
 
Daphne verkende Mozambique. Het door een jarenlange burgeroorlog geteisterde Afrikaanse 
land biedt een prachtige kustlijn van 2500 kilometer en een minstens net zo mooi binnenland. 
Vooralsnog begint Daphne in hoofdstad Maputo en gaat vervolgens ook nog eens op een 
spectaculaire zeesafari. In de 15de aflevering van 3 op Reis is Daphne in Mozambique. Ze 
begint haar reis in de hoofdstad, Maputo. Hier ontmoet ze Goncalo, een kunstenaar. Daphne 
is erg onder de indruk van de kunst die Goncalo maakt. Zijn stukken zijn gemaakt van 
wapens uit de burgeroorlog die het land teisterde. Diezelfde avond duikt Daphne het 
nachtleven van Maputo in, om de volgende dag weer lekker bij te komen vertrekt ze naar het 
strand. De kustlijn van Mozambique telt zo’n 2500 kilometer. Daphne gaat hier op jacht naar 
bijzondere schelpen en gaat op zeesafari, op zoek naar walvissen.   
 

Mozambique 
Droom je over verlaten witte stranden, palmbomen en de meest heerlijke 
gerechten bij zonsondergang? Pak dan snel je boeltje en vertrek naar Mozambique. 
Dit land, dat bijna twintig keer groter is dan Nederland, heeft een kustlijn van zo’n 
2500 kilometer langs de warme Indische Oceaan. En is boven alles nog vreemd aan 
massatoerisme. Ruim 500 jaar geleden zette de Portugese ontdekkingsreiziger 
Vasco da Gama voet op Mozambicaanse grond. Tot dan toe waren het vooral 
Arabieren en Indiërs die in Mozambique handel dreven. Mozambique is het enige 
land in Zuidelijk Afrika waar niet de Engelsen maar de Portugezen met de scepter 
zwaaiden. De Portugese overheersing vind je nog overal terug in de koloniale 
bouwstijl en de achtergebleven forten. In het eten proef je vooral nog de exotische 
specerijen.   
 
Mozambique is een mix van Afrikaanse, Arabische, Indiaanse en Portugese 
invloeden. Na jaren van strijd werd Mozambique pas in 1975 onafhankelijk van 
Portugal. Bij het verlaten van Mozambique lieten de Portugezen een grote chaos 
achter.  
 
De winnaar van de interne machtsstrijd, Frelimo, een beweging van guerrilla 
strijders, had geen idee hoe ze het land moest runnen. Hierdoor lag Mozambique 
ten prooi aan de rebellengroep Renamo. Mozambique kende nog vele jaren van 
oorlog tot eindelijk in 1992 officiële vrede werd uitgeroepen. 
Tot halverwege de jaren ‘70 van de vorige eeuw was Mozambique een geliefde 
vakantiebestemming voor met name rijke Zuid-Afrikanen. Daarna gooide vele jaren 
oorlog roet in het eten. Maar sinds 1992 is er vrede en kent het land een stabiele 
economie.  
 
In de daarop volgende jaren begon Mozambique aan een comeback. En terug is 
ze…Het land dat grenst aan Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika en 
Swaziland, is het tot nu toe goedbewaarde geheim van Afrika! 
Er wordt hard gewerkt om het toerisme weer op gang te krijgen. Langzaam 



verschijnen er steeds meer strandresorts en andere initiatieven. En daarmee ook 
weer de eerste terugkerende toeristen. Naast Maputo heeft Mozambique een kust 
van maar liefst 2500 kilometer waarvan een groot deel bestaat uit prachtige, 
verlaten bounty-stranden. 
 
Maputo 
In de vijftiende aflevering van 3 op Reis bevindt Daphne zich in het Zuiden van 
Mozambique, meer precies in de hoofdstad Maputo. Met ruim één miljoen inwoners 
is Maputo de grootste stad van Mozambique. Maputo staat bekend als één van de 
mooiste hoofdsteden van Afrika. Vooral geliefd om haar prachtige ligging aan de 
kust en het oude koloniale centrum: de Baixa. 
 
Limpopo Park 
Dat Mozambique een divers landschap kent ontdekt Daphne tijdens haar 
Bush2Beach tour vanuit Zuid-Afrika naar de kust van Mozambique. Zo kent het 
land het Limpopo park dat zich over één miljoen hectare uitspreidt. Jaren van 
oorlog had het meeste wild uit het park verdreven. Maar door samenwerking met 
het aangrenzende Krugerpark in Zuid-Afrika en het Kruger Gonarezhou Park in 
Zimbabwe, probeert Mozambique de balans weer te herstellen. 
 
Kunstenaar: http:///www.goncalomabunda.net 
Daphne's eindpunt: www.barraresorts.com 
Great Limpopo Transfrontier Park www.greatlimpopopark.com 
Peace Parks www.peaceparks.org 
Bush to beach trip www.africaunlimitedtours.co.za 
Ligging Afrika 
Hoofdstad Maputo 
Staat Republiek 
Inwoners Ongeveer 23 miljoen 
Valuta Mozambiquaanse Metical; 1 euro = 20,81 MZN 
Taal Portugees 
Religie Katholiek, Moslim en Protestants 
Klimaat Tropisch klimaat 
Tijd UTC + 2 uur 
Afstand Ongeveer 10,5 uur vliegen van Amsterdam 
Visum Ja 
Vaccinaties  Verschillende vaccinaties worden aangeraden maar zijn niet verplicht. 
Wel is het nodig om malariapillen te slikken.     
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