
 

 

 Avontuurlijke en sportieve 
uitdaging voor ATB-ers. 

 Volgauto aanwezig. 
 Reisschema kan uitgebreid 

of ingekrompen worden. 
 Nederlandse gids. 

 Goede ATBs aanwezig 

(maar je kunt je eigen fiets 
meenemen). 

 In januari, juli en oktober. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

           Mountainbiken  
               in Rwanda 
         voor getrainde ATB-ers 

 
 

Mountainbiken in Rwanda 
 
“Rwanda, ligt dat niet in Afrika?” 
“Jazeker, tussen Congo, Oeganda, 
Tanzania en Burundi.” 
“Is het daar wel veilig? Daar is toch 
oorlog?” “Nee, daar is geen oorlog.” 
“Maar er wàs toch wel oorlog?” “Dat 
wel ja. Bijna 20 jaar geleden, in 
1994.” 
“Nog veel kapot zeker?” “Integendeel, 
er wordt juist heel veel opgebouwd!” 
”Maar vast nog wel armoede toch? En 
bedelaars?” “Armoede wel, maar 
bedelaars heb ik bijna niet gezien.” 
“En olifanten, hebben ze die daar? Of 
malariamuggen?” “Olifanten zitten in 
het oosten van het land, wij hebben 
langs het Kivumeer in het westen 
gefietst waar het eigenlijk te hoog is 
voor malariamuggen. Maar wat een 
boel vragen, ga lekker zelf kijken! 
Echt een aanrader voor ATB’ers die 
van een uitdaging houden!” 



Congo-Nile Trail en 

Nyungwe Forest 
 

Fietsen langs het glasheldere Kivumeer en 
door het Nationaal Park Nyungwe, het 
grootste beschermde bergregenwoud van 
Afrika. Genieten van schitterende 

landschappen en kennismaken met de 
Rwandese cultuur, natuur en ontwikkelings-

projecten. Je ontmoet de mensen en zij tonen 
je de kracht, de schoonheid en het optimisme 
van Rwanda. 
 
Congo-Nile Trail 
Na een dag acclimatiseren in de hoofdstad 
Kigali, één van de schoonste en veiligste 

steden van Afrika, gaan we per Landcruiser 

naar Gisenyi, het startpunt van de Congo-Nile 
trail. We overnachten aan de baai van 
Rubona. Na wat verkenningen in de directe 
omgeving, fietsen we vervolgens in twee 
dagen naar Kibuye. Langs vissersdorpen en 
veldjes met koffie, bananen en een grote 

verscheidenheid aan andere gewassen. Na 
een overnachting bij het koffie wasstation in 
Kinunu fietsen we via Musasa naar 
Rubengera, waar we een korte stop maken 

voor een bezoek aan een ontwikkelings-
project.  

 

 

In Kibuye genieten we van de prachtige 

uitzichten over de baai met daarin talrijke 
eilandjes, waaronder de 'hoed van Napoleon'. 
We nemen een duik in het meer en doen ons 
tegoed aan versgevangen vis. 
 

 
 

Vanuit Kibuye gaan we verder zuidwaarts 
naar Mugonero, waar we kennismaken met 
het werk van weeshuis L’ Espérance. We 
overnachten daar, zodat we in de avonduren 
uitgebreid kunnen praten, over de initiatieven 

van het weeshuis om te komen tot opvang 
van wezen in de gemeenschap en meer 
werkgelegenheid voor jongeren. De volgende 
morgen fietsen we verder door dorpen, langs 
markten en krijgen we schitterende uitzichten 

over het meer. In Kibogora overnachten we 

in het guesthouse van het ziekenhuis dat 
wordt gerund door Methodisten. 
 
Nyungwe Forest 
Ongeveer 15 km ten zuiden van Kibogora 
verlaten we de Congo-Nile trail en rijden we 
door een fraaie theeplantage naar het 

Nationaal Park Nyungwe. Het Gisakura 

Guesthouse ligt 2 km voor de ingang van het 
park. We overnachten daar en de volgende 
dag fietsen we het park in naar het Uwinka 
reception centre.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Onderweg kunnen we groepen apen 
tegenkomen en genieten van spectaculaire 

uitzichten over het bos.  
Vanuit Uwinka kan er worden gewandeld om 
kennis te maken met de bijzondere flora en 
fauna van het bos. De volgende dag gaan we 

verder door het park naar Kitabi. Daar 
brengen we de nacht door. Daarna fietsen we 
binnendoor naar Shyogwe voor een afsluitend 

diner en overnachting in de Jangwe Lodge. 
 
 
Kosten van deze 3-weekse reis voor groepen 
van minimaal 6 MTB-ers bedragen ca. € 1200 
per persoon, excl. kosten van vliegreis, eten 
en drinken. Een vliegticket per KLM vanaf 

Düsseldorf, Antwerpen of Brussel kost ca. € 
800. De voordeligste vlucht vanaf Schiphol 
kost ca € 850 per Turkish Airlines. Per KLM 
kost een retourtje Schiphol – Kigali ruim € 
1.200. Het reisschema kan aan de individuele 
wensen aangepast worden. 

 
 
Heb je zin om mee te gaan? Meld je dan aan 
op www.fairweggistan.nl . Daar vind je ook 

meer informatie over onze principes en 
voorwaarden.

http://www.fairweggistan.nl/


 


