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Belangrijk! 

Paspoort  

Uw paspoort moet bij vertrek vanuit Namibië nog minimaal 6 maanden geldig zijn. 
Indien dit niet het geval is, bestaat de mogelijkheid dat u wordt geweigerd op de (heen)vlucht of 

bij aankomst terug wordt gestuurd.  

Visum 

Een visum is niet nodig voor een verblijf van maximaal 3 maanden. 

 
  

Visum – uw eigen verantwoordelijkheid 
 

Volgens de ANVR-reisvoorwaarden bent u als klant zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben 

van de juiste en benodigde documenten. Alle financiële consequenties van het niet hebben van 

de vereiste reisdocumenten zijn voor eigen rekening. 
 

Wij proberen bovenstaande informatie zo up-to-date mogelijk te houden, maar de regels en 

prijzen voor visa kunnen opeens wijzigen en Matoke Tours kan op generlei wijze aansprakelijk 

worden gesteld voor de hierboven beschreven informatie. 
 

Contactinformatie Matoke Tours 

Adres Julianaplein 17  

5211 BA ‘s-Hertogenbosch 

  Nederland 

E-mail  info@matoketours.nl 
Telefoon +31 (0)73 612 33 64 (ma-vrij  09.00 - 17.30u) 

Website www.matoketours.nl 

 

http://www.matoketours.nl/
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Reizen met minderjarige kinderen 

Kinderen hebben sinds 2012 een eigen reisdocument nodig. Een bijschrijving in het paspoort van 

een ouder is niet meer geldig. Buiten het Schengengebied zijn de regels vaak uitgebreid en strikt 

wanneer het een reis betreft waarbij een ouder, of beide ouders, niet meereizen. Meer informatie 

hierover is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen Denkt 

u hierbij ook aan de landen waar u doorheen reist op weg naar de bestemming. 
 

Overige verplichtingen / bijzonderheden: 

 U dient te beschikken over een retour- of doorreisticket. 

 U dient een bewijs van voldoende financiële middelen te kunnen overhandigen indien hier 
om gevraagd wordt. 

 Een bewijs van inenting tegen gele koorts is vereist (voor meer informatie zie: 

https://www.lcr.nl). 

 
NB: Bovenstaande informatie geldt voor reizigers met de Nederlandse nationaliteit, voor andere 

nationaliteiten checkt u dit met de Ambassade of consulaat. 

 
Ambassades en Consulaten 
Nederlands consulaat in Namibië 

Edelvalk straat 23 

Hochlandpark 

Windhoek 
Tel. +264 61 22 37 33 / +264 813 38 49 44 

e-mail: honconsulnl@namibianederland.net  

zuidafrika.nlambassade.org  

 
Namibische ambassade in België 

Tervurenlaan 454 

1150 Brussel 

Tel. +32 2 771 14 10 
Open: ma t/m vr 9-13 uur en van 14-16 uur (consulaire afdeling). 

namibiaembassy.be 

 

Namibische consulaten in Nederland 

Concordiaweg 43 
4206 BA Gorinchem 

Tel. 0183 64 76 55 

(Geen visumaanvragen) 

 
Nes 6 

3445 AZ Woerden 

Tel. 0348 41 07 85 

(Geen visumaanvragen) 
 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen
https://www.lcr.nl/
mailto:honconsulnl@namibianederland.net
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV25m1m9bSAhULWBoKHYnBCswQjRwIBw&url=https://cape2nordkapp.blogspot.com/2016/02/namibie-bekend-terrein.html&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNETnjNuhH8tz0hnMn56M0zyu57FWw&ust=1489588391274675
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Praktische informatie 

Bagage 

Wij adviseren u om uw bagage mee te nemen in zachte reistassen in plaats van in koffers. 
Harde koffers zijn moeilijker in de laadruimte van de voertuigen te krijgen dan de meer 

flexibele reistassen. Tevens kunnen koffers scheuren door de hobbelachtige wegen. Er is om de 

paar dagen wel een gelegenheid om uw kleren te wassen. 

 
Hoewel de meeste luchtvaartmaatschappijen op internationale vluchten een limiet van 23 tot 

zelfs 46 kilo per persoon hebben, verzoeken wij u vriendelijk minder mee te nemen. Wanneer u 

in een groep of met meer dan 4 personen reist willen wij u vragen maximaal 20 kg per persoon 

mee te nemen in uw zachte reistas.  

Bagage binnenlandse vluchten 

Op de lokale en/of regionale vluchten geldt ook een bagagelimiet, deze zijn vaak anders dan op 

de internationale vluchten. Houd hier dan ook rekening mee: 

 

 Op lokale en/of regionale vluchten geldt een beperkt bagage limiet van 15kg per persoon 
ruimbagage en max. 5kg handbagage! Dit is afhankelijk van de grootte van het toestel 

en de bestemming.  

 
NB: Ook kan het per vlucht verschillen als er een groter of kleiner vliegtuig wordt gebruikt. De toegestane 
hoeveelheid staat ook op uw e-ticket vermeld. 

Bagage sealen 

Mocht u uw zachte reistas iets beter willen beschermen, dan is het op de meeste internationale 

luchthavens mogelijk om uw bagage in plasticfolie te laten sealen. Hiermee voorkomt u diefstal, 

beschadiging, smokkel etc. Uw bagage wordt dan voorzien van folie en wordt geheel afgesloten. 
Handvatten en wieltjes worden vrij gemaakt, zodat u uw bagage gewoon kunt blijven 

gebruiken. Hieraan zitten wel kosten verbonden, normale bagage blijft meestal onder de 10 

euro per stuk.  

 
 Schiphol: Seal & Go in vertrekhal 2 en in vertrekhal 3. 

 Brussel Airport: Flight Case Bagage Protection in de vertrekhal, nabij de liften en 

roltrappen. 

Douane bepalingen en souvenirs 

Het is altijd leuk om op reis een mooi souvenir te kopen als herinnering voor thuis. Let er wel op 
dat u geen producten van beschermde diersoorten, koraal en schelpen o.i.d. mee neemt. 

Ontbossingen is in heel Afrika een groeiend probleem, bedenk u wel even twee maal voordat u 

iets van houten souvenirs koopt.  Voor de actuele informatie kijkt u op:  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/bagage/  
 

  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/bagage/
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Flexibele instelling 

Het is belangrijk om een flexibele instelling te hebben wanneer u door Namibië reist. Naast een 

andere cultuur en gewoonten, biedt het reizen zelf ook uitdagingen. De wegen zijn op bepaalde 

stukken slecht van kwaliteit of erg hobbelig. Ervaar de zogenaamde ‘African Massage’! 

 

In de reisbeschrijving staan reistijden aangegeven die gelden als een indicatie. Het kan zijn dat 
reisdagen langer of korter zijn afhankelijk van de staat van de wegen. In het binnenland reist u 

over zandwegen die door regen ook moeilijker begaanbaar kunnen zijn. Reizen in Afrika vergt 

soms enige flexibiliteit en staat altijd garant voor avontuur! 

Fooien  

In Namibië is het gebruikelijk om een fooi te geven aan het lokale personeel zoals gidsen, 

rangers, chauffeurs, etc. (zie fooienadvies). Sommige restaurants rekenen een vast percentage 

voor ‘service’. Uiteraard wordt tippen alleen aanbevolen als u tevreden bent over de service en 

geboden diensten en wordt het aan uw eigen oordeel overgelaten. Over het algemeen is de 

dienstverlening erg goed. 

Homoseksuele reizigers 

Zoals in vele landen in Afrika is homoseksualiteit in Namibië bij wet verboden. Dit geldt ook voor 

buitenlanders. Het is veilig reizen, maar houdt u daar rekening mee in de manier waarop u zich 

opstelt en uit.  

Internet, WIFI & telefonie  

WIFI is in steeds meer accommodaties beschikbaar, maar werkt niet altijd goed. Houdt u er 

tijdens de reis rekening mee dat u beperkt beschikbaarheid heeft over WIFI.  

 

Er is een mobiel telefoonnetwerk in Namibië. Hoewel deze steeds meer wordt uitgebreid is er 
niet overal bereikbaarheid. Met name in de buitengebieden is de ontvangst beperkt. U kunt het 

beste voor vertrek bij uw provider navragen hoe uw netwerk is in Namibië en wat de kosten zijn 

voor telefoneren, sms-en en internetten. Vaak werkt een prepaid niet voor uitgaande 

gesprekken, wel voor sms of inkomende gesprekken.  

 
U kunt in Namibië een prepaid simkaart aanschaffen voor uw eigen mobiele telefoon. Dit is veel 

goedkoper dan uw eigen simkaart gebruiken met internationale roaming. 

Informeer thuisblijvers over evt. slechte bereikbaarheid in afgelegen gebieden! 

De land code van Namibië is 00264 of + 264 

  

Globaal fooienadvies: 

Gids/Chauffeur/Ranger   Tussen de N$ 50 – N$ 80 per reiziger per dag  

Restaurants      10 - 15% van de totale rekening 
Schoonmakers en dienstmeisjes in hotels  N$ 5 tot N$ 10 per dag 

Kruiers krijgen meestal    N$ 5 per koffer 
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Klachten 

Iedereen bij Matoke Tours doet zijn/haar uiterste best om het u zoveel mogelijk naar de zin te 

maken. U dient tijdens een rondreis of verblijf ten eerste rekening te houden met de lokale 

waarden en normen. Desondanks kan er tijdens uw reis natuurlijk altijd wat mis gaan. 

Bijvoorbeeld door menselijke of organisatorische fouten, acties, het weer, calamiteiten, 

overheidsbepalingen of technische mankementen.  
 

Mocht er zich iets voordoen, dan verzoeken wij u dit allereerst met onze lokale agent of 

reisleider te bespreken. Zij kunnen ter plaatse meer doen om het voor u op te lossen en sneller 

schakelen. Alleen zo kan het ongemak tot een minimum worden beperkt. Mocht u niet tot een 
oplossing kunnen komen, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor in Nederland. 

 

Klimaat 

De Namibische seizoenen zijn tegengesteld 

aan onze seizoenen, want Namibië ligt op 
het zuidelijk halfrond aan weerszijde van 

de Steenbokskeerkring. Met gemiddeld 

meer dan 300 dagen zon per jaar kent het 

land het droogste klimaat van Afrika met 
grote verschillen tussen dag en nacht.  

 

Er valt weinig regen, maar eind november 

tot eind maart (de Afrikaanse zomer) is de 
regentijd en wordt het erg warm met 

gemiddeld 30 graden. Met name van 

januari tot april is de meeste kans op een 

bui, soms gepaard met hevig onweer. 

Fantastisch voor fotografie en het landschap verandert drastisch! Voor de liefhebber een 
aanrader. Meer naar het noorden en noordoosten, op de grens met Angola en de Zambezi regio 

(voormalige Caprivi strook), wordt de kans op regen groter, tot wel 600mm per jaar. De regen 

valt dan in korte maar hevige buien wat grote invloed heeft op de conditie van de wegen.  

 
's Winters (juni-juli) is de temperatuur overdag koeler. In Windhoek is het dan rond de 20 graden. 

Lokaal doen zich grote verschillen voor. Langs de kust strekt zich een woestijn uit waar grote 

temperatuurverschillen tussen dag en nacht voorkomen. Het regent er nooit, de 'neerslag' bestaat 

uit dagelijkse mist. De lage temperatuur in dit gebied, dat half in de tropen ligt, wordt veroorzaakt 
door de koude golfstroom. Het zeewater is dan ook te koud om in te zwemmen.  

Zie ook: http://www.klimaatinfo.nl/namibie/ 

 

Beste reistijd 

Namibië is het hele jaar door te bereizen, het is heel persoonlijk wat voor u de beste reistijd is. 

Onze specialisten kunnen u hier alles over vertellen. April tot november, de droge tijd, is ideaal 

voor een rondreis door Namibië. Daarnaast is het wild ook goed te spotten door het lage gras en 

verzamelt zich bij de drinkplaatsen. De dagen beginnen koel, maar de temperatuur loopt op tot 
zeer aangenaam. 's Nachts kan het echter op bepaalde plekken afkoelen tot onder het vriespunt. 

Vanaf oktober worden de dagen warmer en langer. Vanaf december wordt het erg warm, maar 

het is nog altijd een goede tijd voor het spotten van dieren. Januari en februari zijn de 

regenmaanden, in deze tijd worden volop jonge dieren geboren omdat er eten (grassen) in 
overvloed is. 

http://www.klimaatinfo.nl/namibie/
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Kledingadvies 

Het hele jaar kunt u overdag zomerkleding aan, kies liever voor katoen dan synthetische 

materialen. De avonden kunnen in de maanden juni tot en met augustus echter flink afkoelen. 

Het is dan ook aan te raden warme kleding (windjack, fleecetrui) mee te nemen. Met name 
tijdens een verblijf aan de kust kan deze periode ’s nachts erg fris zijn. Voor de safari’s in een 

open voertuig, die toch vooral vroeg in de ochtend of in de namiddag plaatsvinden, is het 

prettig sjaal, muts en soms zelfs  handschoenen te dragen. Verder geldt voor safari’s kleding in 

neutrale, gedekte kleuren, felle kleuren of wit schrikken de dieren af. Stevige schoenen zijn een 
must als u langere wandelingen gaat maken. Vergeet niet goede zonnebrand mee te nemen en 

een pet of hoed tegen de felle zon. 

Opladen van camera’s, telefoons  

In nagenoeg alle accommodaties die u aandoet tijdens uw reis kunt u uw batterijen opladen. 

Vaak op uw kamer, maar soms ook bij een centraal punt. Mocht u meerdere batterijen van 
verschillende apparatuur op willen laden dan kan het handig zijn een stekkerdoos mee te 

nemen. Let op: Veel accommodaties werken op generatoren, die maar een beperkt aantal uren 

per dag werken. 

Stroom, stekkers en stopcontacten  

De netspanning is 220/240 volt. U heeft een verloopstekker nodig met een drie polige stekker 
met ronde dikke pootjes. Deze zijn ter plaatse verkrijgbaar in grote supermarkten en vaak ook 

bij hotels. De wereldstekkers die in Nederland te koop zijn passen vaak niet. Stroomstoringen 

komen niet zo vaak voor. 

Taal 

De officiële taal in Namibië is Engels, bijna iedereen spreekt deze 
taal dan ook goed. Uitgezonderd enkele Herero of Himba groepen 

die afgelegen leven in de woestijn. Maar de eerste taal van de 

meeste Namibiërs is Owambo, Kavango, Herero of een Caprivi taal, 

afhankelijk van de etnische groep waar de Namibiër toe behoort. 
Ook praten veel mensen nog een taal met klikklanken. 

 

Afrikaans, de taal die afstamt van het Nederlands, is ook een veel 

gesproken taal in Namibië. Het is een gevolg van de Zuid-Afrikaanse 

overheersing van Namibië ten tijden van apartheid in de vorige 
eeuw.  

 

Een heel klein groepje van twee procent spreekt nog altijd Duits. 

Hoewel de groep klein is, zijn de Duitse immigranten wel 
nadrukkelijk aanwezig in Namibië. Je zult dus op je reis zeker her en 

der de taal van onze Oosterburen horen. 
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Enkele woorden in Owambo: 

Nederlands Owambo Tellen Owambo 

Hallo nawa 1 yimwe 

Tot ziens wa lalapo 2 mbali 

Alstublieft ombili 3 ndatu 

Bedankt tangi 4 ne 

Ja / Nee eeno / aawe 5 ntano 

Hoe gaat het? owu li po ngiini 6 hamano 

Spreekt u Engels? Oho popi oshiingilisa? 7 heyali 

Ik weet het niet Ombili mwaa sho 8 hetatu 

Hoeveel kost het? Ingapi tashi kotha 9 omugoyi 

Ik ben op zoek naar... Openi pu na... 10 omulongo 

 

Tijdsverschil 

Namibië valt tijdens de wintertijd in tijdzone UTC +1 en tijdens de zomertijd in tijdzone UTC +2. 

Tijdens onze zomertijd is het in Namibië 1 uur vroeger. Tijdens onze wintertijd is het in Namibië 
1 uur later. Een uitzondering hierop: tussen de laatste zondag van maart en de eerste zondag 

van april en tussen de eerste zondag van september en de laatste zondag van oktober is er geen 

tijdsverschil.  

  
Voorbeelden: 

Op 1 januari is het 10.00 uur in Nederland/België en 11.00 uur in Namibië.  

Op 1 april is het 10.00 uur in Nederland/België en ook 10.00 uur in Namibië. 

Op 1 juli is het 10.00 uur in Nederland/België en 9.00 uur in Namibië.  
Op 1 oktober is het 10.00 uur in Nederland/België en ook 10.00 uur in Namibië. 

  

Bezoekt u ook Botswana en/of Zambia, dan gelden de volgende tijdsverschillen met Nederland 

en België: Tijdens onze zomertijd is er geen tijdsverschil met deze landen. Tijdens onze wintertijd 

is het daar 1 uur later. In Botswana en Zambia is er dus mogelijk een tijdsverschil met Namibië. 
Dus check goed wat de tijd is als u de grens oversteekt.  
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Veiligheid 

Namibië is een veilig en stabiel land. De grotere steden zijn, 

voor wat de kleine criminaliteit betreft, met Europese steden 

te vergelijken. U moet zoals overal natuurlijk wel op uw 

hoede zijn. Met name rond bus- en taxiparken, markten en 

uitgaansgelegenheden is het raadzaam geen waardevolle 
bezittingen bij u te hebben en alert te zijn voor zakkenrollers. 

 

Wanneer u in de stad verblijft, raden wij u aan om na 

zonsondergang middels taxi’s te verplaatsen. Draag nooit uw 
waardevolle spullen opzichtig op uw lichaam. Laat uw meest waardevolle bezittingen zoals geld, 

paspoort en/of creditcard niet onbeheerd achter in de auto of op uw hotelkamer. Wilt u ze op 

een bepaald moment liever niet meenemen, zorg dan dat de belangrijkste waardevolle spullen 

veilig zijn opgeborgen in een kluisje op uw hotelkamer of bij de receptie. Vergeet deze niet op 
te halen voordat u de accommodatie weer verlaat! 

 

Via de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken is de actuele reisinformatie over 

Namibië terug te vinden: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/namibie/reizen/reisadvies 
 

 

Eten en drinken 
Het eten in Namibië is goed en heel divers. Door de vele landbouw en visserij zult u in Namibië 

de heerlijkste vlees- en visgerechten proeven. Rundvlees, kip, maar ook wild zoals springbok, 

gemsbok, koedoe en struisvogel komen veelvuldig voor op de menukaarten. Met name in 
Lüderitz en Swakopmund zijn oesters, vis en kreeft populair. Door de Duitse invloeden zult u 

ook Duits traditioneel gebak tegenkomen zoals apfelstrüdel en sachertorte. Vegetariërs kunnen 

ook goed aan hun trekken komen, de meeste restaurants serveren 

vegetarische gerechten en zijn creatief.  
 

Met name Windhoek en Swakopmund hebben een ruim assortiment aan 

restaurants met internationale keukens. Net als in buurland Zuid-Afrika is 

barbecue “braai” een populaire bezigheid en is biltong (gedroogd en gekruid 

vlees) een geliefd tussendoortje. 
 

Thee en koffie zijn overal verkrijgbaar en variëren van instant coffee 

landinwaarts tot geweldige cappuccino in de grotere steden. Ook frisdranken zijn 

overal verkrijgbaar en zeer goedkoop. Ook zijn de Zuid Afrikaanse wijnen goed 
vertegenwoordigd bij alle lodges! Houdt u rekening met het drinken van water; 

leidingwater is niet standaard ook drinkwater. Koop flessen mineraalwater in de 

winkel of kook het gefilterde leidingwater eerst 5 minuten uit. Let ook op met 

ijsblokjes! Namibië heeft zijn eigen bier, volgens Duitse traditie gebrouwen en is 
van zeer goede kwaliteit (bijvoorbeeld Windhoek of Urbock). 

 

  

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/namibie/reizen/reisadvies
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxvciondbSAhVHMBoKHTj7Bs0QjRwIBw&url=https://adeladdie.com/2015/10/02/biltong-shredded/&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNH7gEdbpapw9oLn3mWQPjQn_J_Xkw&ust=1489588908815394
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Geldzaken 
U kunt makkelijk uw Euro’s wisselen in Namibië. Ook kunt u al Namibische Dollars vanuit 
Nederland/België meenemen. Bezoekers mogen wel maar maximaal $N 50.000 in- of uitvoeren. 

Voor buitenlandse valuta of travellercheques zijn geen limieten. Buitenlandse bankbiljetten en 

reischeques kunnen bij de meeste banken en wisselkantoren worden omgewisseld in Namibische 

dollars. In de afgelegen gebieden kan dit echter een probleem zijn. Openingstijden van banken 
zijn maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 15.30 uur en op zaterdag tot 11.00 uur. De 

wisselkantoren hebben vaak langere openingstijden. Bij de hotels worden vaak hogere 

commissies gerekend dan bij de banken. Vergeet niet uw 

paspoort mee te nemen als u geld wilt wisselen. Bewaar 
de wisselkwitanties voor het eventueel terug wisselen. 

Banken en geldautomaten 

In Namibië kunt u pinnen in de meeste grote steden, 

bankpassen met een Cirrus- of Maestrologo worden 

veelal geaccepteerd. Op de luchthaven van Windhoek 
zijn een paar geldautomaten. Echter, deze zijn niet altijd 

in werking. Het gebruik van een bankpas is meestal 

goedkoper dan gebruik van een creditcard. De kosten 

verschillen per bank en per bankpas. Als je bank een vast bedrag per verrichting rekent, is 

frequent gebruik van je bankpas bij kleine bedragen af te raden. 
 

Er geldt tevens een limiet per dag. Let op: de meeste banken zetten hun bankpassen voor gebruik 

buiten Europa standaard uit om misbruik door skimmers tegen te gaan. Het beste advies is: zorg 

voor een combinatie van betaalmethoden.  

Creditcard  

Pinnen met creditcard is ook mogelijk, VISA wordt bijna bij alle banken geaccepteerd. Met uw 

Mastercard kunt u terecht bij de Standard, Barclays en National Bank. Aan pinnen met een 

creditcard zijn meestal wel extra bankkosten verbonden!  

Pinpas activeren voor gebruik in Afrika 

Wist u dat u voor gebruik van uw pinpas buiten de EU uw pinpas moet activeren? Dit is heel 
belangrijk anders kunt u niet pinnen. Dit kan waarschijnlijk al via uw eigen internetbankieren of 

neem hierover contact op met uw bank.  

Prijsniveau 

Het prijsniveau in Namibië ligt gemiddeld iets lager dan in Nederland. Voor € 10,- tot € 20,- krijgt 

u een smakelijke maaltijd. In de nationale parken liggen de prijzen vaak iets hoger. De 
brandstofprijs ligt zo'n dertig procent lager dan in Nederland. 

Valuta 

In Namibië betaalt men met Namibische 

Dollars (NAD of N$). Hieronder de koers van 
maart 2020. Voor de actuele koersen kijkt u 

op internet (bijvoorbeeld op www.xe.com). 

 

 

Valuta Waarde in Namibische Dollar 

1 Euro 17,4 NAD 

1 USD 15,6 NAD 

 

http://www.xe.com/
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Gezondheid 
Matoke Tours heeft niet de kwalificaties om alle adviezen betreffende gezondheid in Namibië te 
leveren. Wij raden u dan ook met klem aan om contact op te nemen met de GGD of naar uw 

huisarts te gaan voor het volledige advies en de benodigde vaccinaties en malariaprofylaxe. 

 

Vaccinaties zijn niet verplicht, maar diverse inentingen worden sterk aanbevolen. In dit land 
komt geen gele koorts voor. De vaccinatie gele koorts is WEL verplicht als u reist vanuit of via 

een hoog risicogebied, met uitzondering van verblijf op alleen de luchthaven. 

 

Laat u persoonlijk adviseren aangezien de bestemming, verblijfsduur maar ook uw gezondheid 
en leeftijd bepalend zijn voor de aanbevelingen. Neem indien van toepassing uw medisch 

paspoort mee met eventueel de Latijnse namen van uw medicijnen. 

 

Voor meer informatie over gezondheid en adviezen, kunt u kijken op: www.lcr.nl/Landen of op 

www.ggdreisvaccinaties.nl/heb-ik-een-vaccinatie-nodig 

Cholera 

Geen enkel land eist een vaccinatie tegen cholera. Een aantal landen eist echter nog wel een 

cholerastempel van binnenkomende reizigers. Dit is een stempel in uw vaccinatieboekje waarop 

“cholera medically not indicated” staat. Het is uitsluitend bedoeld om problemen bij de 

grensposten te voorkomen. Vraag hier gewoon naar bij uw vaccinatieadvies. Het kan nooit 
kwaad om deze stempel in uw vaccinatieboekje te hebben. 

Gele koorts 

In Namibië komt geen gele koorts voor. Vaccinatie tegen gele koorts is in Namibië verplicht als u 

in de zeven dagen voordat u het land binnenkomt in een gele koorts land bent geweest of als u 

via een gele koorts land Namibië in reist. Dit advies geldt ook als u een overstap hebt gemaakt 
en langer dan 12 uur in het betreffende gele koorts land bent geweest. 

Gele boekje (vaccinatie paspoort) 

Bij aankomst op alle airports of grensposten wordt gevraagd naar het vaccinatie paspoort, ook 

wel het ‘gele boekje’ genoemd. Heb deze altijd bij u in de handbagage! Er wordt gecontroleerd 

op de gele koorts vaccinatie. 
 

  

http://www.lcr.nl/Landen
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/heb-ik-een-vaccinatie-nodig
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Malaria 

In bepaalde delen van Namibië komt malaria voor. In het noordelijke deel bij de grens met 

Angola en voor de Zambezi Regio worden gedurende het hele jaar malariaprofylaxe aanbevolen, 

tevens zijn anti-muggenmaatregelen belangrijk. Van november tot en met juni is het in het iets 

zuidelijker gelegen gebied inclusief het Etosha park ook aanbevolen malariaprofylaxe te nemen. 

Voor de rest van het jaar volstaan hier anti-muggenmaatregelen. Let u daarbij op dat u kleding 
draagt met lange mouwen en broekspijpen, gebruik een muskietennet en een insecten werend 

middel met DEET. Malariamuggen steken voornamelijk ’s avonds, ’s nachts en in de vroege 

ochtend. Bij koorts tijdens of na verblijf in een malariagebied is het belangrijk om binnen 24 uur 

een arts te bezoeken.  
 

Zelf een klamboe/muskietennet meenemen is niet noodzakelijk, daar waar nodig zijn klamboes 

in de lodges aanwezig. Bij verblijf in safaritenten fungeert vaak de tent zelf als een klamboe en 

soms heeft het bed daar nog een extra klamboe. Wat wel aan te raden is, is om eventueel een 
rolletje tape mee te nemen. Mochten er gaatjes in de klamboe zitten, dan zou u die dicht kunnen 

plakken als dat een fijner gevoel geeft. In geval van een safaritent zonder klamboe, zet dan niet 

uitgebreid de tent open op de tijden dat de muggen actief zijn.   

Mazelen 

In dit land bestaat een verhoogd risico op mazelen. Vaccinatie wordt aanbevolen voor iedereen 
die vanaf 1965 is geboren en geen mazelen heeft doorgemaakt of niet volgens het 

Rijksvaccinatieprogramma is ingeënt. Vaccinatie wordt ook aanbevolen aan kinderen ouder dan 

6 maanden die nog geen BMR vaccinatie volgens het Rijksvaccinatieprogramma hebben 

ontvangen. 

Medische voorzieningen in Namibië 

De medische voorzieningen in Namibië zijn goed, ook in dorpjes zijn ziekenhuizen en EHBO-

posten. In de woestijnregio zijn geen artsen in de directe omgeving, neem dus altijd een 

reisapotheek mee met o.a. insectenspray, pijnstillers en verband. Wij raden u aan om naast 

veel water te drinken, O.R.S oplossing mee te nemen tegen uitdroging. De grote 
temperatuurverschillen, drinken van erg koude drankjes en vermoeidheid kunnen klachten 

veroorzaken zoals maag- en darmproblemen. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts, bij voorkeur 

in een privéziekenhuis. De beste ziekenhuizen zijn de Windhoek Medi-Clinic, het Rhino Park 

Private Hospital en Catholic Hospital in Windhoek.   

Slaapziekte & Tseetseevlieg 

De Afrikaanse slaapziekte wordt overgebracht door de tseetseevlieg. Dit is een bloedzuigende 

vlieg, ongeveer twee keer zo groot als een gewone huisvlieg. Slechts een klein percentage 

tseetseevliegen is drager van de ziekteverwekkende parasiet. Een steek van de tseetseevlieg is 

pijnlijk en kan zeer gevaarlijk zijn. Als de vlieg besmet is met Trypanosoma-parasieten, 
ontstaat na een paar dagen, of pas na een maand, op die plek een grote rode en open zweer. 

 

Houdt u dit dan ook goed in de gaten en ga bij twijfel altijd naar een arts en laat u testen! Als u 

na uw reis ziek wordt, vertel dan de huisarts welk land u hebt bezocht. Ga niet zelf dokteren, 

maar stap naar een arts zodra een zweer opkomt. Zeker als u in Afrika bent geweest en er kans 
is dat u bent gestoken door een tseetseevlieg. 
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Thuisvaccinatie 

In plaats van naar de GGD of huisarts te moeten gaan, is er nu een alternatief. Via Thuisvaccinatie 

komt een huisarts bij u thuis op het moment dat het u schikt om de benodigde inentingen te 

zetten. www.thuisvaccinatie.nl is een landelijk werkend vaccinatiecentrum (enkel in Nederland). 

Als u minstens 4 weken voor vertrek contact met hen opneemt, garanderen ze dat u gebruik kunt 

maken van deze unieke service. Een handig alternatief voor de GGD! 

Medicijnen meenemen? 

In veel landen is het bezit en gebruik van opiaten streng verboden. Onder opiaten vallen onder 

andere slaap- en kalmeringsmiddelen (bijv. Valium, Seresta), sterke pijnstillers, ADHD-middelen 

(bijv. Ritalin, Concerta) en medicinale cannabis. Om toch bepaalde geneesmiddelen mee te 
kunnen nemen op reis is dan een officiële verklaring nodig. Hierover en meer over wat wel en 

wat niet mag kunt u vinden op: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/medicijnen-mee-op-reis-

verklaring. Daar vindt u ook lijsten van (genees)middelen die verboden zijn mee te nemen. 

 

  

http://www.thuisvaccinatie.nl/
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/medicijnen-mee-op-reis-verklaring
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/medicijnen-mee-op-reis-verklaring
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Self-drive in Namibië 

Afstanden 

Hieronder staan de afstanden van de belangrijkste trajecten ter indicatie. Het kan zijn dat 
reisdagen langer of korter zijn afhankelijk van de staat van de wegen. In Namibië reist u een 

groot deel over gravelwegen die door regen soms moeilijker begaanbaar, maar wel goed 

onderhouden zijn. Reizen in Afrika vergt soms enige flexibiliteit en staat altijd garant voor 

avontuur! 
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Autohuur 

Om een auto te huren dient u altijd in het bezit te zijn van een credit card, paspoort en 

(internationaal) rijbewijs. Indien u de grens overgaat dient u dat bij het ophalen van de auto 

aan te geven. Controleer de banden én de reserveband, of de tank vol is en of eventuele schade 

vermeld staat op het rapport.  

 
Normaliter krijgt u met een reisgezelschap van 2 tot 3 personen een Toyota Rav 4 (of 

vergelijkbaar) toegewezen. Vanaf 4 of 5 personen is een Toyota Fortuner (of vergelijkbaar) 

geschikter. Gezelschappen van 6 personen krijgen een Volkswagen T6 (of vergelijkbaar) 

toegewezen. Op verzoek kunnen we natuurlijk een specifieke type auto aanvragen. De huurprijs 
kan dan afwijken van de website prijzen. Alle auto’s hebben gemeen dat ze vierwiel 

aangedreven zijn. Dat is nodig op de vele onverharde wegen in Namibië.  

 

Safari’s in Etosha en andere parken 

Afhankelijk van uw reisplan zitten er al meerdere (of alle) safari’s opgenomen bij uw verblijf in 
Etosha. Indien niet alle safari’s standaard zijn opgenomen in uw rondreis is het mogelijk om zelf 

Etosha te verkennen per 4x4. Rij individueel naar de park entree, betaal uw parkgelden (zo’n EUR 

7,-) en vergeet niet een plattegrond mee te nemen. Zo kunt u heerlijk zelf op safari gaan in 

Etosha. Ook is het mogelijk om vanuit de accommodatie een safari bij te boeken. Dan gaat u 
onder begeleiding het park in.  

In de andere parken is het gebruikelijk om sowieso de safariactiviteiten te reserveren (als dit al 

niet door Matoke Tours is gedaan) bij de accommodatie. Bekijk uw reisplan voor Namibië dan ook 

goed!  
 

Rijbewijs bij huurauto 

Het Nederlandse rijbewijs is geldig in Namibië, echter bij een huurauto is het IRB (internationaal 

rijbewijs, model 1949) vereist. Het IRB is verkrijgbaar bij iedere ANWB-winkel, ook voor  

niet-leden en dient persoonlijk afgehaald te worden. Neem het Nederlandse rijbewijs en een 
recente pasfoto mee. Het IRB is 1 jaar geldig. 

 

Zelf rijden in Namibië 

Het is niet nodig om een ervaren chauffeur te zijn. 

Wel is het prettig als u rijden leuk vindt. Namibië 
kent grote afstanden en een gemiddelde rij duur is 

5 uur rijden. Dan is het natuurlijk fijn als u hier van 

geniet. Idealiter wisselt u met uw reisgenoot elke 2 

uur af zodat iedereen fris achter het stuur zit! 
 

Houdt er rekening mee dat Namibië links rijdt (zoals 

in Engeland). Dat is even wennen, maar normaal 

gesproken voelt het na een half uurtje rijden al heel 

gewoon aan. Namibië kent weinig verkeer waardoor 
het ook in de steden erg rustig is op de weg. Dat maakt het nog gemakkelijker om te wennen 

aan de nieuwe kant van de weg.  
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Het landschap is prachtig en verandert met het kwartier. Hoewel de hoofdwegen die de grotere 
steden met elkaar verbinden zijn geasfalteerd, bestaat het overgrote deel uit gravel en 

onverharde wegen. Met name in de regentijd (november – maart) is een 4WD dan ook ten 

zeerste aan te bevelen! Blijf waakzaam en respecteer snelheidslimieten. De aanbevolen 

snelheid op onverharde wegen is maximaal 80 km/uur. Binnen de bebouwde kom is de 

maximum snelheid 60 km/uur, op doorgaande wegen 120 km/uur  

(we adviseren 100 km/uur) en in wildparken 50 km/uur.  

 

Belangrijke verkeersregels en tips! 

 Bestuurders moeten links rijden en rechts inhalen. 

 Draag altijd uw gordel (verplicht) en hou beide handen stevig op het stuur. Hou er rekening 

mee dat op gravel, zout en in zand uw voertuig anders reageert dan op asfalt. Plotseling 

remmen of sturen kan dezelfde reactie geven als rijden op ijs.  

 Zodra u een benzinestation tegenkomt kunt u het beste meteen tanken. Het kan enige tijd 

duren voordat het volgende benzinestation zich aandient. Vul in afgelegen gebieden voor de 

zekerheid jerrycans met benzine. Meestal kunt u niet met credit card betalen bij 

tankstations, neem voldoende cash geld mee.  

 Op kruispunten is in de regel met borden aangegeven wie voorrang heeft. Is dit niet het 

geval, dan geldt er geen voorrangsregeling en moet de nodige voorzichtigheid worden 

betracht. Normaliter heeft dan diegene die als eerste arriveert voorrang.  

 Op kruispunten met op alle wegen het achthoekige stopbord moet elke bestuurder stoppen. 

De bestuurders rijden vervolgens weer verder in volgorde van aankomst. 

 Als er een officiële stoet overheidsvoertuigen voorbijkomt, dienen bestuurders aan de kant 

van de weg te stoppen tot de stoet voorbij is. 

 Als een ruiter of een begeleider van een of meer dieren een bestuurder mondeling of met 

een handgebaar verzoekt te stoppen, is deze verplicht daar gehoor aan te geven. 

 Binnen de bebouwde kom is op wegen met twee of meer rijstroken in dezelfde rijrichting 

links inhalen toegestaan. 

 Een rood knipperend verkeerslicht bij een kruispunt heeft dezelfde betekenis als het 

achthoekige rode stopbord. 

 Het geven van geluidssignalen is alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een 

aanrijding bestaat. 

 Een gele streep in het midden van de weg mag niet overschreden worden. 

 Een bestuurder die op een rotonde rijdt heeft voorrang op een bestuurder die een rotonde 

op wil rijden. 

 Auto's moeten altijd aan de linkerkant van de weg worden geparkeerd. Op een 

eenrichtingsweg mag ook aan de rechterkant worden geparkeerd. 

 In de nationale parken mogen voertuigen niet buiten de aangegeven route rijden. 

 Een woestijn- en steppeland als Namibië heeft een beperkt net van verharde wegen. Het 

best berijdbaar zijn de wegen tussen de hoofdstad Windhoek, de belangrijkste steden en de 

grens met buurlanden. 
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 Een groot aantal secundaire wegen heeft een wegdek van gravel, dat met de nodige 

voorzichtigheid berijdbaar is, maar bij hoge snelheid en in het regenseizoen slipgevaar 

oplevert. Bij matige snelheid zijn deze gravelwegen goed begaanbaar.  

 Een deel van het land kan alleen bezocht worden met een terreinvoertuig met 

vierwielaandrijving. Laat u hier goed over informeren als u bij Matoke Tours een reis boekt. 

Het is raadzaam de onverharde wegen te volgen en niet zomaar de steppe of woestijn in te 

rijden. 

 In het regenseizoen vormen droge rivierbeddingen een groot gevaar, omdat deze plotseling 

kunnen volstromen. 

 De enorme afstanden en hitte kunnen leiden tot concentratieverlies, neem dan ook 

voldoende pauzes onderweg. 

 Houd rekening met overstekend vee en loslopend wild. Het wordt daarom afgeraden om 's 

nachts en met zonsopgang en -ondergang te rijden. Dit is de tijd dat veel dieren onderweg 

zijn, het is “Kudu o’clock”. 

 Volg in de nationale parken de aangelegde 

wegen om de schade aan de natuur zoveel 

mogelijk te beperken. Het is verboden om hier 

vanaf te wijken. Het maximaal toegestane 

alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille. Het is 

verboden te rijden onder invloed van drugs. 

 Het is bestuurders van gemotoriseerde 

voertuigen verboden tijdens het rijden een 

mobiele telefoon te gebruiken. 

 Neem ook altijd voldoende water mee op reis en 

maak voldoende stop pauzes. De afstanden zijn 

behoorlijk, hou rekening met 4 á 5 uur per dag.  

 

Meer weten? 

www.matoketours.nl/self-drive-namibie/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matoketours.nl/self-drive-namibie/
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Duurzaam toerisme 
Matoke Tours vindt het belangrijk om duurzaam te ondernemen. Afrika is een prachtig continent 
en heeft veel moois te beiden. Wij willen dit echter wel op een verantwoorde manier doen, zodat 

uw bezoek op een positieve manier bijdraagt aan de sociale, culturele en economische 

ontwikkeling van het land dat u bezoekt.  

 
We kunnen ons goed voorstellen dat u zelf ook wilt bijdragen aan een mooie en duurzame reis. 

Daarom biedt Matoke Tours u graag een aantal handvatten en ideeën om op een 

verantwoordelijke manier te reizen. Hieronder staat beknopte informatie over wat u kunt doen.  

 
Uitgebreidere informatie hierover én over wat Matoke Tours zelf doet om duurzaam te zijn vindt 

u op onze website: www.matoketours.nl/matoke-tours/duurzaam-op-reis/ 

 

CO2 compenseren 

Hoe belangrijk toerisme ook is voor de natuur, de vlucht naar uw bestemming is natuurlijk slecht 
voor het klimaat. Helaas is er echter nog geen duurzaam alternatief. We willen dan ook samen 

met u de negatieve impact van het vliegen aanpakken. Dit kan door te investeren in 

natuurprojecten. Zoals u wellicht weet, neemt vegetatie veel CO2 op. Door de verdroogde 

gebieden weer groen te maken, kan er extra CO2 vanuit de lucht opgeslagen worden. Wij hebben 

daarom besloten de CO2 uitstoot van onze reizen om te zetten in groen via het project Just Digg 
It. Matoke compenseert de vluchten van haar personeel volledig. Ook compenseert Matoke Tours 

per reiziger al 10%, u kunt uw steentje bijdragen door de overige 90% te compenseren. Lees 

verder op onze website https://www.matoketours.nl/matoke-tours/duurzaam-op-reis/justdiggit/ 

 

Cultuur 

In Afrika wordt veel waarde gehecht aan groeten. Er is in principe geen gesprek mogelijk zonder 

eerst te vragen hoe het met elkaar gaat. Zelfs wanneer u alleen even de weg wilt vragen. Houd 

hier rekening mee. 

 
U kunt op reis gewoon in uw korte broek en T-shirt rondlopen. Heerlijk! Als u echter naar een 

kerkdienst gaat, of uitgenodigd mocht worden voor een trouwerij of introductie ceremonie, wordt 

verwacht dat u netjes gekleed gaat. Voor de vrouwelijke reizigers is het altijd gepast om 

schouders en knieën te bedekken tijdens een bezoek aan de lokale bevolking. 
 

Als u de was laat doen, is het verstandig om even te vragen of u ook uw ondergoed en/of beha 

mag afgeven. Op sommige plekken is het erg onfatsoenlijk om dit te laten wassen. Laat uw was 

altijd na het wassen strijken! Dit i.v.m. de mogelijke aanwezigheid van de zogenaamde Mango 
Fly! 

 

Fooi geven 

Het geven van een goede fooi heeft grote impact op het leven van vele mensen. In Afrika werken 

miljoenen mensen in het toerisme of zijn hier indirect van afhankelijk (zoals voedselleveranciers, 
boeren, etc.). Al die mensen hebben families waarvoor ze zorgen en gezamenlijk zijn ze 

verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de lokale economie. De een verdient meer dan de 

ander, maar een fooi is voor iedereen een zeer welkome aanvulling op hun basissalaris. Fooi is 

http://www.matoketours.nl/matoke-tours/duurzaam-op-reis/
https://www.matoketours.nl/matoke-tours/duurzaam-op-reis/justdiggit/
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bedoeld om de dienstverlener ook beter zijn best te laten doen. Het spreekt dan ook voor zich 
dat een fooi alleen gegeven wordt als u tevreden bent over de service.  

 

Fotografie 

U zult vast prachtige foto's willen schieten van uw prachtige reis! Doe dat ook, want het is een 

mooi aandenken! Wel willen we u vragen om hier discreet mee om te gaan. Als u mensen op de 
foto wilt zetten dient u dit eerst te vragen. Als ze toestemming geven is dat natuurlijk prima! De 

kans dat dit mag is aanzienlijk groter wanneer u eerst een leuk praatje met ze maakt. Soms 

willen ze dit echter niet. Respecteer dit dan ook. Als mensen vragen om de foto te sturen, doe dit 

dan ook of maak de foto niet. Gebruik van een Polaroid of Instax camera of vergelijkbaar is erg 
leuk, de foto kunt u dan direct aan de mensen meegeven! 

 

Als u foto's wilt maken is dit over het algemeen gratis, dan kan echter per stam of bevolkingsgroep 

verschillen. Laat u hierover adviseren door uw gids. 
 

Social Media 

De plaatjes die u schiet, de context waarin u deze post en de woorden en hashtags die u gebruikt, 

kunnen veel meer invloed hebben dan u zich waarschijnlijk realiseert. Voor u het weet vervalt u 
in stereo types die het eenzijdige beeld van Afrika nog maar eens bevestigen. Post liever iets over 

nieuwe ontwikkelingen, vooruitgang of verzelfstandiging in plaats van een foto van een 

weeshuisje of schoolklasje met de hashtag “ze zijn zo blij met zo weinig”. 

 

Iets betekenen voor de lokale bevolking 

Matoke Tours begrijpt goed dat sommigen van u graag iets mee willen nemen voor de lokale 

bevolking, u kunt beter niet zomaar van alles uit gaan delen. Het uitdelen van pennen, schriften, 

ballonnen, snoep, kleding of andere zaken veroorzaakt scheve verhoudingen en kan slecht zijn 

voor de eigenwaarde van de bevolking. Daarnaast kan het ook bedelgedrag stimuleren of soms 

zelfs ouders en kinderen kan motiveren om niet school te gaan omdat bedelen meer oplevert. Dit 
levert dan wellicht op korte termijn meer op, op lange termijn is onderwijs en daaruit 

voortvloeiend werk natuurlijk een betere bron van inkomsten. 

 

Zelfs als niet direct aan een kind, maar aan een schooltje geeft is dit niet verstandig. Kinderen 
die naar school gaan krijgen pennen, boeken en schriften van de school en door uw gift wordt 

dat niet meer lokaal gekocht en dat is niet goed voor de lokale economie. Tevens kan het 

uitgespaarde budget voor pennen en schriften in de zakken van de verkeerde mensen belanden.  

 
Het uitdelen van snoep is ook niet verstandig. Snoep is slecht voor het gebit en niet iedereen 

heeft toegang tot een tandarts. Kleding meenemen? Ook dat is niet altijd handig, ze dragen 

andere kleding dan gewend en door kleding te geven ondervindt lokale economie schade. 

 
Als u (kinderen) wilt helpen doe dit dan op een duurzame manier! 

 

Lokaal kopen 

Koop zoveel mogelijk bij de lokale bevolking en vermijd grote ketens. 

 



Reizigersinformatie Namibië  
 

 

 21 

Minder plastic  

Om de grote berg plastic afval te verminderen zijn er een aantal dingen waar u rekening mee 

kunt houden: 

- Neem uw eigen waterfles mee op reis en vul deze vanuit grote flessen; 

- Neem uw eigen shampoo mee – liefst biologisch afbreekbaar; 

- Maak geen gebruik van plastic rietjes 
 

Natuur en Milieu 

Ga tijdens uw reis op een verantwoorde manier om met de natuur en het milieu. Een mooi 

kampvuurtje hier en daar past natuurlijk helemaal in de sfeer van een reis door Afrika. Geniet 
hier dan ook van wanneer dit kan. Probeert u echter wel de grootte van het vuur te beperken, 

zodat er niet onnodig veel hout verbruikt wordt. 

 

Wanneer u op safari gaat wilt u de bijzondere beesten natuurlijk het liefst van zo dichtbij mogelijk 

zien. Helaas liggen de dieren niet altijd vlak langs de wegen of paden. We willen u toch verzoeken 
om de chauffeurs en gidsen niet te stimuleren om van de paden af te gaan. Dit kan het park 

vernielen en is ook streng verboden! 

 

Projecten ondersteunen? 

Er zijn vele prachtige initiatieven in Afrika op gebied van educatie, duurzame energie, landbouw, 
behoud van wildlife, planten van bomen, kinderzorg, gehandicaptenzorg en nog zoveel meer. 

Verdiep u voorafgaande aan uw reis in mooie duurzame initiatieven in het land waar u naar op 

reis gaat en onderzoek welk project bij u past. U kunt zo’n initiatief dan eenmalig of langdurig 

ondersteunen. Wellicht kunt u dat initiatief ook nog bezoeken op uw reis. Matoke Tours maakt 
uw reis volledig op maat, dus ook daar kunnen we u mee helpen. 

 

Bekijk onze website voor projecten per bestemming die Matoke Tours ondersteunt.  

https://www.matoketours.nl/matoke-tours/duurzaam-op-reis/duurzaamheidsprojecten/  
 

  

https://www.matoketours.nl/matoke-tours/duurzaam-op-reis/duurzaamheidsprojecten/


Reizigersinformatie Namibië  
 

 

 22 

Reisnotities 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Goed voorbereid op reis! 

 Controleer uw vlucht en indien mogelijk checkt u online in. Met KLM kunt u evt. 

upgraden naar de ‘comfort class’ 

 Zorg ervoor dat uw vaccinaties in orde zijn (huisarts, tropeninstituut of GGD 

raadplegen) 

 Neem uw gele (vaccinatie) boekje mee. Stop deze in uw handbagage tijdens de 

vlucht! 

 Zorg ervoor dat u de malariaprofylaxe in bezit hebt 

 Regel een internationaal rijbewijs en neem die mee (voor Self-drive)!  

 Zorg ervoor dat de verzekeringen in orde zijn, neem uw polis/pasje mee 

 Neem uw paspoort mee en maak ook een kopie 

 Maak een lijstje met belangrijke telefoonnummers van thuis 

 Neem voldoende geld mee (cash, pinpas en/of creditcard) 

 Heeft u medicatie? Zorg er voor dat u van tevoren uitzoekt of het legaal is dit mee 

te nemen. Neem indien nodig een verklaring voor geneesmiddelen mee 

 Neem een boek/tijdschrift, snacks, oordoppen en een nekkussentje mee voor 

tijdens de reis. 

Handig om ook mee te nemen! 

 DEET (Anti-muskieten spray/lotion/zalf) 

 Rolletje tape; de kans bestaat dat er in de klamboes in de hotels kleine gaatjes       

          zitten 

 Basis EHBO set 

 Reizigersapotheek met bijvoorbeeld diarreeremmers, pijnstilling, etc. 

 Warme fleece trui/jack en in de Afrikaanse winter zelfs een sjaal en muts (in de 

woestijn kan het flink afkoelen)  

 Hoed/pet (tegen de zon) 

 Dunne sjaal/doek (bij felle zon, of blote schouders om te bedekken) 

 Verrekijker 

 Camera met voldoende geheugenkaarten en reserve accu/batterijen 

 Goede zaklamp / hoofdlamp 

 Antibacteriële handgel 

 Reisgids en/of wild-life guide 


