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Frivillige på Children`s Center, Ifakara.

Forventninger:
Du er velkommen uanset erfaringer fra tidligere, blot skal du være parat til at påtage dig det arbejde, som
du i samarbejde med lederen af Children`s Center bliver enig om. Det er også vigtigt, at du er fleksibel og
åben over for nye indtryk og nye mennesker og kan håndtere de meget forskellige kulturelle udfordringer,
som du møder.
Du kommer til et meget sikkert land med en venlig og imødekommende befolkning.
Forudsætninger:
I Children`s Center forventer vi, at du indgår i centrets daglige gang, og at du gennem leg og læring
engagerer dig i børnenes udvikling og dannelse. Der er der stor opmærksomhed på, at du kommer til at
arbejde inden for områder, hvor du har særlige kvalifikationer, kompetencer eller interesser. Det kan f.eks.
være undervisningsområdet, hvor det er ønskeligt, at du har en læreruddannet, er lærerstuderende eller
har nogen undervisningserfaring.
Der er ligeledes behov for kunstner eller folk, som er uddannet inden for de kreative fag f.eks. med et
linjefag i billedkunst, musik eller materiel design på læreruddannelsen.
Du er også velkommen, hvis du har en pædagogisk eller socialfaglige baggrund.
Hvornår på året kan skolen modtage frivillige:
Frivillige er velkomne på alle tider af året.
Naturoplevelser i regionen Morogoro og i Ifakara:
Kilombero River Turisme: er kendt for sine mange fuglearter, som kun findes i Kilombero Vally. Turen
foregår i kano.
Udzungwa National Park: walking safari i skoven og bjergene, som rummer mange sjældne fugle og dyr som
aber, der kun findes i disse bjerge. I bjergene findes campingpladser med vandfald, hvor man kan svømme.
Mikumi National Park: ligger ca. 100 km fra Ifakara på vejen fra Dar es Salaam. Denne nationalpark kan
sammenlignes med de fleste andre nationalparker, hvor der er mulighed for at se alle de kendte dyr. Safari i
denne park foretages i terrængående bil.
Nyerere National Park: en forholdsvis ny nationalpark, som er en del af Selous vildtreservat. Lige som
Mikumi National Park er den fuld af attraktioner.
Men opholdet i sig selv er også en stor attraktion.

