FAQ: Kili-Challenge en het coronavirus
Tanzania is nu nog een land met code oranje. Hoe weet ik of we in 2021 kunnen reizen
naar Tanzania?
Wij houden de situatie scherp in de gaten. Om te bepalen of reizen daadwerkelijk door kunnen
gaan laten we ons (mede) adviseren door het advies wat uitgebracht wordt door het Ministerie
van Buitenlandse Zaken: code geel. Via deze site kun je zelf nagaan hoe de actuele situatie is.
Aangezien de situatie rondom het coronavirus zeer snel kan veranderen vragen wij aan de KiliChallengers om een flexibele instelling.
Wat gebeurt er als in september de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn?
Het is moeilijk te voorspellen hoe deze situatie zich zal ontwikkelen. Wij zullen ons te allen tijde
aan de adviezen van officiële instanties als het RIVM en de regels vanuit de Rijksoverheid
houden. Als we op 27 september nog niet van start kunnen, dan stellen we de start van het
programma uit of passen het aan. Wat er ook gebeurt, we zullen ervoor zorgen dat je de best
mogelijke begeleiding krijgt bij jouw fondsenwerving en fysieke voorbereiding voor de expeditie.
Wat gebeurt er als in januari 2021 de expeditie niet kan doorgaan als gevolg van het
coronavirus?
Dit is natuurlijk niet te hopen en gelukkig nog een eind weg, maar als de expeditie niet kan
doorgaan, dan zullen wij deze verplaatsen naar september 2021. Als dit voor jou geen optie is
dan heb je de mogelijkheid om de reissom retour te krijgen.
Als ik mij nu inschrijf, wanneer moet ik dan betalen?
Als je je nu inschrijft voor de Kili-Challenge, zal je van Mountain Network pas in augustus een
factuur krijgen voor 20% van het expeditie bedrag (te betalen voor 1 september). De tweede
factuur volgt in november.
Wat als reisorganisatie Mountain Network omvalt als gevolg van corona, ben ik dan mijn
geld kwijt?
Nee. Mountain Network is aangesloten bij de SGR (Stichting Garantie Fonds). Stel dat
Mountain Network onverhoopt failliet gaat dan is jouw reissom gedekt. Je loopt dus geen risico
om je reissom kwijt te raken. Meer informatie daarover vind je hier.
Op dit moment zie ik mijzelf geen sponsoractie starten. Als ik hier pas in september mee
begin, heb ik dan genoeg tijd om het minimum van € 2.400 te halen?
Ja zeker. Je hebt dan nog ruim 4 maanden om het sponsorgeld bij elkaar te krijgen. De ervaring
leert dat je dan genoeg tijd hebt. Het War Child actieteam staat altijd voor je klaar met tips,
training en vele voorbeelden van succesvolle acties. Bovendien starten veel deelnemers ook
pas later in het programma met fondsenwerven en het gemiddeld opgehaalde bedrag is 4500
euro!
Waarom zou ik mij nu al opgegeven voor de Kili-Challenge 2021? Ik kan toch ook
wachten tot september?

Ondanks het coronavirus lopen de inschrijvingen gewoon door. Als je zeker wil zijn van een
plekje bij de expeditie van jouw keuze, dan is het verstandig niet te lang te wachten.

