Evaluering af Medlemsrejse for medlemmer af TES og Masaibarn 2019
Information om turen – før turen:
Fint at flyve til Nairobi og godt på denne måde at spare penge.
Forplejning i bussen – vigtigt, at der er mad og vand i bussen.
Godt med orienteringsmøde før rejsen, men rejselederne skal være skarpere på hovedformålet med rejsen.
Mere information om stederne, som man skal besøge, på orienteringsmødet.
Ønske om mere information om drikkepenge, safari fee, gaver. Desuden kunne det være en ide, at
deltagerne inden afrejsen får nogle få vigtige gloser på kiswahili.
OBS på at spørge om man vil have enkeltværelse eller dele dobbeltværelse, selv om man ikke kender
hinanden. Det skal fremgå tydeligere af programmet, at det koster ekstra at have dobbeltværelse.
Vi skulle have beholdt de 1000 kr. i stedet for at sende dem tilbage til deltagerne (forslag om, at vi kunne
have beholdt dem og anvendt dem til drikkepenge.)
Annoncering af rejsen – skulle vi have gjort noget andet end facebook-delinger. Er der andre muligheder?
Programmet som helhed:
Rejseprogrammet var generelt meget fint sammensat. Været spændende at komme bag facaden og
spændende at møde mennesker og se institutioner, noget som man ikke kunne have gjort på anden måde.
Et meget varieret program.
Disponering af tiden i forhold til fælles program og fri tid: Generel enighed om at fordelingen mellem
aftaler og fri tid var tilpas. Vigtigt at programmet ikke bliver for stramt.
Introduktion til næste dags besøg: undervejs blev rejselederne bedre til at introducere næste dags program
aftenen før. Desuden var der forslag om, at gruppen som helhed kunne have forberedt spørgsmål til næste
dags program.
En enkelt rejsedeltager giver udtryk for, at vedkommende gerne ville have vidst, at der var behov for hjælp
til alle vi besøgte – følte sig presset nogle gange – skulle man have sat en pulje af til hver enkelt sted som
man besøger?
Familiebesøg: Mere skarp på at familierne kan tale engelsk. Mere skarp på hvad man skal have med til
familierne. F.eks. kunne der laves en billedbog (med billeder fra DK,) som man kan have talt ud fra. En
anden mulighed er at foreslå rejsedeltagerne at købe en bog om DK og tage den med. En stærk og hård
oplevelse, hvis man skal møde en fattig familie.
Masailandsbyen Lengasti: flere informationer om masaier og landsbyen inden besøget. Pinligt at vi sidder
og spiser, men de andre kigger på. Vi kunne f.eks. have bestilt en større portion mad til fordeling til alle incl.
kvinderne.
Deltagerne undrede sig over, at børnehjemmet stod tomt. Mammaerne skulle have fyldt mere.
En deltager udtrykker et ønske om, at samværet med masaibørnene skulle have fyldt mere. Kunne man
f.eks. have lejet en bus, så børnene kunne have været med til Lengasti?

Under opholdet:
Opholdet på Vijiji – et dejligt sted med dejligt personale. Dejligt at man er tæt på lokalsamfundet fedt at
kunne gå ud og købe bananer. Det ville ikke være passende med mere luksuriøse omgivelser.
Socialt samvær:
Har været meget imponerende at gruppen er blevet så godt rystet sammen og det har været dejligt at være
sammen.
Nyt forslag til en kommende medlemsrejse:
Forslag om cykeltur i USA River – var en rigtig god tur og man støtter Tanzibarn

