
 

 

Arrangement Special FC Volendam 
Luipaard Experience Safari, Botswana  



 

 

Luipaard Experience Safari in Botswana – een ongekende kans om 
luipaarden te observeren. 

Deze Luipaarden Safari in Botswana is speciaal samengesteld voor sponsoren, relaties en supporters van FC Volendam. 

 

Over Stichting Timbo  

 

Timbo heeft als missie het creëren van corridors (migratiewegen voor wild); niet alleen om wildgebieden met elkaar te verbinden en zo dieren 

beter te kunnen beschermen, maar verbindt ook de natuur met de mensen die in en rondom deze gebieden leven zodat ook deze mensen een 

betere toekomst kunnen krijgen. Timbo doet dit middels het realiseren van banen voor lokale jeugd in natuurbeheer en toerisme, en zet zich in 

voor ondersteuning van deze lokale communities. Dit varieert van Social Responsible Projects zoals het bouwen van een daycare centre en 

school projecten tot het ondersteunen van lokale boeren en het opbouwen van toerisme in partnerships met deze communities. We zien daarbij 

mooie overeenkomsten tussen FC Volendam, het Orange Circle initiatief en onze stichting Timbo:  Stap voor stap werken aan 

een duurzame balans voor mens, milieu en natuur. Kortom, beide partijen hebben een duurzame lange termijnvisie en u kunt hieraan meedoen 

en een bijdrage leveren door deze spectaculaire luipaarden safari te boeken. Alle opbrengsten van deze luipaarden safari gaan terug naar 

stichting Timbo en 20% van de reissom gaat naar FC Volendam. Een win win voor iedereen!   

(The Africa Experience is onze eigen in-house organisator voor safari’s van stichting Timbo en alle Safaris kunnen via hen geboekt worden).  

 

Over de Luipaarden Safari  - Een ongekende kans om luipaarden te observeren! 

 

Stichting Timbo heeft samen met lokale specialistische gidsen en trackers een safari product ontwikkeld ter ondersteuning van het behoud van 

de luipaardpopulaties in het gehele Central Tuli Block waar onze lodges Koro River Camp & Koro Island Camp zich bevinden. Tijdens uw verblijf 

van 6 nachten zullen we het grootste deel van onze tijd doorbrengen met ons kundige team van gidsen en trackers. Onze specialisten 

observeren dagelijks de luipaarden in het gebied en verzamelen alle gegevens van deze prachtige dieren. Iedere dag gaat u voor zonsopgang 

en einde middag op pad, op deze tijdstippen is de kans zeer groot om luipaarden te spotten en te observeren. 

U volgt de luipaarden tijdens deze hele week en u leert meer over het gedrag, voedingspatronen en territoriale leefgebieden. Breng het grootste 

deel van de ochtend en de late namiddag te voet door in de bush - een werkelijk magische en zeer spannende ervaring zoals geen ander. Je 



 

 

Uiteraard ziet u ook ander Afrikaans wildlife op deze safari. Laat u betoveren door grote kuddes olifanten die de rivier doorkruisen, zebra’s en 

impala’s wandelen voorbij en tijdens de vele wandel Safaris door het gebied kunt u de Botswaanse natuur op u in laten werken. Botswana staat 

bekend om haar grote populaties olifanten, ook wel The Land of the Giants genoemd. In het gebied komt ook de zeldzame bruine hyena voor, de 

gevlekte hyena, steenbokken, elanden, leeuwen, stekelvarkens, en zeldzame vogels, om er een paar te noemen. Zodra de zon ondergaat kleurt 

het gebied zacht oranje, ‘golden hour’ genoemd. Rond dit tijdstip maken we altijd een stop  en geniet u van een ‘sundowner’ drankjes en snacks 

op een van onze koppies (heuvels).  De zon gaat onder en u ziet het wild in de vallei rond bewegen, een werkelijk spectaculaire belevenis die u 

nog lang zult bijblijven… 

Het Central Tuli Block in Botswana is door National Geographic uitgeroepen tot Best of The World, top 25 destination voor 2023 in de categorie 

Natuur. 

Over uw accommodatie, Koro River Camp 

Zeven boutique tented master bedroom suites bevinden zich op ruime afstand van elkaar aan de schaduwrijke en wilde oevers van de mooie 

Limpopo rivier welke Botswana en Zuid-Afrika begrenzen.  De indeling, faciliteiten, locatie en onze aandacht voor persoonlijke service bieden een 

unieke safari belevenis midden in de prachtige Afrikaanse Wilderness.  U verblijft in een ruime en sfeervol ingerichte tent met eigen deck en privé 

plunge pool. Geniet van uw verblijf en observeer het voorbijtrekkende Afrikaanse wild vanuit uw hangmat of ligstoel. Geniet van verhalen rondom 

ons kampvuur en sfeervolle Boma (buitenverblijf) onder het genot van een heerlijke wijn uit onze eigen wijnkelder.  

 

Over uw accommodatie, Koro Island Camp  

Vier luxe Meru Safari tenten bevinden zich op ruimte afstand van elkaar aan de Limpopo rivier. Koro Island Camp is een echt explorer type safari 

tented camp en alleen bereikbaar via een grote hangbrug. Koro Island Camp is privé af te huren en te boeken voor groepen vrienden en families 

tot 8 personen. Dit betekent dat u het hele kamp voor uzelf en uw groep beschikbaar heeft. Alle tenten hebben een eigen deck, er is een main 

deck area om te relaxen en te dineren, een plunge pool  en uiteraard kunnen er ook hier verhalen uitgewisseld worden bij het kampvuur, onze 

Boma.   

 

https://www.nationalgeographic.com/travel/article/best-of-the-world-2023-nature


 

 

Dag 1 aankomst in Johannesburg & verblijf Johannesburg 

Afhankelijk van uw vluchtgegevens - graag van te voren contact met ons opnemen over uw aankomsttijd.   
 
U wordt opgehaald vanaf OR Tambo, Johannesburg, en per luxe busje naar Koro River Camp of Koro Island Camp, Botswana, gereden. Dit is een rit 
van  +_ 6 uur. 

Als u aankomt heeft u alle tijd om de omgeving op u in te laten werken en u te settelen in uw luxe master tent. Hierna kunt u gaan genieten van een 
High Tea bij onze main deck met uitzicht op de prachtige Limpopo rivier. In de namiddag begint u aan uw eerste game drive onder begeleiding van 
een van onze ervaren gidsen en trackers.  

U krijgt een eerste glimp te zien van de rijke verscheidenheid aan wild en het rijke vogelleven dat in dit gebied in overvloed aanwezig is en u stopt ook 
voor een ‘sundowner’ (borrelmoment) als de zon ondergaat over de uitgestrekte vlaktes. Bij uw terugkeer wordt het diner geserveerd rond een 
houtvuur bij onze sfeervolle Boma.   
 

• Inclusief: alle activiteiten, game drives, maaltijden, lokale alcoholische drankjes, softdrinks thee en koffie. 
 



 

 

Dag 2 uw eerste Safari dag, Central Tuli Block, Botswana 

Na een hopelijk verkwikkende nachtrust met een aantal geluiden uit de bush staat er een vroeg ochtendprogramma gepland. 

Een vroege wake-up call met thee, koffie en muffins voordat we op pad gaan voor een begeleide bush walk /game drive met onze safari gidsen en 

tracker. Ons doel als we op zoek gaan naar de luipaarden, is het specifiek in kaart brengen en vinden van een nieuwe locatie waar de luipaarden zich 

eventueel bevinden. Ook zullen we bush camera’s plaatsen als onderdeel van uw monitoring programma. Uiteraard zoeken we actief naar sporen. 

Vers of oud.  

We keren laat in de ochtend terug naar het kamp voor een overheerlijke brunch bestaande uit scramled eggs, sapjes, bagels, cakes, toast en andere 

lekkernijen. Nu is er tijd om te relaxen in uw tent met eigen privé plunge pool om ander wild in de omgeving te spotten. Lees een boekje in uw 

hangmat en zie kuddes olifanten voorbij laveren of de krokodillen en Hippo’s een bad nemen in de rivier.  

Voor het vallen van de avond gaan we weer op pad om het nachtelijke gedrag van de luipaarden te gaan volgen. Bij terugkeer wordt het diner 

geserveerd rond een houtvuur in de sfeervolle Boma (openluchtverblijf). 

• Inclusief alle activiteiten, game drives, maaltijden, lokale alcoholische drankjes, softdrinks thee en koffie.  

 

 



 

 

Dag 3 Safari, Central Tuli Block, Botswana 
 
Een vroege wake-up call met thee, koffie en muffins voordat we op pad gaan voor een  begeleide bush walk /game drive met onze gidsen en trackers. 
Afhankelijk van het weer sporen we vroeg in de ochtend luipaarden op en halen we de camera's terug om gegevens op te halen.  
 
Terug in het kamp wacht er een uitgebreide brunch op u. Geniet daarna van uw ruime tenten, privé dek en plonsbad of geniet van een middag siësta. 
Bij het vallen van de avond gaan we op pad om het nachtelijke gedrag van de verschillende luipaarden in de regio langs de machtige Limpopo rivier 
te volgen. 
 
Vanavond brengen we onze avond door rond de vuurplaats om verhalen uit te wisselen. Ook kunt u genieten van een magistrale sterrenhemel in het 
gebied. De optie bestaat om in onze Starbeds te slapen,  ons verhoogde wildobservatieplatform met uitzicht op een waterpoel en de uitgestrekte Tuli 
horizon en naderende zonsopgang daarachter. Een nacht hier slapen biedt een exclusieve blik op de geheimzinnige nachtelijke gewoonten van 
olifanten, hyena's, civetkatten, luipaarden en antilopen terwijl ze beneden het platform  hun dorst lessen. De Starbeds ervaring, die plaats biedt aan 5 
personen, bestaat uit een openlucht (of overdekt) slaapplatform, safaribeddengoed, drankjes en snacks en een toilet. 
 

• Inclusief: alle activiteiten, game drives, maaltijden, lokale alcoholische drankjes, soft drinks thee en koffie. 

 



 

 

Dagen 4 & 5  Safari en excursie, Central Tuli, Botswana 
 
Vandaag gaat u vroeg op pad voor een begeleide bush walk door het gebied. Sta oog in oog met Afrikaans wild  en leer te voet meer over dit 
eeuwenoude, uitgestrekte gebied. Bij terugkomst kunt u weer genieten van een heerlijke brunch, geserveerd bij ons massage salon aan de rivier dit 
keer!  
 
We vertrekken op uw middagsafari activiteit, een bezoek aan een van onze jeugd en educatie projecten in het lokale dorp Mathatane. Hier kunt u ook 
de Chief ontmoeten, de baas van het dorp, hij kan meer vertellen over de impact van alle projecten van stichting Timbo loklaal.  
 
We keren terug als de zon begint te zakken en worden  verwelkomd door fonkelende olielampen die het perfecte decor vormen voor een Afrikaanse 
Sundowner. Kijk uit over de uitgestrekte Afrikaanse vlaktes onder het genot van een koud drankje en een snack terwijl de verhalen van de dag 
gedeeld worden. Misschien duikt er nog een gast op… 
 

• Inclusief: alle activiteiten, game drives, maaltijden, lokale alcoholische drankjes, soft drinks thee en koffie. 

 



 

 

Dag 6 Safari, Central Tuli, Botswana  
 
Vandaag bestaat de mogelijkheid om de omgeving rondom Koro Island Camp en Koro River Camp te ontdekken. Loop in de voetsporen van kuddes 
olifanten of maak een mooie game drive & wandeling langs de rivier. Ook kunt u een van onze lokale projecten bezoeken.  
 
We keren in de middag weer terug en dan staat er een sportief item op het programma: een voetbal wedstrijd tussen de gasten en onze staff!  
 
Tijdens uw laatste avond wordt er een bush diner georganiseerd. U dineert dit keer buiten ons camp in een opgedroogde rivierbedding. Op ooghoogte 
lopen de olifanten voorbij en hoort u langzaam de bush tot leven komen als de schemering valt. Geniet van een overheerlijk diner, een romantische 
setting en heerlijke drankjes. Uiteraard zijn onze gidsen aanwezig en zullen we een mooi vuur maken om het wild op gepaste afstand te houden.  
 
De volgende ochtend staat na het ontbijt uw transfer naar OR Tambo gepland en neemt u hopelijk een berg aan mooie herinneringen (en foto’s) mee 
naar huis.  
 

• Inclusief: alle activiteiten, game drives, maaltijden, lokale alcoholische drankjes, softdrinks thee en koffie. 

 

 



 

 

 



 

 

   

 

 

 
 

 

Pakket samenstelling voor FC Volendam  
 

6 nachten Koro River Camp, Central Tuli Game Reserve, Botswana, Leopard Experience  

EUR 7.100 per persoon (20% van deze reissom gaat naar FC Volendam).  

6 nachten Koro Island Camp, Central Tuli Game Reserve, Botswana, Leopard Experience 
EUR 4.800 per persoon. (20% van deze reissom gaat naar FC Volendam). 

Deze reis is ook geheel privé te boeken voor groepen tot 8 personen met een exclusief verblijf in ons Koro Island Camp.  
 

Inclusief: 

✓ Begeleiding door deskundige safarigids en/of luipaardonderzoeker gedurende de hele reis 

✓ Alle accommodaties  

✓ Alle maaltijden zoals aangegeven na elke reisdag (B = ontbijt, L = lunch, D = diner) 

✓ Alle lokale alcoholische dranken, alle softdrinks, koffie en thee  

✓ Alle wild- en bezienswaardige activiteiten zoals aangegeven  

✓ Eigen game viewer / jeep 

✓ Transfer van en naar OR Tambo  

 

Exclusief: 

✓ Extra/extra activiteiten 

✓ Internationale vluchten naar Afrika en extra hotelovernachtingen die nodig kunnen zijn door wijzigingen in het vluchtschema of andere factoren. 

✓ Drankjes en maaltijden die niet hierboven en na elke reisdag zijn gespecificeerd 

✓ Kosten van medische inentingen  

✓ Reisverzekering 

✓ Optionele fooien of geschenken en andere uitgaven van persoonlijke aard   
 

Bovenstaande is een voorbeeldreis, u kunt altijd langer verblijven of 1 dag eraf halen. Ook boeken wij groepen en families. Voor vragen kunt u altijd  
terecht via reservations@the-africa-experience.com  

 

mailto:reservations@the-africa-experience.com


 

 

 

 

BACKGROUND 

Why is this a different Safari - Package? 

 

Koro River Camp is owned by the Dutch Foundation TIMBO AFRIKA. 

This foundation has three main objectives: 

Protect and re-introduce endangered species such as Leopard and Rhino 

Increase the size of the natural habitat for such species 

Creëren van banen voor lokale jeugd en gemeenschappen en het beschermen van 

Afrikaans wild.  Alle opbrengsten van dit speciale safaripakket vloeien rechtstreeks 

terug naar onze stichting die deze middelen gebruikt om bovengenoemde 

doelstellingen en het bijbehorende onderzoek te helpen realiseren. 

Deelnemers aan dit pakket krijgen daarom de exclusieve kans om een kijkje achter 

de schermen van deze bijzondere operatie te nemen. Overigens vloeit ook 20% 

terug naar FC Volendam.  

 


