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In het hart van Centraal-Azië ligt het (voor velen nog) on-
bekende Kirgizië. Onbekend maakt onbemind… maar in 
dit geval geheel ten onrechte! Met zijn hoge bergen en ijs- 
blauwe meren behoort de natuur van Kirgizië tot de mooi-
ste ter wereld. Tijdens de reis hebben we bijzondere 
ontmoetingen met lokale christenen en zien we met eigen 
ogen de projecten waarbij onze gemeenten betrokken zijn.

Uniek inkijkje
Ook jij kunt iets ervaren van het werk dat God doet in Cen-
traal-Azië. Ga mee met onze gemeentereis naar Kirgizië en 
doe onvergetelijke ervaringen op. 

De reis in het kort
We starten onze reis in de hoofdstad Bishkek waar het sovjet 
verleden nog goed zichtbaar is. We bezoeken een sociaal pro-
ject en steken hier de handen uit de mouwen. 
Vervolgens gaan we per busje naar het Issyk-Kul meer, een bergmeer in een prachtig landschap. 
We ontmoeten ook een TEE-bijbelstudiegroep. In het rustige provinciestadje Karakol bezoeken we 
twee projecten en reizen via de prachtige Djety-Ogyz vallei en de sprookjesachtige Skazka canyon 
naar onze yurts. Daar maken we het nomadenleven van dichtbij mee. Tenslotte bezoeken we een 
opvanghuis en onze reis eindigt weer in Bishkek.

Ontmoeten en delen
De islam speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van de meeste Kirgiezen. Het is daarom 
voor de kleine christelijke minderheid niet altijd gemakkelijk. In de ontmoeting met lokale christenen 
horen we hun verhalen en kunnen we elkaar bemoedigen door met en voor elkaar te bidden. 

Aanvullende informatie
We verblijven op verschillende plekken en worden ter plekke vervoerd met taxibusjes. We leggen 
dagelijks lange reisafstanden af en ook overdadige luxe is niet aanwezig. Als je over een goede 
fysieke conditie beschikt en van een beetje uitdaging houdt, zal de reis een bijzondere en onver-
getelijke ervaring worden. 

*Deze gemeentereis is een sponsorreis. Dat betekent dat we iedere deelnemer vragen om mini-
maal € 500 extra sponsorgeld voor één van de projecten in te zamelen. Meer informatie hierover 
én sponsortips, krijg je tijdens de eerste reizigersbijeenkomst.

Inclusief: Vliegtickets; Vervoer ter plekke; Reis- en annuleringsverzekering; Overnachtingen (2-persoonska-
mers); Maaltijden; Reisleiding
Exclusief: Consumpties buiten de standaard maaltijden; Extra excursies; Vaccinatiekosten

Meld je aan via www.gzbexperience.nl
Voor vragen: T: 0343-701010 of E: experience@gzb.nl

Hoogtepunten

• Met het vliegtuig naar 

Bishkek

• Ontmoeting met werkers 

in Kirgizië

• Ontmoeting met lokale 

christenen (jong en oud)

• Kennismaking met ker-

ken en projecten

• Samen de schoonheid 

van Kirgizië beleven 

• Samen door Bijbelstudie 

en gebed ontdekken wat 

het betekent om Jezus te 

volgen


