
K R I B I
Welcome toDJEMBÉREIS NAAR

KAMEROEN FEB. 2021
Ga met ons mee naar De goudgele stranden
van Kribi, met kokospalmen omringd, behoren
tot de mooiste van Kameroen en leer djembé

dans, Doundoun en andere Afrikaanse
percussie-instrumenten spelen!

CONTACT:
Phone : +31 6 420 110 93
Website : www.zamana.nl
email : info@zamana.nl

Vennewaard 346
1824 KM Alkmaar



WANNEER:

Van 19 februari t/m 27 februari 2022

KAMEROEN
Kameroen is een verrassende bestemming;
bijzonder cultuurrijk en met een prachtige

natuur. In het noorden van Kameroen liggen
uitgestrekte savannen, in het binnenland dichte
regenwouden en langs de Atlantische Oceaan

prachtige zandstranden. 
 

Op cultureel gebied heeft Kameroen veel te
bieden. De bevolking bestaat uit tientallen
verschillende etnische groepen, waarvan de

Bantoes, de Bamiléké en de Fulani het bekendst
zijn. De Bamilékéstam woont in de bergen en is

beroemd vanwege de kleurrijke feesten met
bijzondere gemaskerde en gekostumeerde

dansers. De combinatie van cultuur en natuur
maakt een bezoek aan Kameroen een unieke en

onovertroffen ervaring.
 

NU HEEFT U DE KANS
DIT ZELF MEE TE
MAKEN!!!!



DE WORKSHOP
 Zang, Dans en percussies

VOOR WIE ZIJN DE
WORKSHOPS BEDOELD?

Iedereen is welkom. De groepen zullen op niveau
worden ingedeeld. Een week lang worden er elke dag

lessen percussie en jamsessies georganiseerd.

Er zal les gegeven worden op de Djembé en
Doundoun. Er worden traditionele, Kameroense ritmes

geoefend. Tevens bestaat de mogelijkheid om
Afrikaanse dans te leren.



DE WORKSHOP
De workshop biedt u een scala aan ritmes aan.

Deelname geeft u een unieke kans om op de meest
aangename manier kennis te maken met de Zuid-
Kameroense bevolking. U kunt kiezen om deel te

nemen aan de workshops of om aan een excursie deel
te nemen. De stad Kribi, de Lobé-watervallen en een

bezoek aan de Pygmeeën
 

Zij leven weliswaar nog steeds in het oerwoud maar
zijn, door hun contacten met toeristen, vervreemd van

hun oorspronkelijke cultuur. 

DJEMBÉREIS NAAR
KAMEROEN FEB. 2021

Van vrijdag 19 februari 2022 
tot zondag 27 februari 2022

CONTACT:
Phone : +31 6 420 110 93
Website : www.zamana.nl
email : info@zamana.nl

Vennewaard 346
1824 KM Alkmaar



DE KAMERS ZIJN VOORZIEN VAN
AIRCONDITIONING, EEN FLATSCREEN TV MET
SATELLIETZENDERS, EEN MAGNETRON, EEN

WATERKOKER, EEN DOUCHE, GRATIS
TOILETARTIKELEN EN EEN BUREAU. HET

HOTEL HEEFT EEN AANTAL KAMERS MET EEN
TERRAS EN UITZICHT OP ZEE, EN ELKE KAMER
IS UITGERUST MET EEN EIGEN BADKAMER EN

EEN KLEDINGKAST. ALLE KAMERS ZIJN
VOORZIEN VAN EEN KOELKAST.

Vragen?

Verblijft plaats: 
La Casa de Mulos (Kribi)

Phone : +31 6 420 110 93
Website : www.zamana.nl
email : info@zamana.nl

Vennewaard 346
1824 KM Alkmaar



Kosten Informatiebije
enkomst

 
Eenpersoonskamer p/p/n inclusief

ontbijt: €35,-
 

Eenpersoonskamer p/p/n inclusief
ontbijt en diner: €50,-

 
Tweepersoonskamer p/k/n inclusief

ontbijt: €55,-
 

Tweepersoonskamer p/k/n inclusief
ontbijt en diner: €80,-

 
P.s. €1061,50 zonder workshops

.
Bovenstaande prijzen zijn inclusief
retour vlucht Amsterdam – Douala,
transfer Douala naar Kribi, lessen,

verblijf, volpension:
tweepersoonskamer, ontbijt, lunch en

het diner 
 

Exclusief drank, inentingen, visum,
workshops reisverzekering, eventuele

Djembé huur ter plaatse ( €2.50,-
p.p.p.d per instrument)

 
Uiterste inschrijfdatum: 15 december

2021 
Kijk voor meer informatie op:

www.zamana.nl
 

Er zullen twee informatiebijeenkomsten
gehouden worden op: 

 
Woensdag 24 november 2021 

 
Locatie: O.b.s De Evenaar

 
Adres: Jupiterstraat 139 te Krommenie

 
Van 18:00 tot 19:00 uur 

 
Zaterdag 27 november 2021 

Locatie: De Ark 
 

Adres: Muiderbos 36 te Hoofddorp.
 

Van 13:00 tot 13:30 uur.
 

Wijze van betalen
Na aanmelding dien je binnen twee weken een

aanbetaling te doen van € 400,-

Het overige bedrag dient u vóór 15 januari 2022 te
betalen. 

Aanmeldingen na 15 januari dienen in één keer
betaald te worden

P.S: Bij aanmelding krijg
je een banknummer,
waarop je het bedrag

kunt storten

http://www.zamana.nl/


Na aanmelding dien je
binnen twee weken een
aanbetaling te doen van

€ 400,-
Het overige bedrag dient
u vóór 15 januari 2022 te
betalen. Aanmeldingen
na 15 januari dienen in

één keer betaald te
worden

P.S: Bij aanmelding krijg
je een banknummer,
waarop je het bedrag

kunt storten
 

Wijze van betalen

 

DAG INDELINGEN

09.00-10.00 uur ontbijt

10.00-11.30 uur les

11.30-11.45 uur koffie- en theepauze

11.45-13.15 uur les

13.30-14.30 uur middageten 

14.30-20.00 uur vrij

20.00-21.00uur avondeten (warm)

21.00-23.30 uur (optredens / jamsessies

bij het kampvuur bij strand) 

Ons programma bestaat uit percussie en zang.
  

De lessen worden gegeven door zeer professionele
docenten die vooral bekwaam zijn in het

overbrengen van hun talent en kennis.
 

De percussie workshops worden gegeven door
Patrick Ngambi uit Kameroen, zijn familie en

vrienden


