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Wij, Gilbert en Rispa, hebben samen met onze vrienden Deus Buijku en 
Paul Temu in Tanzania, BRIGHT TANZANIA - Private Climbing & Safari Tours 
opgericht. Vanuit Nederland ondersteunen wij Deus en Paul op non profit 
basis zodat zij de kans hebben als zelfstandig touroperator een eerlijk 
inkomen te verdienen. Het doel is dat zij kunnen leven van hun werk en 
hiermee investeren in een betere toekomst voor hun directe naasten. 
Onze unieke samenwerking brengt voor iedereen de mogelijkheid om 
een prachtige safarireis te maken dichterbij. Bright Tanzania onderscheidt 
zich als touroperator omdat er geen kosten in rekening worden gebracht 
voor bemiddeling door een bureau of reisorganisatie. Je boekt daarnaast 
tegen gereduceerd lokaal tarief (STO rate) dat minimaal 35% voordeliger 
is dan het reguliere aanbod van Europese reisaanbieders. Een reis naar 
hét safariland Tanzania wordt hierdoor erg aantrekkelijk.  

Voor ons was het een combinatie van prachtige natuur, het wildlife en de 
vriendelijke bevolking, waardoor we verliefd zijn geworden op Tanzania. 
We hopen onze ervaring met jullie te kunnen delen... 

Karibu sana

NIEUWSBRIEF

STAAT EEN SAFARIREIS  
OOK HOOG OP JOUW 
VERLANGLIJSTJE? 
 
Bright Tanzania is gespecialiseerd in het noordelijke circuit dat bekend is om 
de wereldberoemde iconen zoals de Serengeti, Ngorongoro Crater NP, 
Kilimanjaro NP, Lake Manyara NP, Tarangire NP, Arusha NP en Lake Natron. 
De natuur in deze parken is zeer afwisselend en je treft een diversiteit aan 
dieren en landschappen zoals savannevlaktes, regenwouden, bergen en 
vulkanen.
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Bright Tanzania – Private Climbing & Safari Tours organiseert privéreizen op maat naar het 
pure en authentieke Tanzania. Samen bespreken we al jouw voorkeuren en wensen, deze 
verwerken we in jouw persoonlijke reisvoorstel.  

EEN REIS OP MAAT NAAR TANZANIA, HOE WERKT HET? 

Vanuit Nederland nemen we jouw aanvraag in behandeling en krijg je na overleg een 
reisvoorstel met een daar bijhorende prijsopgave o.b.v. STO rate. Na de 
boekingsbevestiging van jouw kant, ontvang je een ‘dag tot dag’ reisbeschrijving. Je 
betaalt 25% van de reissom aan voor het definitief reserveren van de lodges. Vier weken 
voor vertrek betaal je de resterende 75% van de reissom.  

In Tanzania staan Deus en Paul voor je klaar bij aankomst op het vliegveld, vanaf dat 
moment kun je alle zorgen loslaten. Deus en Paul zijn jullie gids en chauffeur, zij 
verzorgen jullie reis tot in de puntjes. Zij spreken vloeiend Engels en zijn opgeleid aan 
MWEKA college for African Wildlife Management. Dit is een erkend opleidingsinstituut 
voor professionele safarigidsen, die werkzaam zijn in de Tanzaniaanse Safari industrie. 
Genieten zonder zorgen… 

Hakuna Matata! 

1. Bepaal hoeveel dagen je in 
Tanzania wilt verblijven 

2. Bepaal wat je graag wilt zien 

3. Bepaal hoeveel dagen je op 
safari wilt 

4. Bepaal wat je budget is per 
persoon 

5. Maak een keuze uit 
aangeboden accommodaties 

6. Ontvang jouw persoonlijke 
reisvoorstel

STAPPENPLAN JOUW DROOMREIS OP MAAT



Tanzania is hét ultieme safariland om de ‘Big Five’ te spotten en 
behoort tot de populairste wildlife bestemmingen ter wereld. 40% van 
Tanzania is nationaal park hier leven de dieren vrij in hun natuurlijke 
habitat. Dit in combinatie met de vriendelijke bevolking, maakt dat 
Tanzania niet te vergelijken is met andere Afrikaanse landen. 

Het eiland Zanzibar is perfect voor een exotische strandvakantie, waar 
je kunt nagenieten van jouw onvergetelijke safari!

WAAROM TANZANIA?



KARIBU, ik ben Paul, voluit Paul Pascal Temu. Ik ben in 1989 geboren in 
het dorp Marangu onderaan de Kilimanjaro.  Mijn familie behoort tot 
de Chagga tribe, de originele bewoners van deze regio. Ik ben al meer 
dan 10 jaar gecertificeerd chauffeur/safarigids en ken de routes in de 
noordelijke parken erg goed. Men zegt dat ik beschik over een 6e 
zintuig, waardoor ik de dieren in een park kan traceren. Tijdens 
safaritours vertel ik graag over onze cultuur, de verschillende dieren en 
de natuur. Met Gilbert en Rispa ben ik een aantal keer op safari 
geweest, er was meteen een klik. Ik ben blij dat Deus en ik onze droom 
hebben uitgesproken tegen hen. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten 
en de schoonheid van mijn land met jou te delen, tijdens een 
avontuurlijke safari…. 

MOGEN WIJ JE VOORSTELLEN  
AAN PAUL & DEUS:

JAMBO, ik ben Deus, voluit Brasius Bujiku Deus. Ik ben in 1993 geboren in 
Kisesa in de regio Mwanza. Na de middelbare school wist ik dat ik gids 
wilde worden en het mooie Tanzania aan toeristen wilde laten zien. Op mijn 
15e kreeg ik de kans om als porter mee te gaan op een Kilimanjaro-
expeditie. Dit heb ik ruim 3 jaar gedaan en daarna mocht ik als gids 
klimmers begeleiden naar de top. Na het behalen van mijn diploma, ben ik 
in 2013 gestart als ‘activity guide’ en sindsdien begeleid ik, als er geen klim-
expedities gepland staan, dorpswandelingen, safari’s en culturele uitstapjes. 
Zelfstandig touroperator worden was mijn droom. Met steun van Gilbert en 
Rispa is deze droom uitgekomen! Ik hoop jou ooit te mogen begroeten….  



“We zijn 5 dagen met Bright Tanzania op safari geweest. Zij hebben ons uitstekend 
begeleid bij het bezoek aan 4 nationale parken. De gidsen Paul en Deus hebben 
veel kennis van de dieren en de natuur en deelden dit graag met ons. Door hen 
zijn het onvergetelijke dagen geworden. Alles was tot in de puntjes 
georganiseerd, zowel de safari als de overnachtingen. Tijdens de safari ontbrak 
het ons aan niets en de planning werd aan onze wensen aangepast. Paul en Deus 
zijn ervaren gidsen die hun werk met enthousiasme, toewijding en een gezonde 
dosis humor invullen. Ze beheersen de Engelse taal goed. De kwaliteiten van Paul 
als chauffeur van de jeep willen we ook niet onbenoemd laten. Veiligheid stond 
altijd voorop! Door gesprekken met Paul en Deus hebben we niet alleen de 
natuur leren kennen, maar ook de gebruiken en levenswijze in Tanzania. Heel veel 
dank hiervoor! Door de inzet van  Gilbert en Rispa vooraf en de gidsen Deus en 
Paul hebben we een geweldige ervaring met Bright Tanzania als touroperator 
gehad. Een echte aanrader.”  Asante sana!

Reiservaring van familie 
Bosmans uit Valkenswaard

“Overal zoveel 
  schitterende  
  dieren” 



• Transfers van en naar het vliegveld 
• Verblijf bij accommodaties o.b.v. volpension 
• Vervoer naar de verschillende accommodaties 
• Ervaren Engels sprekende chauffeur en gids 
• 4×4 jeep met pop-up dak voor de game drives 
• Rijk gevulde lunchboxen tijdens safari’s 
• Alle safari’s en excursies zoals geboekt 
• Alle park entrees, Wildlife Management (WMA) fees en belastingen 
• Onbeperkt mineraalwater en frisdrank

Onze reizen zijn inclusief:

• Internationale vluchten, visum aanvragen 
• Reis-, annulering- en ziektekostenverzekering 
• Fooi voor de gids/chauffeur en personeel van de accommodaties 
• Alcoholische dranken 
• Persoonlijke aankopen zoals souvenirs

Onze reizen zijn exclusief:

Kijk voor alle mogelijkheden op 
www.bright-tanzania.com 

+31 6 51619549 

info@bright-tanzania.com

www.bright-tanzania.com
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