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Je voelt sympathie voor het werk van Togo Debout vzw? 

Je zou graag de projecten die wij ondersteunen zelf ook ‘live’ meemaken? 

Je wilt dit kleine West-Afrikaanse land graag van binnen uit beter leren kennen? 

Dat kan! Togo Debout neemt je graag mee op 
 

Ervaringsreis naar Togo 
van 27 oktober t.e.m. 3 november1 2018 

 

 
 

Wat mag je verwachten?  

 Verwelkoming, onthaal en bezoeken verzorgd door onze permanente 

vertegenwoordigers in Togo: Ria Etienne, Antoine Dzamah en Gabriel Amouzou, en 

hun medewerkers. Zij laten je delen in hun werk van alledag en brengen je tot in het 

hart van de Togolese realiteit. Zo kom je dicht bij de mensen, die overal vriendelijk en 

gastvrij zijn. 

 Grondige kennismaking met en bezoek van de projecten die gesteund worden door 

Togo Debout: de activiteiten van het plattelandscentrum SICHEM, het straat- en 

gevangeniskinderenproject ANGE en Mon Refuge, het weeshuis Le Vigneron, het 

dispensarium St-Etienne en het dorp Assomé, het revalidatiecentrum in Aképé, enz. 

                                                           
1 Aankomst op zondag 4 november ‘s morgens 
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 Kennismaking met het leven in de onmiddellijke nabijheid van Sichem : de dorpen, de 

scholen, de landbouwactiviteiten, enz. 

 Verkenning van de hoofdstad Lomé 

 Toeristische uitstappen:  de omgeving van de rivier Zio en de Lac Togo, Togoville en 

het slavenhuis, de mooie natuur van de Région des Plateaux, de stad Kpalimé, e.a. 

Organisatoren en reisbegeleiders uit België zijn Marcel Hofkens en Jackie Denis 

Reis en verblijf 

 We verblijven in het gastencentrum van het plattelandscentrum Sichem, in ruime  

2-persoonskamers (wc, douche, ventilator) 

 Lokale verplaatsingen gebeuren per minibus 

 Vlucht H/T met SN Brussels Airlines, tickets worden besteld via Ria in Lomé 

 Wie het wenst kan het verblijf met enkele dagen verlengen  

Budget 

 De prijs van het vliegtuigticket schommelt heel erg: tussen 700 € en 950 €! Snelle 

beslissers betalen minder.  

 Voor het verblijf ter plaatse zelf moet je rekenen op 400 €. Daarin is begrepen: logies, 

maaltijden, transport (inclusief brandstof en chauffeur), entreegelden en plaatselijke 

begeleiding. 

 Wie het verblijf wenst te verlengen, voorziet 50 € per bijkomende dag.  

 Voor persoonlijke uitgaven kom je met 200 € al een heel eind ver. 

 De kosten voor visum (20 €) en inentingen komen hier uiteraard nog bovenop.  

Wil je deze ervaringsreis zeker niet missen? Of heb je nog vragen? 

 Neem zo snel mogelijk contact op met marcel@togodebout.be of 

jackie@togodebout.be  

 We zoeken nog maximaal 10 medereizigers 
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