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UW AFRIKA-ERVARING BEGINT BIJ 
WONI SAFARIS…

Afrika spreekt tot de verbeelding van velen. Iedere reisfanaat wil ooit de big five, de Victoria Falls en Sossusvlei 
hebben gezien. Maar sommige reizigers worden gebeten door Afrika en willen méér. Véél meer. Deze Afrika-

fanaten komen vaak bij het team van Woni Safaris terecht, een kleine “niche niche TO” uit het Antwerpse. Zij bieden 
immers op maat gemaakte reizen voor “Afrika-gevorderden” aan. Één van die prachtige reizen die Woni Safaris in 

hun aanbod hebben is ‘Kenia’. Beschouwd als de erfenis van Afrika met hun prachtige ongerepte landschappen en 
wilde dieren. Een must-see voor elke Afrikaliefhebber!

BELLO Magazine is gaan praten met Yves Coppens, bezieler en zaak-
voerder van Woni Safaris.

Woni wil voor haar klanten enkel het allerbeste. Ze zoeken bestem-
mingen op die enkel voorkomen in onze wildste dromen en beko-
ren zelfs de meest kritische reizigers. Bij Woni Safaris zijn alle reizen 
steeds op maat en kan zelfs heel uw gezin mee op Afrika uitstap. ‘In 
ons aanbod hebben we een 10-daagse ‘familiesafari’ voor heel het 
gezin, inclusief de kinderen. We passen ons programma dan ook aan 
op maat van gezinnen en reizen naar streken die malariavrij zijn en 
gaan op leeuwen-tracking, wat spannend is voor zowel jong als oud,’ 
aldus Yves. Woni Safaris biedt op maat gemaakte reizen naar het oos-
telijk en zuidelijk deel van Afrika aan, meer bepaald: Kenia, Tanzania, 
Rwanda, Oeganda, Ethiopië, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Mozam-
bique, Malawi, Zuid-Afrika en Namibië. In al deze onvergetelijke reizen 
staan natuur & dieren steeds centraal en is het contact met het lokale, 
inheemse, traditionele een belangrijk punt. ‘We noemen onszelf ook 
echte Afrikaspecialisten, omdat we de landen zelf al meermaals be-
zocht hebben en dus door en door kennen. Mijn vrouw zegt vaak: 
“Wij zijn echt gebeten door Afrika. Ik krijg Yves nog wel uit Afrika, maar 
Afrika niet meer uit Yves,” lacht Yves. 

Volgens Yves scoren Kenia en Tanzania het best als meest gekozen 
Afrika bestemmingen. ‘Die twee landen zijn inderdaad onze toppers, 
maar dat kan jaar per jaar verschillen. Soms krijgen we opvallend veel 
vraag naar Botswana, dan weer Namibië. 2016 was het jaar van Rwan-
da, dat enorm populair is omwille van zijn gorillaspotting,’ aldus Yves.

Voor Kenia en Tanzania werkt Woni Safaris samen met Serena hotels 
omdat ze de nodige luxe en kwaliteit aanbieden én omdat er over-

al in Kenia & Tanzania wel een Serena hotel aanwezig is. De absolute 
parel uit het aanbod van Serena Hotels is de Ol Pejeta House (Kenia), 
een prachtige ranch zeer dicht bij Nanuyki. Ol Pejeta House heeft een 
adembenemend zicht op Mount Kenya en beschikt verder over luxu-
euze kamers, tal van terrassen, twee zwembaden, een barbecue en 
nog andere faciliteiten die je zelf ter plaatse moet ontdekken. 

Afrika is niet echt bij de deur, wat het eerder een dure reis maakt én 
de cultuur is er ook nog zo anders. ‘Wij reizen zelf zo’n 2 à 3 keer per 
jaar naar Afrika. Ik heb de cultuur leren kennen en weet waar we wel 
en niet moeten komen. Wat de prijs betreft… tja, ik ga niet vertellen 
dat het spotgoedkope reizen zijn, maar het zijn wel reizen die je heel 
je leven gaan bijblijven. Wij doen steeds ons uiterste best om onze 
klanten een onvergetelijke ervaring aan te bieden. Onder onze klan-
ten kennen we daarom ook veel repeaters, ofwel klanten die om de 
2 à 3 jaar terug naar Afrika trekken om opnieuw een intense ervaring 
te (her)beleven. 

Iedereen die Afrika’s mooiste streken wilt ontdekken kan steeds bij 
Woni Safaris terecht voor een vrijblijvend gesprek. 

Meer info: www.wonisafaris.be
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