
Een expeditie van 12 maanden door 13 Afrikaanse landen met een 
top-notch team van content creators. In het leven geroepen om 

nieuwe routes en avonturen te ontdekken voor onze reizigers en het 
échte Afrika te zien. Naast off the beaten track bestemmingen nemen 

we een kijkje in het Afrikaanse dagelijks leven. Be ready!



Wij zijn een off the beaten track reisbureau, opererend vanuit 

Nairobi in Kenia. Charlie is onze ultieme Afrika ontdekker; onze 

held & ons boegbeeld. Wij zijn een sociaal en persoonlijk 

travel-brand. Waar Charlie's Travels begin 2016 louter bestond 

uit Charlie zelf, zijn we inmiddels uitgegroeid tot een groot 

(~30) en professioneel team, met dit jaar al meer dan 350 

reizen op de teller. Vanuit Charlie's Jungle Villa in Nairobi zijn 

we met onze bevlogen Afrika fanaten elke dag bezig om het 

échte Afrika op de kaart te zetten en bereikbaar te maken. 

Hoe? Door te vertellen over ervaringen en avonturen warmen 

we andere reizigers op voor het doorkruisen van het échte 

Afrika.

www.charlies-travels.com

WIE ZIJN WIJ?

https://www.instagram.com/charlies_travels_/
https://www.facebook.com/charlietravelseverywhere/
https://www.youtube.com/channel/UCufoZkqbfhxYVPEa0_LAZjg
https://www.linkedin.com/company/charlies-travels/
https://www.charlies-travels.com/
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Wij verwennen onze volgers dagelijks met nieuwe 

content uit diep en fashionable off the beaten track 

Afrika. We moedigen onze reizigers aan hun avonturen 

met ons én de rest van de wereld te delen om zo één van 

ons te zijn. Onze reizigers zijn veelal hoger opgeleide 

koppels, families en vriendengroepen en hebben een 

bovengemiddeld inkomen.

Het toerisme in Afrika is extreem traditioneel en één ding is 

zeker: door het boeken van een safari-lodge-strand vakantie zul 

je niet het echte Afrika ervaren zoals wij dat kennen!

 Een ander Afrika toegankelijk maken voor reizigers 

door onze eigen routes en activiteiten te ontwikkelen. 

Charlie, onze persoonlijke avonturier, trekt het hele continent 

over op zoek naar de unieke plekken die de Lonely Planet links 

heeft laten liggen. Door af te wijken van de gebaande paden 

ontkomen we er gelukkig niet aan bijna alleen samen te werken 

met lokale partners - onontgonnen betekent hier ook vaak nog 

indigenous. We streven naar een duurzame werkrelatie voor 

beide partijen. Op deze manier willen we werken aan een 

rechtvaardige verdeling van de opbrengsten uit het 

toerisme. Lees hier meer over onze bijdrage hierin.

Om een persoonlijk en social merk te kunnen zijn, bouwen 

wij - Charlie en de angels - een innige band op met onze 

klanten via digitale kanalen. We zijn geen bedrijf, maar een 

vriend, want een ontdekkingsreis maak je liever niet 

alleen: in onze communicatie streven we ernaar onze 

klanten ook dat gevoel te geven: ze maken een reis met 

een persoon, niet met een willekeurig reisbureau.

Daarnaast is de creatie en het delen van content een 

essentieel onderdeel van onze strategie. Doordat we een 

on the ground reisbureau zijn kunnen wij dagelijks nieuwe 

Afrika content maken. Hiermee kiezen we ervoor niet 

alleen onze producten te promoten, maar vooral een 

nieuw licht te werpen op Afrika.

Charlie’s Travellers

MARKETING  
STRATEGIE  

https://www.charlies-travels.com/our-travellers/duurzaam-op-reis-naar-afrika/


Bevordering van lokale, duurzame 
ontwikkeling

Als on the ground reisbureau in Kenia gaan we veel 

partnerships aan met communities in afgelegen gebieden. Door 

de toerisme-industrie te channelen naar afgelegen gebieden en 

veel onderzoek te doen naar de maximalisatie van community 

benefits (sustainable business, natuurbescherming en educatie) 

kunnen we lokale communities enorm vooruit helpen en veel 

kansen bieden. Zo zijn er al 2 scholen gebouwd mede door 

inkomsten van onze reizigers.

Minimalisering van onze ecologische 
voetafdruk

De invloeden van klimaatverandering zijn in heel Afrika veel 

groter dan in Europa, we zien het overal om ons heen. Om te 

zorgen dat wij zo min mogelijk bijdragen aan klimaatvervuiling 

hebben we verschillende maatregelen genomen. Het plastic 

gebruik (waterflesjes) wordt verminderd, veel plastic wordt 

lokaal ge-upcycled, accommodaties, natuurparken en routes 

worden geanalyseerd op hun impact en alle  CO2-uitstoot van 

onze reizen wordt lokaal gecompenseerd met 

vooruitstrevende en gecertificeerde projecten.

Behoud van culturele waarden

Omdat we zo sterk geloven in de potentie van de lokale 

cultuur, nemen wij onze verantwoordelijkheid heel serieus. We 

creëren zoveel mogelijk authentieke culturele uitwisseling in 

onze reizen en onderzoeken hoe dit verschillende 

communities beïnvloedt. We geven locals de kans om hun 

eigen verhaal te vertellen, zonder inmenging. Al onze reizigers 

krijgen uitgebreide gedragsrichtlijnen en een fooien-handboek 

mee.

OVER
VERANTWOORD OP REIS



WAT IS 
AFRICA INSIDE OUT?

WAAROM EEN TRIP VAN 12 MAANDEN DOOR AFRIKA?

1. Ontwikkeling van nieuwe avonturen

Als off the beaten track reisbureau zijn we niet voor niets on the ground... Wij geloven er niet in 

dat je de meest unieke, enerverende en uitdagende avonturen van achter je kan bureau 

bedenken. Hiervoor moet je op ONTDEKKING! Door te reizen, contact te leggen met de lokale 

bevolking en mee te deinen met de ins en outs die we onderweg tegenkomen, komen we iedere 

keer terug met vernieuwende Afrikaanse routes, verhalen en avonturen!

2. 

Met een team van ~5 content creators gaan we op een 12 maanden durende 

expeditie van Nairobi naar Kaapstad. Vanaf begin augustus gaan we dwars door 

nog onontgonnen gebieden in ~13 Afrikaanse landen. 

Kwalitatieve en engaging content maken

Camera's, drones, laptops en een auto vol met bevlogen content creators: met deze 

expeditie proberen we letterlijk 'Africa Inside Out' te keren! Van adembenemende 

landschappen tot diepgaande interviews met excentrieke locals: sharing our colorful, 

bright and booming continent!



AFRICA INSIDE OUT

http://www.youtube.com/watch?v=eEhvUIon26s
http://www.youtube.com/watch?v=eEhvUIon26s
https://www.youtube.com/watch?v=eEhvUIon26s


LAKE 
TURKANA

PRIVATE 
CONSERVACIES

LAKE 
VICTORIA

HOOFDSTUK 1: KENIA
ONZE THUISBASIS 

We zullen de reis – en daarmee de 13 landen – onderverdelen in hoofdstukken. Ieder 

hoofdstuk zal bestaan uit verschillende subhoofdstukken waar we schrijven, filmen 

en fotograferen over actualiteiten en specifieke thema's zoals outdoor activiteiten, 

(lokale) projecten, bewoners, omgeving, duurzaamheid en natuur. 

Hoe kiezen we onze bestemmingen uit? In Kenia begon ooit het Charlie’s Travels 

avontuur, dus logisch om eerst binnen onze landsgrenzen op pad te gaan.

In de afgelopen heb ik al veel van dit land gezien en ontdekt, maar er zijn nog genoeg 

plekken waar ik de afgelopen jaren (per ongeluk) voorbij is gereden. Om te beginnen 

met een thuiswedstrijd heb ik gekozen voor drie gebieden die ik al jaren op mijn 

lijstje heb staan... Zie de volgende slides voor een voorproefje! 



KENIA
1.1 PRIVATE CONSERVANCIES
Conservancies zijn grote parken die niet door de overheid worden 

gerund, maar (vaak) door de kleinkinderen van de kolonisten die veel 

land verwierven in Kenia. Deze parken bieden een alternatief voor de 

toerist met een extra duit die een bijzondere safari experience zoekt. Zie 

het als high-end offbeat en de grote vraag die ik wil beantwoorden tijdens 

deze reis: is dit iets voor onze reizigers?

THE WHITENESS IN CONSERVATION
De conservancies zijn veel in opspraak: enerzijds zijn ze voorlopers in het beheer van 

wildlife, anderzijds is er veel kritiek op voornamelijk blanke conservancy eigenaren die 

het graasland van de lokalen besturen. Wie zijn deze mensen? Hoe kijken ze tegen hun 

bedrijf en historie aan? Een portret en het verhaal van de mensen achter deze 

conservancies. 

HET BESCHERMEN VAN WILDLIFE
De realiteit is treurig maar Afrika barst van de stropers. Grote eenheden worden 

militair getraind om de natuur te beschermen. Ik heb veel rangers ontmoet de 

afgelopen jaren, ze hebben een zwaar leven. Daarnaast staan ze voor de 

verleiding om zelf te gaan stropen. Met een portret/dagboek wil ik de rangers 

graag in het zonnetje zetten zodat men meer respect heeft voor het werk dat ze 

leveren en de offers die ze maken.

EEN HIGH END SAFARI: IS HET JE CENTJES WAARD? 
Dikke volgepropte Amerikanen gaan met hun nog dikkere beurs vaak naar de 

conservancies. In deze parken gelden veel minder regels dan in de overheids parken, 

daardoor is er ook veel meer mogelijk! Hoe ziet een high end safari experience eruit? Is 

dat $1500 per nacht (per persoon!) waard? 



KENIA
1.2 LAKE TURKANA
Midden in een onherbergzame, dorre woestijn, grenzend aan Zuid-Soedan en 

Ethiopië, ligt het grootste woestijn meer ter wereld: Lake Turkana. Expats in 

Nairobi praten altijd over deze bestemming, maar durven de reis nooit te 

maken. Te ruig, te avontuurlijk, te ver, het is letterlijk een expeditie. In 2015 

ben ik hier voor het eerst geweest: als we het goed uitzoeken, is deze reis dan 

te doen voor de gemiddelde avonturier? Valt Lake Turkana te bereizen?

DE TRIBES VAN HET NOORDEN
Dit is het land waar de Turkana, Rendile en Samburu-stammen zich thuis voelen: 

zwart-leerachtige huid, tanige trekken en een traditioneel dieet van geitenbloed en 

-melk. Hoe overleven zij in deze ruige, nietsontziende omgeving? 

PERMA CULTUUR BOEREN IN DE WOESTIJN 
Een blanke Keniaanse vriend van mij heeft 1.5 jaar geleden zijn biezen gepakt om in 

Turkana een farming project op te zetten. Er heerst al 2 jaar een droogte en de lokale 

mensen hebben het heel erg zwaar. Zijn boerderij bloeit en dat is een groot succes! Een 

mooi project dat het vertellen waard is, wie weet inspireren we meer mensen. 

NEDERLANDSE WINDMOLENS
Meneer Dolleman, een Nederlander, ging tien jaar geleden vissen in Lake Turkana. De 

non-stop wind bracht hem op een geniaal idee, wat uitmondde in Afrika’s grootste energie 

investering ooit: 624 miljoen euro. In dit desolate gebied moeten binnen twee jaar 365 

windmolens verrijzen. Wij gaan op bezoek bij directeur Dolleman, en zijn ambitieuze 

business.

AAN HET STRAND IN DE WOESTIJN
Dat je aan de Indische Oceaan goed zit voor een strandvakantie weet (bijna) 

iedereen… Maar dat je midden in de woestijn ook een cocktailtje kunt bestellen 

in je strandstoel, dat is pas off the beaten track luieren! 



KENIA
1.3 LAKE VICTORIA
Hier is het allemaal begonnen, aan de oevers van Lake Victoria liep ik 4 jaar 

geleden stage en werd ik verliefd op Kenia. Hier is de off the beaten track 

formule ontstaan, toeristen komen hier niet. Van tropische zoetwater 

eilanden tot drijvende slums en gigantische invasive vissen…. de ellenlange 

kustlijn van Lake Victoria is een cultuur op zich en het showcasen waard. 

KISUMU, MIJN STADSIE DAAR GEBEURT VAN ALLERHAND
In mijn Afrikaanse “geboorteplaats” is mijn liefde voor de provinciestad ontstaan. Het 

normale leven, mama’s in de weer, volle straten, busstations… Een gezellige Afrikaanse 

stad is altijd wel een nachtje slapen waard. Ik wil hier mijn leventje van toen laten zien. 

Even terugblikken.

HET LEVEN VAN EEN VISSER AAN LAKE VIC
Tis niet niks, om de hele nacht in je uitgehouwen kano tussen de hippo’s te dobberen op 

Afrika’s grootste meer. Wij varen eens een dagje mee…

DE NIJLBAARS… ZWEMMEND GOUD OF DARWINS NACHTMERRIE? 
Deze vis werd ooit door de kolonisten geïntroduceerd in Lake Vic en is het ultieme voorbeeld 

van de schade die een invasieve soort kan aanrichten. Deze water olifant heeft geleid tot het 

uitsterven van talloze inheemse soorten. Toch is deze reuzenvis van cruciaal belang voor de 

Oost-Afrikaanse export. Wij gooien even een hengeltje uit. 
MIGINGO, HET DRUKST BEVOLKTE EILAND TER WERELD
Dit inimini eilandje ligt in het het midden van Lake Vic. Dit in eerste instantie niks 

zeggende eilandje is, met meer dan 500 mannen op nog geen 2000m2 een bonk 

testosteron. Mannen komen hier om te vissen, geld te verdienen, en weer uit te 

geven. Hoe smaakt het bier hier, zijn we welkom, en wat zijn de verhalen van de 

vissers die hier wonen?



MEDIA EN PERS
In contact komen met Charlie of 

meer weten over de Africa Inside Out 

expeditie? Dan kun je contact 

opnemen met ons PR bureau, via: 

elineheeres@checkinpr.nl 

INFLUENCERS 
Heb je een groot gevolg en ben je 

Afrika fanaat (of gewoon zin in 

een verzetje) en wil jij mooie 

content maken over reizen met 

Charlie en Afrika? Yes! Ga dan 

mee met ons op reis. Benieuwd 

wat de mogelijkheden zijn? 

Stuur een e-mail naar:

elineheeres@checkinpr.nl

GAAT JE HARTJE AL SNELLER KLOPPEN?
GA MEE OP REIS!

CONTENT CREATORS, 
FILMMAKERS & 
SCHRIJVERS!

Schrijven, foto’s, video’s of gewoon een 

creatief meesterbrein? Misschien hoor jij 

wel thuis in ons rijdend media team! 

Stuur een leuke brief naar 

roderick@charlies-travels.com, en wie 

weet tot in Afrika! 

AFRIKA INSIDERS
We maken deze reis niet alleen, we doen 

het samen, en we hebben jullie hulp 

nodig! Om onontdekte gebieden te 

bereizen en bijzondere verhalen te 

vertellen willen we een community van 

African insiders bouwen met mensen die 

ons verder op weg kunnen helpen. Please 

spread the word - heel veel dank! 

Hierbij een oproep aan alle Afrika 

liefhebbers en -kenners om 

onderwerpen, plekken, gebruiken en 

initiatieven met ons te delen door lid te 

worden van de Facebook groep Africa 

Inside(rs) Out! Invite 

Afrika-kenners/bewoners voor deze 

groep :) Veel dank! 

mailto:elineheeres@checkinpr.nl
mailto:elineheeres@checkinpr.nl
mailto:roderick@charlies-travels.com
https://www.facebook.com/groups/415045028961257/
https://www.facebook.com/groups/415045028961257/


SAFARI NJEMA, SEE YOU IN AFRICA!


