragen ??? 


