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Namibië is een adembenemend land en ontleent zijn naam aan de Namib-
woestijn, de oudste woestijn op deze wereld met zijn rode zandduinen. 

Daarnaast is het land gekenmerkt door zijn desolate uitgestrektheid, 
prachtige landschappen en ongelooflijke natuur.  

Het is de laatste plaats waar je nog de San-stam, of de bosjesmensen met hun 
iconische klik-taal, kan bezoeken, maar ook andere nomadenstammen zoals 

de Hama, Himba of Herero.  
Namibië ontgoochelt nooit, in het noorden vloeit het water in overvloed in 

het Okavango-gebied, er is het droge Kalahari-gebied met zijn immense 
duinen en centraal gelegen vindt u er de uitgestrekte zoutplan in het Etosha 

National Park.  
Namibië blijft telkens verbazen... 

 

 
 
  



 

 

1. GEZONDHEID 
 
Wat dient u mee te nemen in de reisapotheek? 
 

• Een middel tegen misselijkheid bv. Motilium 

• Een middel tegen darmklachten en diarree bv. Immodium 

• Een middel tegen krampen bv. Buscopan 

• Een middel tegen brandwonden bv. Flammazine (wordt ook gebruikt bij 
het verzorgen van allerlei schaafwonden) 

• Een middel tegen insecten met DEET in bv. Moustimug Gel 

• Malariatabletten 

• Een middel tegen insectenbeten bv. Phenergan 

• Een middel tegen reisziekte bv. R-calm 

• Ontsmettingsmiddel bv. Isobetadine 

• Pijnstillers bv. Dafalgan 

• Ontstekingsremmers bv. Neurofen 

• Verband, plakkertjes, compressen 

• Pincet, schaar 
 

 
  



 

 

2. REISVERZEKERING 
 
Een reisverzekering inclusief dekking voor reisongevallen, repatriëring en 
medische kosten is verplicht. 
Indien u reeds een internationale verzekering heeft, raden wij sterk aan om de 
voorwaarden nog eens na te lezen om zeker te zijn dat deze voldoende dekking 
geven voor de reis. 
 
 

3. GELDZAKEN 
 
De munteenheid in Namibië is de Namibische Dollar (NAD). De Namibische 
Dollar heeft dezelfde waarde als de Zuid-Afrikaanse Rand (ZAR), deze worden 
dan ook door elkaar gebruikt. 
Je kan best geld afhalen bij aankomst op de luchthaven of in één van de vele 
ATM’s. 
In de meeste lodges & supermarkten kan je ook met bancontact of credit card 
betalen. Vergeet dit niet te activeren bij je bank zodat je betalingen buiten 
Europa kan doen. 
 
Het is gebruikelijk om fooi te geven. In restaurants wordt normaal 10% van de 
rekening als fooi verwacht, naargelang de kwaliteit van de geleverde diensten. 
Indien u tevreden bent over de geleverde diensten van uw chauffeur/gids, kan u 
volgende richtlijn in acht nemen: tussen 35-60 NAD per persoon per dag. 
In de hotels en lodges kunt u een fooi geven voor de voltallige staff, dit wordt 
nadien verdeeld. 

 

 



 

 

4. VEILIGHEID 
 
Namibië is een vredig, democratisch en veilig land met relatief weinig misdaad.  
Toch zijn er ongewenste elementen, net zoals op elke andere plek in de wereld. 
Neem volgende maatregelen voor een veilig en aangenaam verblijf:  

• Doe altijd uw voertuig op slot en activeer het alarmsysteem.  

• Laat geen waardevolle voorwerpen in de auto, zeker niet in het zicht. 
Steek bagage uit het zicht in de koffer.  

• Let op voor gauwdieven en pick pockets.  

• Maak kopieën van uw reisdocumenten en bewaar deze op een veilige 
plek – apart van de originele documenten.  Best kan u ze nog doormailen 
naar uzelf. 

• Gestolen voorwerpen: heb je toch de pech dat er persoonlijke items 
gestolen worden van op u of uit uw wagen, meld dit dan zeker aan het 
dichtstbijzijnde politiekantoor. Hier zal je een schaderegisteratienummer 
ontvangen dat u ook kunt gebruiken voor uw verzekering.  

• Ga niet alleen aan het strand of in andere donkere straatjes wandelen ’s 
nachts. Blijf eerder op bekende plekken, in plaats van ergens te gaan 
zonder gids.  

• Schenk geen aandacht aan straatverkopers die zich niet in marktzones 
bevinden. De gemeente heeft strenge regels wat betreft verkopers.  

• De meeste personen op straat die fondsen verzamelen voor goede 
doelen zijn illegaal, geef hier geen geld aan.  

• Het is een goed idee om te reizen met kopieën van je waardevolle 
documenten en de originelen op een veilige plaats te bewaren.  

• Als u uw paspoort verliest, meld dit dan zo snel mogelijk aan de 
Namibische politie alsook aan de ambassade en het consulaat van uw 
land.  

• Overnacht niet in uw auto tenzij op geregistreerde kampeerplaatsen.  
 
 
 
 
 
 
  



 

 

STRAND  

• Zwem alleen in The Mole aan het zwemstrand, de Atlantische Oceaan is 
niet alleen koud maar heeft ook verraderlijke stromingen en gevaarlijke 
plekken.  

• Gebruik ook zonnecrème op bewolkte dagen, de Namibische zon kan 
ervoor zorgen dat je verbrand.  

 
UIT ETEN  

• Zorg dat je op voorhand weet waar je naartoe gaat, vooral ’s avonds, 
zorg dat je niet alleen bent.   

• Check op voorhand of de plek waar je naartoe wil veilig is door het te 
vragen aan het hotelpersoneel.  

• Draag geen zichtbare juwelen of camera’s en tassen over je schouder. 

• Vermijd verlaten plekken ’s nachts.  

• Beperk de hoeveelheid geld die je bij je hebt en hou je gsm en 
portefeuille op een veilige plek waar niemand ze kan zien. Gebruik 
andere betaalmethoden zoals debet- en kredietkaarten.  

• Er is geen wet rond het geven van fooi, het is gebruikelijk om een fooi 
van minstens 10% van het totaalbedrag te geven in restaurants en bars.  

• Wanneer je een kredietkaart gebruikt in restaurants, vraag aan de ober 
een draagbaar betaalbakje naar uw tafel te brengen. Als een restaurant 
dit niet heeft, zeg dan dat u mee zal gaan om de betaling uit te voeren. 
Als uw kaart geweigerd wordt, check dan met de manager van het 
restaurant of het tweede bakje ook van het restaurant is.  
 

 



 

 

5. ETEN EN DRINKEN 
 
Traditionele Namibische keuken is moeilijk te vinden, de restaurants serveren 
meestal Europese keuken en dit is over het algemeen zeer goed van kwaliteit.  
Namibië is heel gericht op vlees en veel menu-opties bevatten vlees van 
verschillende dieren. Er wordt echter vaak een vegetarische optie of een optie 
met vis aangeboden in de meeste restaurants.  
 
In de supermarkten vind je voorverpakt vers fruit en groenten (toch hoe meer 
verlaten die regio’s die je bezoekt, hoe kleiner de keuze), veel eten in blik, 
pasta, rijst, brood, etc. De meeste voedingsmiddelen zijn geïmporteerd vanuit 
Zuid-Afrika. 
 
Het water in de grotere steden is in het algemeen drinkbaar, het kan echter wel 
zijn dat het een beetje naar metaal smaakt als het lang in de leidingen zit. 
Natuurlijke bronnen moeten normaal eerst gefilterd worden, toch is er zelden 
een probleem met water uit ondergrondse bronnen en droge rivierbeddingen. 
Gefilterd en gebotteld water is echter wel verkrijgbaar in de meeste dorpen en 
in alle camps, lodges en hotels.  
 

 
  



 

 

6. BAGAGE 
 
Het maximum toegelaten bagagegewicht op economy vluchten is veelal 23 kg 
per persoon. Het correcte gewicht kunt u terugvinden op uw vliegtuigtickets. 
 
Beperk bij voorkeur uw bagage tot één zachte reiszak per persoon. Een valies 
kan zeker ook maar hou er rekening mee dat deze vaak gedragen moet worden 
bij aankomst in de lodges. 
 
Wat zeker niet mag ontbreken in uw bagage: 

• Gemakkelijke (sport)schoenen 

• Open schoenen/instekers om naar het zwembad te gaan 

• Badkledij 

• Lichte kledij allerlei (shorts, kleedjes, bloezen, hemdjes,...) 

• Een lange broek voor de koudere ochtenden op safari 

• Een trui voor de koudere ochtenden & avonden 

• Een licht vestje/k-way, vooral voor het koudere weer aan de kust 

• Zonnebril 

• Pet of hoed 

• (veel) zonnecrème 

• ... 
Chique kledij wordt nergens verwacht, casual is meer dan ok. 
 

 
  



 

 

7. FOTOGRAFIE & ELECTRICITEIT 
 
Voor velen is het belangrijk goede (wild)foto’s te kunnen nemen op reis. 
Het stof is in Afrika steeds een probleem voor een camera (vooral bij half- en 
vol automatische toestellen). Daarom bevelen wij u aan om lenskapjes, 
schoonmaakborsteltjes en een goed sluitende cameratas mee te nemen. 
Een UV-filter is eveneens aangeraden wegens de lichtomstandigheden en ter 
bescherming van de lens.  
Voor echt goede wildfoto’s is een telelens (200 à 300 mm) onontbeerlijk. 
Reservebatterijen zijn een must. 
 
Indien u een foto wenst te nemen van een persoon, raden wij u aan hiervoor 
steeds hun toestemming te vragen, uit respect naar de bevolking toe. 
 
De netspanning is overal 220/240 volt, u kunt uw electrische toestellen dus 
gebruiken. Voor de stopcontacten is een universele stekker nodig, u hoeft deze 
niet aan te kopen, alle lodges en hotels zijn hierop voorzien. 
 

 



 

 

8. INTERNETGEBRUIK 
 
Bij aankomst op de luchthaven worden jullie ontvangen door een medewerker 
van onze lokale agent. Deze geeft u een woordje uitleg over het programma, de 
route én overhandigt u samen met de reisdocumenten een WIFI-bakje waarmee 
je altijd en overal internettoegang hebt. 
In de lodges & hotels heeft u ook steeds internettoegang, al kan dit wisselend 
zijn, meestal niet in de kamers maar wel in de gemeenschappelijke ruimtes. 
 

 
 

 
  



 

 

9. KLIMAAT 
 
Namibië bestaat grotendeels uit de Namibwoestijn, de droogste woestijn ter 
wereld, daardoor is het klimaat in Namibië heel droog en aangenaam – het is 
een aangename bestemming het hele jaar door. Namibië heeft weinig neerslag, 
slechts een fractie van wat de buurlanden in het oosten hebben. Tussen 
december en maart zullen sommige dagen vochtig zijn en kan het regenen, met 
vaak ook lokale onweders in de namiddag.  
 
April en vooral mei zijn vaak de leukste maanden in Namibië. Steeds droger, 
maar wel frisse lucht en veel groen in het landschap. De lucht is helder en 
grotendeels stofvrij.  
 
Van juni tot augustus wordt Namibië frisser en droger, nachten worden koud, 
zelfs onder het vriespunt in sommige delen van de woestijn. Het landschap 
droogt uit dus het wild in het noorden van het land trekt meer naar 
waterputten en kan dus makkelijker gespot worden.  
Tegen september en oktober warmt het opnieuw op. Wild spotten is op dit 
moment het beste in deze maanden, alhoewel er vaak veel stof is en de 
planten hun levendigheid hebben verloren.  
 
November is een zeer variabele maand. Soms blijft het warm en droog, en op 
andere momenten kan het heel bewolkt zijn en zelfs dreigen te regenen. Maar 
als je geluk hebt om de eerste regen van het seizoen te mogen meemaken, zal 
je die drama nooit vergeten.  
 
Gedurende de dag is het meestal aangenaam warm zodat u lichte katoenen 
kledingstukken kan dragen. Voorzie een warme pull + dun jasje voor de koele 
avonden & ochtenden, vooral in de jeep op game drive kan het fris zijn. Er zijn 
ook poncho’s of dekentjes voorzien in de jeep, maar wie snel koud heeft, kan 
zich beter voorzien. 
 

 
 
 

  



 

 

10. RIJDEN IN NAMIBIË 
 
In Namibië wordt er links gereden. 
Een groot gedeelte van de wegen gravelwegen (verharde zandwegen). Het 
rijden op deze wegen is anders dan onze asfaltwegen. Er ligt nog een laagje rul 
zand of grind op en heeft veel kuilen in de weg.  
Rijd niet harder dan 60 km per uur in de bebouwde kom, 80 km per uur op 
gravelwegen en 120 km per uur op de asfaltwegen.  
 

 
 
Tachtig op een gravelweg lijkt misschien weinig, maar je zult merken dat het 
anders rijden is dan op asfalt. Rijd je te hard en moet je plotseling uitwijken 
voor een diepe kuil of een dier dat oversteekt en je geeft een stevige ruk aan 
het stuur, dan is de kans groot dat je over de kop slaat met alle gevolgen van 
dien. 
Met de juiste snelheid kun je rustig anticiperen op een plotselinge verandering 
die je niet gewend bent als je op de gemiddelde snelweg in Europa rijdt. 
Ook is de kans op schade door zand groot wanneer je harder dan 80 kilometer 
per uur rijdt.  
We kunnen niet genoeg benadrukken dat je rustig moet rijden, in het bijzonder 
op de gravelwegen en houd je aan de verkeersregels zodat je niet voor 
onverwachte verrassingen komt te staan.  
Namibië kent strenge regels omtrent autohuur en verzekering. Zo is iedere 
huurauto voorzien van een zogeheten ‘black box’ die je snelheid en rijgedrag 
registreert. Mocht bij een ongeluk blijken dat je je niet aan de snelheid of 
regels hebt gehouden, dan ben je zelf aansprakelijk voor de schade. 
 
Er zijn weinig tankstation. Als vuistregel gebruiken we: tank de auto vol zodra je 
een tankstation tegenkomt.  



 

 

11. SAMENVATTING: WAT MOET IK ZEKER MEENEMEN? 
 

• Internationale reispas 

• Vliegtuigtickets 

• Geboortecertificaat in het Engels voor kinderen onder 18 jaar 

• Verzekeringspapieren, in het Engels 

• Rijbewijs 

• VISA/MasterCard - Bancontact 

• Cash geld, af te halen bij aankomst 

• Vouchers 

• EHBO-set 

• Bril en/of contactlenzen 

• Lippenbalsem 

• Fototoestel + evt. statief 

• Evt. verrekijker – uw gids heeft ook steeds een exemplaar dat je kan 
gebruiken 

• Smartphone + oplader 

• Powerbank 

• Reisgids 

• Licht jasje 

• Dunne + dikke trui 

• T-shirts 

• Lange broek 

• Korte broeken/rokken 

• Kleedjes 

• Zwemkledij 

• Stevige dichte schoenen/sportschoenen 

• Slippers of sandalen 

• Zonnehoed of pet 

• Anti-muggenspray met DEET 

• Malariatabletten 

• Pijnstillers & ontstekingsremmers 

• Gel/haarlak 

• Scheerbenodigdheden 

• Deodorant 

• Zonnecrème + aftersun 



 

 

12. UW LOKALE AGENT IN NAMIBIË 
 
NAMIBIA SAFARI CONCIERGE 
30 Blohm Street, Windhoek, Namibia 
+264 81 124 2269 / +264 61 375 300 
 

 


