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André Timmer

Marjolein de Rooij

Marjolein de Rooij en André Timmer pakten samen met hun  
kinderen Berend, Govert en Tooske drie jaar geleden hun koffers  
richting Arusha, Tanzania. Hier zijn zij een kleinschalig boetiek- 
hotel gestart: Arusha Villa. Ook hebben zij een reisbureau opgericht 
onder de naam Good Safari. Good Safari organiseert bijzondere  
reizen met veel aandacht voor de lokale bevolking. Zo ontdek je op  
een unieke manier de vele prachtige kanten van Tanzania.

Tanzania

“Ik heb lang in ontwikkelingssamenwerking 

gewerkt, waardoor ik wist dat ik erg graag in 

Afrika wilde wonen. Ik ben nog steeds dol op 

Nederland, maar wonen in Afrika is zo fijn. 

Het weer is heerlijk en ik houd van de natuur, 

waar we nu midden in wonen. Daarnaast zijn 

de Tanzanianen heel relaxt. Daarom zijn we op 

zoek gegaan naar manieren om hier te kunnen 

wonen. Toen kwamen we op het idee om een 

hotel te beginnen en een reisbureau te starten. 

Een beetje zoals in het programma Ik Vertrek!” 

Over Good Safari

“Als je bij Good Safari een reis boekt, leer je 

van lokale gidsen over de geschiedenis, de 

ontwikkeling van het land en de prachtige na-

tuur. Daarnaast ondersteun je lokale projecten, 

zoals een weeshuis en een school, en krijg 

je de mogelijkheid deze te bezoeken. Onze 

Arusha Villa is prachtig gelegen midden in een 

koffieplantage en ligt centraal ten opzichte van 

de nationale parken, bergen en de cultuur van 

Noord-Tanzania”, aldus Marjolein. 

Villa & Farmhouse

In de villa zijn zes grote tweepersoonskamers. 

Daarnaast zijn er twee grote familiekamers 

voor maximaal vijf personen. De kamers zijn 

luxe ingericht en hebben een prachtig uitzicht 

over de vallei. Marjolein woont met haar gezin 

naast het hotel. Zij zijn altijd aanwezig om een 

onvergetelijke ervaring te bezorgen. André is 

de gastheer in de villa. “We houden het bewust 

kleinschalig zodat we persoonlijke aandacht 

kunnen geven. We kletsen graag met onze gas-

ten, geven tips en zorgen dat de safari helemaal 

naar wens verloopt. We hebben heerlijk eten en 

schenken mooie Zuid-Afrikaanse wijnen. 

Bij ons ben je thuis in Tanzania!”

Iets verder op het terrein ligt het farmhouse, 

wat vier slaapkamers heeft. “Zeer geschikt 

voor grote families of groepen. De veranda 

biedt privacy, rust en een mooi uitzicht op de 

grote omliggende bomen. Alle faciliteiten 

van de villa zijn ook voor gasten van het  

farmhouse toegankelijk.”

Op safari naar Tanzania 

Marjolein gaat graag voor gasten aan de slag. 

“Samen plannen wij je safari in Tanzania. Alles 

is op maat gemaakt en we kunnen op basis van 

onze eigen ervaringen goed adviseren. Leeuwen, 

olifanten, zebra’s, wildebeesten, honderden 

vogelsoorten… Tanzania is echt een uniek land.” 

Een voorbeeld: de reis begint bij Arusha Villa, 

waar je een aantal dagen verblijft en je verschil-

lende dagtochten kunt ondernemen. Vervolgens 

vertrek je voor een meerdaagse safari naar de 

noordelijke parken: de Serengeti, Tarangire, 

Ngorongoro en Lake Manyara. Je reist in een 

privé safari-auto met eigen gids. “De Serengeti 

heeft de grootste dichtheid van wilde dieren ter 

wereld! Een paar uur daar rondrijden vergeet je 

nooit meer. Sportievelingen kunnen ook via ons 

de Kilimanjaro beklimmen. Veel mensen willen 

graag na afloop nog een paar dagen uitrusten 

op Zanzibar. Ook dat regelen we. We laten je het 

echte Tanzania zien!”

Marjolein en haar gezin wonen nu drie jaar in 

Tanzania. Wat missen zij het meest? “Fietsen, 

die vrijheid om te gaan en te staan waar je 

wilt. Gewoon even naar de Grote Markt, zonder 

gelijk de auto te moeten pakken. Vooral voor 

de kinderen is het soms best beperkt”, vertelt 

Marjolein. “Wij brengen hen iedere dag van en 

naar de internationale school. Verder doen ze 

niet veel op een doordeweekse dag. Sporten of 

met vrienden hangen in de stad is er niet bij. 

Daar staat echter tegenover dat ze in de va-

kantie wel een paar dagen naar de Serengeti 

gaan of een weekje naar Zanzibar. En over hun 

Engels hoeven wij ons nooit zorgen te maken”, 

lacht Marjolein. 

www.goodsafari.nl

info@goodsafari.nl 
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