
Ga mee met Melania op 
sponsorfietsreis naar 
Rwanda 
 
Van 2/3 tot 14 januari 2022 maken we een prachtige 
fietstocht over uitdagende wegen, door mooie natuur in 
het land van de duizend heuvels. We bezoeken 
onderweg drie vrouwengroepen die met steun van 
Melania een eigen onderneming zijn begonnen in het 
houden van geiten en kippen of de verbouw en verkoop 
van diverse groenten. Eén van de projecten is met 
vrouwen die door de genocide van 25 jaar geleden in 
een achterstandspositie zijn beland. Met onze 
betrokkenheid en financiële steun door het sponsorgeld 
kunnen zij voor zichzelf en hun kinderen een betere 
toekomst opbouwen.  
 
Naast het bezoeken van onze projecten zullen we ook 
genieten van het prachtige land en de natuur. Zo zullen 
we in Kigali het indrukwekkende genocidemonument 
bezoeken en het museum in Nyanze. Langs het 
uitgestrekte Kivumeer fietsen we naar het Volcanoes 

National Park in het noorden en we sluiten af met een 
safari in het Akagera National Park in het Oosten.  
 
Fietsen kan op je eigen niveau. We beschikken over een 
volgbusje, dat ook gebruikt wordt voor transfers en het 
bagagevervoer. Vind je het wel mooi geweest, dan kan 
je instappen.  

“Fiets 550 km en steun 
ondernemende vrouwen in de 
opbouw van een beter bestaan” 

 
In Rwanda wordt veel gefietst. Het 
wereldkampioenschap wielrennen wordt hier in 2025 
gehouden. 
 
Rwanda, kan dat? Ja, het is een toeristisch land in 
opkomst. Veilig voor toeristen, met passende 
infrastructuur: eenvoudige maar goede overnachtingen, 
maaltijden, wegen. Voor deze reis is wel een flexibele 
instelling belangrijk. Soms lopen dingen anders dan 
gepland.  
 
Kosten: 1.450 euro, inclusief :alle overnachtingen, 
maaltijden, fietshuur, fietsshirt, transfers, de safari in het 

wildpark en lokale reisbegeleiding en gids.. Exclusief: 

je vliegreis (vanaf 640 euro) en 50 USD voor een visum.  
Sponsorbijdrage: iedere deelnemer haalt een 
sponsorbedrag van minimaal 1.000 euro op voor 
Melania. Dit gaat via het PifWorld platform. Onze 
vrijwilligers adviseren je graag hoe je dit aan kan pakken.  
 
Temperatuur: de temperatuur in januari is overdag rond 
de 25 C, ’s nachts circa 15 C. Januari valt in het droge 
seizoen.

 
 
Vaccinaties: voor Rwanda worden vaccinaties tegen 
Hepatitis A en Gele Koorts aangeraden.   
 
Visum: dit kan online aangevraagd worden en bij 
aankomst op de luchthaven opgehaald. 
 
Corona: Rwanda heeft de coronacrisis vanaf het begin 
voortvarend aangepakt, door o.a. de landsgrenzen te 
sluiten. Het toerisme is inmiddels weer opgestart. In 
november zal op basis van de verwachting voor januari, 
besloten worden of de reis door kan gaan.   
 
Info:  
Marleen (06 2957 9531) of Caroline (06 5128 9796).  
Meer info vind je op de website: www.melania.nl 


