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Afrikafestival

Reizen in West-Afrika

Wereldsouvenirs

Afrikafestival in Hertme
5 en 6 juli
Ja! We mogen weer. Twee dagen volop genieten van Afrikaanse
muziek in de prachtige omgeving van Hertme, het kleine plaatsje bij Borne waar duizenden
mensen voor een aangename
sfeer gaan zorgen. Voor de
7e keer sta ik in de stand van
www.suidafrikareise.nl

Monique, de oprichter van dit reisbureau ken ik al een paar jaar. Onze
liefde voor reizen en schrijven heeft
ons samengebracht. Met haar partner woont ze in Mali en vanuit dit
land organiseert ze rondreizen en reizen
op maat door oa. Mali, Benin, Togo en
Burkina Faso. Natuurlijk staat zij ook beide dagen op het Afrikafestival. Bezoek
haar stand want ze
verkoopt ook fraaie
Afrikaanse producten
gemaakt door mensen
uit Mali.

Volgens velen is dit festival
het mooiste Afrikafestival in
Europa én behoort het tot de
25 beste festivals in de wereld. Daar wil je toch bij zijn?


muziek



lekker eten en drinken



Afrikaanse markt



fijne sfeer



ideële stands

Monique verkoopt
o.a. deze stijlvolle 
bogolan tassen;
waarvan de ma
kers een eerlijke
prijs krijgen.

Wombat reisboeken
Boekiebags, boekenleggers en Wombat wereldkaarten

Wereldsouvenirs

Soms koop je een souvenir omdat je de man of de vrouw die het
verkoopt leuk vindt. Soms omdat je er direct verliefd of wordt,
soms om je laatste vreemde geld op te maken en soms gewoon
omdat je er zin in hebt
en geen flauw idee hebt
www.papillonreizen.com
wat je er mee wilt gaan
doen. Ik zag deze simpele, houten schaal, of dienblad in Accra,
Ghana. In Accra bezochten we een coöperatie waar diverse
mensen de meest uiteenlopende dingen maakten. Veel
houtwerk. Ik vond direct dat ik deze schaal moest kopen. Als je
iets maar mooi genoeg vindt, vind je ook altijd wel een plekje in
je huis waar het souvenir kan staan.

