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Afrejse: d. 15.-31.oktober 2013 og d. 11.-27. februar 2014 

Specialrejse med Folkeskolen:
FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE 
MOZAMBIQUE
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Specialrejse med Folkeskolen:
FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE 
MOZAMBIQUE
Bo ved en af Afrikas smukkeste strande og deltag i skoleprojektet HOPE, der hjælper 
områdets børn og unge til en bedre fremtid. Denne enestående rejse byder på 
spændende frivilligt arbejde, et unikt møde med den lokale kultur og uforglemmelige 
naturoplevelser i Mozambique. Rejsen afsluttes med en fantastisk safari i Sydafrika 
 - 17 dage

Hovedparten af opholdet finder sted i den maleriske kystlandsby Ponta Do Ouro, hvor du som frivillig i projektet 
HOPE bl.a. er med til at undervise og opføre et nyt klasselokale på den lokale skole. Ponta Do Ouro ligger i et frodigt 
naturreservat lige ud til Det Indiske Ocean. Her kan du svømme med delfiner og spotte havskildpadder og 
pukkelhvaler. Opholdet byder desuden på en række spændende udflugter samt middag i privat hjem, besøg hos 
lokal heksedoktor, afrikansk dans og meget mere. 

Afrejse: d. 15.-31.oktober 2013 og d. 11.-27. februar 2014 

Pris: DKK 22.900 (enkeltværelsetillæg DKK 2750). Lille gruppe: maks. 14 deltagere

Prisen inkluderer: Kbh-Durban retur med Emirates, alt transport, alle udflugter og entreer ifølge program, 
helpension, indkvartering på hyggelig lodge i Ponta Do Ouro, 4-stjernet indkvartering i Durban og under safari, 
engelsktalende guider og frivilligkordinatorer, bidrag til Rejsegarantifonden
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Oversigt over dagsprogram:
Dag 1 Afrejse og overnatning i Dubai

Dag 2 Fly til Durban, Sydafrika. Ankomst, indlogering 
og aftentur i Durban

Dag 3 Kørsel til Ponta Do Ouro. Indlogering på 
Gambozini Lodge. Introduktion til lokalområdet og 
skoleprojektet HOPE. Rundtur i Ponta og besøg på den 
lokale skole

Dag 4 Møde med skoleinspektør og lærere på den 
lokale skole. Lektioner i lokalsproget Shangaan

Dag 5 Undervisning og arbejde i skoleprojektet HOPE

Dag 6 Tidligt morgen svømning med delfiner. Under-
visning og arbejde i skoleprojektet HOPE

Dag 7 Udflugt og picnic ved fyrtårnet. Fællestur til 
stranden

Dag 8 Undervisning og arbejde i skoleprojektet HOPE. 
Besøg hos lokal heksedoktor

Dag 9 Undervisning og arbejde i skoleprojektet HOPE. 
Aftensmad i bush’en hos lokal familie

Dag 10 Dag til fri disposition til fx besøg på det lokale 
marked, gåture, badning, dykning, cykeltur, fisketur

 I Ponta Do Ouro oplever du det helt rigtige Afrika, og det 
er rørende at komme fra Danmark og se, hvordan projektet 
HOPE er med til at forbedre vilkårene for de mange 
hundrede lokale børn 
“

Ebba Kyed, skoleleder på Sunds skole i Herning kommune

Dag 11 Undervisning og arbejde i skoleprojektet HOPE. 
Frivillige eftermiddagslektioner i afrikansk dans og i den 
lokale kurvefletningstradition

Dag 12 Afsked med skoleprojektet HOPE, personale og 
elever. Fællesfoto

Dag 13 Dag til fri disposition. Mulighed for ekstraudflugt 
(tilkøb): Se havskildpadder lægge æg (februarafrejse) 
-  Pukkelhvalssafari (oktoberafrejse) 

Dag 14 Afrejse fra Ponta Do Ouro. Kørsel til St Lucia og 
Isimangaliso Wetlands Park. Indlogering på safarilodge. 
Bådcruise i solnedgang. Natsafari

Dag 15 Heldagssafari Hluhluwe Umfolozi Vildtreservat 
med mulighed for at se The Big Five. Sydafrikansk 
barbeque i bush’en

Dag 16 Safari i Isimangaliso Wetlands Park med mu-
lighed for snorkling. Frokost-picnic. Kørsel til lufthavn 
og hjemrejse

Dag 17 Ankomst til Danmark
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Fakta om rejsen:

Ponta Do Ouro
Ponta Do Ouro eller bare Ponta, som lokalkendte kalder den, ligger lige ved kysten i den sydligste del af 
Mozambique, kun nogle få kilometer nord for grænsen til Sydafrika. Ponta ligger midt i et smukt, bakket 
landskab klædt i grøn og frodig bevoksning.

Midt i Ponta, ligger landsbyens marked. Her kan man gå på opdagelse i de mange boder, hvor kvinder i 
farvestrålende kapulanas (et mønstret klæde, der draperes om kroppen), sælger frugt og grønt og alskens 
husgeråd.  

Ponta er et af verdens bedste dykkerdestinationer og et fantastisk sted at svømme med delfiner og spotte 
havskildpadder og pukkelhvaler. Og så er stranden et helt kapitel for sig – det er ganske enkelt en af 
Afrikas smukkeste strande! 

Området byder også på en række små hyggelige restauranter og beværtninger, som servicerer de turister, 
der hvert år kommer til Ponta for at nyde stranden, det smukke landskab og den afslappede stemning.

Frivillig i projekt HOPE
Den lokale skole i Ponta har omkring 900 elever. Projekt HOPE har allerede sat en række projekter i gang i 
relation til skolen, men der er stadig brug for forbedringer. Et af de projekter, som vi deltager i, er opførsel 
af et nyt klasselokale, som bl.a. skal rumme et bibliotek og et lille computerrum. Der kræves intet særligt 
forhåndskendskab eller håndværksmæssige erfaringer for at kunne deltage i projektet. Vi bliver assisteret 
af en lokal håndværker, som instruerer os i, hvad der skal gøres. 

Opgaverne består bl.a. af støbning af fundament og fælding og tilskræring af Kaniso, den lokale bambus, 
som bl.a. bruges til at lave vægge og vinduesrammer af. 
Der er også mulighed for at bruge noget af tiden på interagere med eleverne og undervise i engelsk eller i 
særlige emner, som aftales nærmere med den lokale lærerstab.

På de dage, hvor der er frivilligt arbejde på programmet, starter arbejdsdagen kl. 8.00 og slutter kl. 16.00. 
Midt på dagen er der en times frokostpause, hvor vi nyder vores medbragte mad. 
Som en del af opholdet bliver der tilbudt undervsining i det lokale sprog Shangaan. 
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Indlogering i Ponta Do Ouro
I Ponta Do Ouro bliver vi indlogeret i bungalows med eget bad og toilet på den stemningsfulde lodge 
Gamboozini. Stemningen her er eksotisk og afslappet, og det er et skønt sted at opholde sig, lægge sig 
i hængekøjen og få sand mellem tæerne i de hyggelige, udendørs fællesarealer. Det er også her vi spiser 
vores måltider, og her vi kan vende dagens oplevelser over et glas vin eller en øl i lodgens strandbar eller 
rundt om lejrbålet. 

Gamboozini ligger i smukke, grønne omgivelser og kun fem minutters gang fra stranden, så start og slut 
dagen med en dukkert i de lune bølger eller gå en tur i det bakkede terræn.

Se mere her: www.gamboozini.com & 
http://www.tripadvisor.dk/Hotel_Review-g1137962-d2278405-Reviews-Ponta_Gamboozini_Lodge-Ponta_
do_Ouro_Maputo_Province.html
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Dagsprogram i detaljer:

Dag 1 Afrejse og overnatning i Dubai
Afrejse fra København til Dubai. Udrejsen er delt op, så I får mulighed for at slappe af og overnatte på et 
hotel i Dubai, inden I tidligt næste morgen tilbagelægger den sidste del af rejsen til Durban, Sydafrika

Dag 2 Fly til Durban, Sydafrika. Ankomst, indlogering og aftentur i Durban
Tidligt om morgenen bliver vi kørt til lufthavnen og flyver til Durban, hvor vi ankommer sidst på efter-
middagen. Vi bliver afhentet i lufthavnen og indlogeret på et hyggeligt hotel i Durban. Vi går en aftentur i 
Durban og spiser en god middag sammen.

Dag 3 Kørsel til Ponta Do Ouro. Indlogering på Gambozini Lodge. Introduktion til lokalområdet og 
skoleprojektet HOPE. Rundtur i Ponta og besøg på den lokale skole. 
Efter morgenmaden kører vi til Ponta Do Ouro, der ligger nogle få kilometer nord for den sydafrikanske 
grænse. Vi bliver indlogeret på Gamboozini Lodge og tager herefter ud og kigger nærmere på området. Vi 
besøger den lokale skole og bliver introduceret til projekt HOPE.

Dag 4 Møde med skoleinspektør og lærere på den lokale skole. Lektioner i lokalsproget Shangaan
Om formiddagen tager vi forbi skolen og hilsner på personalet. Efter frokost får vi selskab af en lokal un-
derviser, som lærer os nogle nyttige ord og vendinger på det lokale sprog Shangaan.

Dag 5 Undervisning og arbejde i skoleprojektet HOPE

Dag 6 Tidligt morgen svømning med delfiner. Undervisning og arbejde i skoleprojektet HOPE

Dag 7 Fridag. Udflugt og picnic ved fyrtårnet. Fællestur til stranden

Day 8 Undervisning og arbejde i skoleprojektet HOPE. Besøg hos lokal heksedoktor 
Efter dagens arbejde besøger vi den lokale heksedoktor. Hekseri og åndetro spiller en stor rolle i Mozam-
bique. Mange mozambiquere kommer aldrig i kontakt med det etablerede sundhedssystem og tyr til den 
lokale heksedoktor, hvis de bliver syge. Ofte er det også heksedoktoren, der hentes til, hvis en twist 
mellem de lokale beboere skal løses. 

Dag 9 Undervisning og arbejde i skoleprojektet HOPE. Aftensmad i bush’en hos lokal familie
I dag venter der os en særlig oplevelse, når vi tager på besøg og spiser middag hos en lokal familie. Vi får et 
unikt indblik i, hvordan livet leves i landsbyen og får historier om familiens hverdag, traditioner og skikke.

Dag 10 Dag til fri disposition til fx besøg på det lokale marked, gåture, badning, dykning, cykeltur, 
fisketur mm.

Dag 11 Undervisning og arbejde i skoleprojektet HOPE. Frivillige eftermiddagslektioner i afrikansk dans 
og i den lokale kurvefletningstradition
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Dag 12 Afsked med skoleprojektet HOPE, personale og elever. Fællesfoto

Dag 13 Dag til fri disposition. Mulighed for ekstraudflugt (tilkøb):
Se havskildpadder lægge æg (februarafrejse) -  Pukkelhvalssafari (oktoberafrejse) 

Dag 14. Afrejse fra Ponta Do Ouro. Kørsel og ankomst til St Lucia og Isimangaliso Wetlands Park. 
Indlogering på safarilodge. Bådcruise i solnedgang. Natsafari
I dag er det blevet er det tid til at sige farvel til Ponta Do Ouro. Op ad formiddagen går turen sydpå over 
grænsen til Sydafrika. Midt på eftermiddagen ankommer vi til St Lucia, et lille samfund på kanten af 
Isimangaliso Wetlands Park. Her bliver vi indlogeret på en skøn 4-stjernet safarilodge. 

Sidst på dagen tager vi af sted på en to timers bådcruise i solnedgangen. Her er der mulighed for at se 
flodheste, krokodiller og mange forskellige fugle. 
Efter en god middag på lodgen kører vi ud på en natsafari i Isimangaliso Wetlands Park.

Dag 15 Heldagssafari Hluhluwe Umfolozi Vildtreservat med mulighed for at se The Big Five. 
Sydafrikansk barbeque i bush’en. 
Tidligt om morgenen tager vi afsted på en ni-timers safari i Umfolozi Game Reserve. Dagens safari byder 
på fantastisk natur og et rigt dyreliv. Der er bl.a. chance for at se hvide og sorte næsehorn, bøfler, elefan-
ter, løver, leoparder, elefanter, aber, hyæner, giraffer, zebraer, vildsvin og mere end 300 fuglearter. Vi kører i 
åbne jeeps og en erfaren safariguide vil undervejs fortælle os om de dyr, vi ser. Morgenmaden bliver spist i 
det fri og til frokost nyder vi en traditionel sydafrikansk barbeque i bush’en. 

Sidst på dagen vender vi tilbage lodgen og spiser middag i eksotiske omgivelser.
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Dag 16 Safari i Isimangaliso Wetlands Park med mulighed for snorkling. Frokost-picnic. 
Kørsel til lufthavn og hjemrejse
Efter morgenmaden går turen igen til Isimangaliso Wetlands Park. Hele området er på UNESCOs 
verdensarvsliste over bevaringsværdige områder, og der venter os nogle helt unikke naturoplevelser. Vi ser 
nærmere på mangroven, de smukke, uberørte strande og dyrelivet til lands og til vands. Hvis vi er heldige, 
ser vi også den udrydningstruede Samango-abe, som lever i området. 

For de som har lyst, er der mulighed for at snorkle med farvestrålende fisk i en af de smukke, 
beskyttede bugter. Frokosten bliver indtaget i det fri.

Først på eftermiddagen er det tid til at tage afsked med den smukke natur. Med kufferten fyldt af 
enestående oplevelser og stof til eftertanke kører vi den korte vej til lufthavnen og checker ind. Først på 
aftenen flyver vi over Dubai tilbage til København. 

Dag 17 Ankomst til København
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Prisinformation:

Prisen inkluderer: 
- Fly Kbh-Durban retur med Emirates
- Al transport
- Alle udflugter, entreer og safari ifølge program
- Helpension
- Indkvartering på hyggelig lodge i Ponta Do Ouro
- 4-stjernet indkvartering i Durban og under safari
- Engelsktalende guider og frivilligkordinatorer
- Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke: 
- Visum til Mozambique
- Drikkevarer
- Udflugt på dag 13 (pukkelhvalsafari og havskildpadde-æglægning)
- Egne forsikringer
- Alt der ikke er nævnt under ‘ Prisen inkluderer’


