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Medlemsrejse til Tanzania 7.-22. februar 2022.  

En helt unik 15 dages studierejse til det skønne østafrikanske land Tanzania. 

Rejsens tema er ”fattigdom. Social og materiel ulighed – Hvordan kommer vi 

videre. ” 

Deltagere: Medlemmer af TES Skolen i Afrika og Masaibarn og andre interesserede. 

Rejsen koster kr. 16.900 pr. person i delt dobbelt værelse og kr. 18.100 pr. person i 

enkeltværelse. I prisen er inkluderet rejsen tur-retur til og fra Kilimanjaro Airport, transport til 

og fra lufthavnen, ophold på Vijiji Lodge m. ½ pension, undervisning, intern transport i 

forbindelse med studiebesøgene, ophold i Usambara Mt. og 2-dages safari med alle afgifter og 

måltider betalt. På nogle af turene er lunch inkluderet. 

I prisen er ikke inkluderet visum til Tanzania (USD 50,) rejseforsikring, afbestillingsgebyr, 

vaccinationer og drikkepenge til safariguiden. 

Deadline for tilmelding: 8. november 2021. Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Rejsens formål: 

 Introduktion til Tanzania: kultur, samfund, religiøse forhold, børns vilkår, undervisnings- og 

uddannelsessystemet. Vi kommer i dialog med både lokalbefolkningen og lokale eksperter, som 

vil indføre os i relevante forhold vedrørende de enkelte studieemner 

 At medlemmerne af TES Skolen i Afrika og Masaibarn/sponsorer med egne øjne ser, hvad støtten 

til de to NGO`er går til 

 

Hver aften bliver gruppen orienteret om næste dags program. 

 

M: Morgenmad, F: frokost, A: aftensmad, T: transport inkluderet (se under den enkelte dag) 

 

Dag 1: Afrejse fra Billund om morgenen til Kilimanjaro Airport. Mellemlanding i Schipol, Amsterdam. Vi 

forventer at ankomme til Kilimanjaro Airport samme dags aften. Vi bliver afhentet i lufthavnen og kører 

direkte til Vijiji Lodge, hvor vi skal bo under vores ophold i Arusha. 

For flere oplysninger om Vijiji Lodge se www.vijijicenter.com 

T/ 

 

Dag 2: Skolebesøg v/Mr. Steven Ndosi. 

Dagen starter kl. 9 med en kort introduktion til rejsen og lokalområdet. De to foreninger, TES Skolen i 

Afrika og Masaibarn, giver en kort præsentation af sig selv. 

Efterfølgende giver Steven Ndosi en indføring i tanzaniske forhold ud fra temaet: Fattigdom. Social og 

materiel ulighed. Vi hører om samfund, kultur, religion og undervisnings- og uddannelsessystemet. Vi 

skal også tale om, hvordan vi som NGO kan gøre en forskel. Formålet er, at undervisningen skal åbne 

døren for en større forståelse af de indtryk og oplevelser, som vi kommer ud for på rejsen. 

http://www.vijijicenter.com/
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Steven har i mange år været ansat på Mellemfolkelig Samvirkes Center og er mentor for danske 

studerende fra VIA. Steven har selv opholdt sig i Danmark i flere omgange. Han forstår og taler en del 

dansk, men undervisningen og dialogen foregår på engelsk. I den udstrækning, det er nødvendigt, vil 

foredraget blive oversat til dansk. Der vil blive rig lejlighed til at komme i dialog med Steven. 

Om eftermiddagen besøger vi to secondary schools i nærområdet dels en privat og dels en offentlig. Der 

vil blive mulighed for at se, hvordan undervisningen foregår i forskellige klasser, komme i dialog med 

såvel de studerende som lærere og skoleledelser om bl.a. de pædagogiske principper, som kendetegner 

den pågældende skole og de udfordringer, som skolerne dagligt slås med. 

Vi skal besøge Naurey Golden Soil Secondary School, et af TES Skolen i Afrikas projekter. Skolen er en 

privat skole, og den åbnede januar 2021. Desuden skal vi besøg Poli Secondary School, som er en 

offentlig skole. TES Skolen i Afrika samarbejder også med denne skole. 

Efterfølgende får vi lejlighed til at komme i dialog med Steven Ndosi om vores oplevelser og refleksioner. 

M/A/T 

 

Dag 3: Skolebesøg v/ Mr. Steven Ndosi. 

Om formiddagen besøger vi sammen med Steven Ndosi to primary schools i nærområdet, og igen i dag 

har vi prioriteret, at vi besøger både en privat skole og en offentlig skole. 

Privatskolen er Haradali Pre- and Primary School, hvor Masaibarns sponsorbørn går.  

Den offentlige primary school bliver en af de to primary skoler, som TES Skolen i Afrika er involveret i. 

Vi får på begge skoler mulighed for at komme i dialog med elever, lærer og skoleledelser om skolens 

pædagogiske principper og de udfordringer, som skolerne slås med. 

Eftermiddagen er afsat til et arrangement med Masaibarns sponsorbørn. Arrangementet finder sted på 

Vijiji Lodge. Alle rejsedeltagerne er velkomne til at deltage. 

M/A/T 

 

 

Dag 4: Safari. 
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Vi tager afsted lige efter morgenmaden. Den første dag på safari skal vi besøge Tarangire National Park, 

som bl.a. er kendt for sine store elefantflokke. 

Vi overnatter på en lodge i Karatu.  

M/F/A/T 

 

 

 

Dag 5: Safari. 

Straks efter morgenmaden tager vi til Ngorongoro krater. Ngorongoro er en udslukt vulkan, og 

forholdene i krateret er helt unikke. Der er mulighed for at møde alle de store og kendte pattedyr, som vi 

normalt forbinder med safari i de store nationalparker. Eneste undtagelse er giraffen, som ikke lever i 

krateret. En dag i Ngorongoro er altid en meget stor oplevelse. Hen på eftermiddagen tager vi tilbage til 

Vijiji Lodge til sen aftensmad. 

M/F/A/T 

 

Dag 6: Gudstjeneste og udflugt 

Efter morgenmaden deltager vi i gudstjeneste i en lokal protestantisk kirke.  

Efter gudstjenesten besøger vi Steven Ndosis kaffefarm.  

Først på eftermiddagen tager vi på søndagsudflugt til ud på eftermiddagen. Det er endnu ikke besluttet, 

hvor udflugten går hen. 

Om aftenen får vi en introduktion til masaikulturen, inden vi mandag skal besøge masailandsbyen 

Lengasti, hvor Masaibarn opererer. 

M/A/T 

 

Dag 7: Heldagsbesøg i masailandsby, Lengasti v/Geert Holm. 

Geert Holm er dansk og norsk konsul. Han har levet og arbejdet i Tanzania i mange år og taler kiswahili. 

Vi kører lige efter morgenmaden. Køreturen til Lengasti forventes af tage mellem 3-4 timer. 
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Vi bliver budt velkommen af landsbyens ældste, spiser vores medbragte lunch og får en rundvisning i 

landsbyen. Vi skal se børnehjemmet og høre om Masaibarns visionerne for stedet. Vi får også mulighed 

for at hilse på børnehjemmets daglige leder, Nick. 

M/F/A/T 

 

 

 

Dag 8: Besøg på Mødrehjemmet Faraja og bytur i Arusha. 

Om formiddagen besøger vi Mødrehjemmet Faraja i Arusha. 

Farajas mission er at sætte unge, enlige mødre i stand til at klare tilværelsen, da de ofte stigmatiseres i 

lokalsamfundet og har svært ved at få arbejde og uddannelse. Gruppen af enlige mødre omfatter ofre for 

menneskehandel og sårbare, udsatte piger i risikozonen.  

Vi ser de konkrete indsatser, som foregår på Mødrehjemmet, og som skal sætte den enkelte pige i stand 

til at klare sig efter opholdet på institutionen. 

Vi spiser vores frokost på Mødrehjemmet mod en mindre betaling, som går til projektet. 

Om eftermiddagen skal vi på bytur i Arusha. Vi kører med daladala, den lokale bus, og går gennem byen, 

hvor vi bl.a. skal besøge den tyske boma og Masaimarkedet. Her er der mulighed for at købe 

kunsthåndværk til lave priser. Derefter tager vi til et stort indkøbscenter med et stort og bredt udbud af 

dagligvarer. Vi slutter af med et besøg på rehabiliteringscentret, Shanga, hvor der er mulighed for køb af 

kunsthåndværk af høj kvalitet.  

Lunch kan købes i en cafe i tilknytning til rehabiliteringscentret. 

www.farajacenter.org. 

M/A/T 

 

Dag 9: Gadebørnsprojektet Watoto og projekt Jobortunity for unge arbejdsløse 

Om formiddagen besøger vi Watoto, et projekt for gadebørn. Børnene bor og går i skole på stedet, og de 

større børn og unge hjælpes i gang med en uddannelse. 

Læs mere på www.watotofoundation.nl 

http://www.farajacenter.org/
http://www.watotofoundation.nl/
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Efter lunch besøger vi projektet Jobortunity, hvor fokus er på at få unge arbejdsløse i gang med en 

uddannelse specielt inden for servicesektoren. 80% af de unge, som deltager i uddannelsen, får 

efterfølgende et job.  

Læs om Jobortunity på www.jobortunity.org 

M/A/T 

                                         

Dag 10: Besøg på et mønsterlandbrug, et SCARPA-projekt v/ Mr. Bernhard Saruni. 

Siden uafhængigheden i 1961 fra England er befolkningen vokset eksplosivt (fra ca. 8 mill. til over 50-55 

mill. mennesker i dag.) Det skaber store udfordringer for et i forvejen fattigt samfund og stiller krav til 

politikerne om at finde stabile løsninger på, hvordan man brødføder en voksende befolkning. I årene lige 

efter uafhængigheden havde myndighederne stort fokus på at udvikle landbruget, bl.a. fordi både 

regering og befolkning ønskede at gøre sig uafhængig af hjælp udefra. I dag synes den positive udvikling 

på området generelt at være gået i stå. 

Dagens besøg på et landbrug, hvor familien efter nogle bestemte principper fra SCARPA-projektet har 

skabt udvikling og rentabilitet, ledes af Mr. Bernhard Saruni 

Der bliver mulighed for at komme i dialog og få svar på spørgsmål som f.eks.: Hvilke tiltag sker der fra 

officiel side for at gøre landbruget rentabelt og bæredygtigt set i lyset af befolkningstilvæksten? Findes 

der eksempler på kooperativer eller former for andelsbevægelser inden for landbruget? Er der tiltag, hvor 

man bevidst forsøger at gøre uddannelsen til landmand attraktiv for unge mennesker? 

Eftermiddagen er fri.  

Kl. 16.00-17.00: Evaluering sammen med Steven Ndosi, kursuskoordinatoren. 

M/A/T 

 

Dag 11: Afrejse til Lushoto, Usambara Mt. 

Lige efter morgenmaden siger vi farvel til Vijiji Lodge og begynder vores bustur til Lushoto, Usambara Mt. 

Turen er på ca. 430 km og tager omk. 8 timer. Undervejs vil vi gøre ophold på en lodge, hvor der er 

mulighed for at spise vores medbragte madpakke, få noget at drikke og komme på toilettet. Vi når frem 

hen på eftermiddagen efter en smuk og begivenhedsrig køretur. I Lushoto skal vi indkvarteres på det 

dejlige Lawns Hotel.  

www.lawnshotel.com 

Lushoto, som ligge i den vestlige del af Usambara, var af den tyske kolonimagt tænkt til at skulle være 

hovedstad i det tyske Tanganyika. Området bærer fortsat præg af den tyske kolonitid både hvad angår 

kultur og natur.  

M/F/A/T 

 

Dag 12: Tur i Usambara Mountain. 

Turen begynder efter morgenmaden. Der er mulighed for, at vi deler os i to grupper. De ene gruppe 

tager på en guidet vandretur i bjergene på ca. 15 km i let terræn. Den anden gruppe tager bussen op i 

bjergene. Begge grupper mødes og indtager en dejlig frokost på Irente Farm. Frokosten består af 

farmens egne hjemmelavede produkter. Farmens historie går helt tilbage til den tyske kolonitid, hvor 

http://www.jobortunity.org/
http://www.lawnshotel.com/
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tyskerne eksperimenterede med at finde de afgrøder, som bedst egnede sig til klimaet og 

jordbundsforholdene i Usambara Mt. Irente Farm har bl.a. eget mejeri. 

Efter frokosten kører vi samlet op til Irente Viewpoint, hvor der er en fantastisk udsigt over masaisletten. 

Læse om Irente Farm på www.irentefarmlodge.com 

M/A/T 

 

Dag 13: Bytur i Lushoto. 

Om formiddagen tager vi på en guidet tur rundt i Lushoto by. Vi ser bl.a. rester af den gamle tyske bydel, 

hvor der stadig står huse tilbage fra den tyske kolonitid. Vi besøger også det lokale marked og oplever 

livet blandt lokalbefolkningen. 

Eftermiddagen holdes fri. 

M/A 

 

Dag 14: Miljøbeskyttelsesprojekt. 

Om formiddagen skal vi besøge et miljøbeskyttelsesprojekt. Vi får indblik i, hvordan NGO`er gennem 

oplysning og konkrete tiltag gør en stor indsats for at beskytte området mod nedvaskning af frugtbar jord 

og skovhugst. 

Efter lunch besøger vi en skole for blinde børn, Irente School for the blind. Vi får mulighed for at komme i 

dialog med de studerende, lærerne og skoleledelsen. 

Læs mere om skolen på www.waterkiosk.org 

M/A/T 

 

Dag 15 og 16: Afrejse. 

Vi kører lige efter morgenmaden mod Kilimanjaro Airport, hvor vi flyet afgår omk. kl. 20.00. På turen vil 

vi gøre holdt, så vi kan spise vores medbragte mad, få noget at drikke og komme på toilettet. 

Vi ankommer til Billund næste formiddag. 

M/F/T 

 

Rejseledere:  

Charlotte Westphall, Helle Søborg Bjerre og Karen Søndergaard. Alle har rejst i Tanzania flere gange og 

har kontakter og kendskab til lokalområdet. 

Kursuskoordinator:  

Steven Ndosi 

 

 

http://www.irentefarmlodge.com/
http://www.waterkiosk.org/

