
 

Ondernemersreis D.V. oktober 2022 

 

 

Voor wie: 

• Geïnteresseerde ondernemers (evt. met aanhang). 

• Eventueel nieuwe belangstellenden/ondernemers die interesse tonen in het werk van 
Stéphanos.  

• Voorkeur: Ondernemers met relevante kennis m.b.t. techniek, bouw, landbouw, 

veeteelt (kippen), onderhoud en/of en duurzaamheid (zonne-energie e.d.). met 

mogelijkheden voor kennisoverdracht en investeringen in een project waar eventueel 

bedrijfsmatig op kan worden ingespeeld. 

 

Groepsgrootte: 

• Tot 7 personen 

 

Tijdsduur en data: 

• 1 week (vertrek uit NL op vrijdag, vertrek uit 
Malawi op vrijdag) 

• D.V. begin oktober 2022 (af te stemmen met 
deelnemers) 

 

Wat houdt het bezoek in ? 

• Bezoeken van Stéphanos projecten op Stéphanos compound en in omgeving, 
contact met management team en de kinderen op de compound. 

• Bijwonen kerkdienst op zondag en weekopening met personeel op maandag. 

• Bezoek Stéphanos Outreach-projecten in dorpjes in lower-Shire district Chikhwawa 

(waar cycloon Ana veel verwoestingen aanrichtte). Tevens nieuw 5-jaren project in 

een afgelegen bergachtig gebied (Namitalala), waar we -samen met partners- ook 
een primary school zouden willen uitbreiden/vernieuwen. 

• Met deze ondernemers ter plekke een extra sponsorproject financieel oppakken, 
gericht op de hierboven genoemde gebieden. 

• Bezoek en overnachting Liwonde, Nationaal Wildpark. 

• Ook zullen we proberen onderweg richting Liwonde een bezoek te organiseren aan 
ds. van der Bas (Zending Hersteld Hervormde Kerk) in Zomba. 

Details betreffende programma worden bij voldoende animo op een later moment ingevuld. 

https://www.stephanos.nl/projecten/onderwijs/outreach-programma


 

 

Reis-en verblijf + kosten 

• Vervoer met auto’s Stéphanos. 

• Alle reisdocumenten worden verzorgd 
door Stéphanos. 

• Onderkomen in Annie’s Lodge te 
Blantyre en overnachting wildpark. 

Kosten voor deze reis/p.p. o.b.v. van volpension 
en deelname minimaal 5 personen: 

Per persoon totaal (ticket, visum, wildpark, eten, reis en verblijf) waarschijnlijk rond: € 2.900,- 

 

Covid-19 

Op dit moment zijn de omstandigheden zo dat u niet gevaccineerd hoeft te zijn om Malawi 
binnen te komen. Wel is een negatieve PCR test nodig om het land binnen te komen. 

 

Aanmelden en informatie: H. Droppert, tel 06-30167172 of e-mail voorlichting@stephanos.nl 

 

 

 


