Medlemsrejse til Tanzania 10-25. oktober 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. 16.200 pr. person i delt dobbelt værelse og kr.16.700 pr. person i enkeltværelse. I prisen
er inkluderet rejsen tur-retur fra Billund til og fra Kilimanjaro Airport, transport til og fra lufthavnen, ophold
på Vijiji Lodge m. ½ pension, undervisning og intern transport i forbindelse med studiebesøgene.
I prisen er ikke inkluderet visum til Tanzania, rejseforsikring, afbestillingsgebyr, vaccinationer og 2-dages
safaritur.
Bemærk i forhold til den 2-dages safaritur: Når den samlede pris ikke inkluderer 2-dages safari, er
forklaringen det generelt stigende omkostningsniveau, hvor specielt prisen for flybilletter til Tanzania er
steget betragteligt. Ved at gøre den 2-dages safaritur til en selvvalgt aktivitet er det muligt for os at holde
den samlede pris på et acceptabelt niveau. I programmet er der afsat tid til safari, og rejsearrangørerne har
entreret med en safarioperatør, så det er muligt at arrangere en safari, når vi er i Tanzania. Prisen pr.
person for en 2-dages safari er ca. kr. 3.000 inkl. fuld kost og overnatning på en lodge.
Deadline for tilmelding: 25. maj 2022.
Ret til ændringer forbeholdes.

Det overordnede tema for rejsen er ”Fattigdom. Social og materiel ulighed. Hvordan kommer vi videre:”
Rejsen formål:




Introduktion til Tanzania: kultur, samfund, religiøse forhold, 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 de deltagende NGO`er med egne øjne ser, hvad støtten går til

Hver aften bliver gruppen orienteret om næste dags program.
Forklaring: 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
ankommer til Kilimanjaro Airport samme dags aften og bliver afhentet i lufthavnen. Vi 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/
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Dag 2: Skolebesøg v/Mr. Steven Ndosi.
Dagen starter kl. 9 med en kort introduktion til rejsen og lokalområdet.
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.
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 Naurey Golden Soil Secondary School, et af TES Skolen i Afrikas projekter,
hvor Steven Ndosi er manager. Skolen er en privat skole, og den åbnede januar 2021.
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 to primary 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 lærere
og skoleledelser om bl.a. de pædagogiske principper, som kendetegner den pågældende skole og de
udfordringer, som skolerne dagligt slås med. Privatskolen er Haradali Pre- and Primary School, hvor
Masaibarns sponsorbørn går. Den offentlige primary school er en af de to primary skoler, som TES Skolen i
Afrika er involveret i.
Om eftermiddagen besøger vi Poli Secondary School, som er en offentlig skole. TES Skolen i Afrika
samarbejder også med denne skole. Også her får vi mulighed for at komme i dialog med de studerende,
lærere og skoleledelser om skolens pædagogiske principper og de udfordringer, som skolen har.
M/A/T
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Dag 4: Hospitalsbesøg v/Mr. Steven Ndosi
Om formiddagen besøger vi et nærliggende hospital i Tengeru. Hospitalet er bl.a. kendetegnet ved at gøre
en særlig indsats for familieplanlægning blandt lokalbefolkningen.
Eftermiddagen er afsat til et arrangement med henholdsvis TES `sponsorelever på Naurey Golden Soils
Secondary School og Masaibarns sponsorbørn.
M/A/T

Dag 5: 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 skal bl.a.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.
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Om aftenen får vi en introduktion til masaikulturen, inden vi lørdag skal besøge masailandsbyen Lengasti,
hvor Masaibarn opererer.
M/A/T

Dag 6: 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.
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 7: Gudstjeneste i en lokal protestantisk kirke v/Mr. Steven Ndosi
Vi får en introduktion til troens og kirkens betydning for lokalbefolkningen, herunder kirkens sociale
betydning i mangel af et offentligt velfærdssystem.
Efter gudstjenesten får vi en rundvisning på Steven Ndosis kaffefarm.
M/A/T

Dag 8: 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
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og befolkning ønskede at gøre sig uafhængig af hjælp udefra. I dag synes den positive udvikling på området
generelt at være gået i stå, og landbrugserhvervet opleves generelt ikke som en attraktiv arbejdsplads for
unge mennesker.
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?
Kl. 17.30-18.30: Evaluering sammen med Steven Ndosi, kursuskoordinatoren.
M/A/T

Dag 9: Besøg på et projekt for gadebørn, Watoto.
Om formiddagen og først på eftermiddagen besøger vi Watoto, et projekt for gadebørn. Børnene/de unge
bor og går i skole på stedet, og de hjælpes i gang med en uddannelse.
Efter besøget på Watoto er der frieftermiddag.
Læs mere på www.watotofoundation.nl
M/A/T

Dag 10: Besøg på projektet Jobortunity.
Projektet Jobortunitys målgruppe er unge arbejdsløse. Projektet har fokus på at få de unge i gang med en
uddannelse specielt inden for servicesektoren. 80% af de unge, som deltager i uddannelsen, får
efterfølgende et job.
Fri om eftermiddagen. Der er mulighed for at tage på småture i området efter eget valg eller med nogle af
rejselederne.
Læs om Jobortunity på www.jobortunity.org
M/A/
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Dag 11: Mulighed for Safari.
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 12: Mulighed for 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.
Safari kan stærkt anbefales, hvis man er i Afrika for første gang.
M/F/A/T

Dag 13: Farmers Marked i Usa River
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Om formiddagen besøger vi Farmers Marked i Usa River. Dette marked afholdes hver 3. lørdag i måneden i
en tysk mission, som hedder Tans Hands. Landsbyen Usa River ligger ca. 25 km. øst for Arusha. På dette
marked er der mulighed for at se og købe lokalt producerede varer af høj kvalitet. Vi tager afsted lige efter
morgenmaden.
Vi indtager en enkelt, men veltillavet frokost i cafeen på Tans Hands.
M/A/T

Dag 14: Søndagstur til Duluti Lake
Duluti Lake ligger i gåafstand fra Vijiji Lodge i nærheden af Tengeru. Geologisk er området et krater dannet
efter et vulkanudbrud for millioner af år siden. Området udgør et dejligt rekreativt område med
traktørsteder. Der er mod betaling mulighed for at tage en tur rundt om søen.
Eftermiddagen er fri.
M/A

Dag 15 og 16: Afrejsedag
Kl. 9.00-10.00: Evaluering af rejsen.
Resten af dagen er afsat til pakning, afslapning mm.
Vi kører mod Kilimanjaro Airport sidst på eftermiddagen for at nå flyafgangen 21.20 mod Amsterdam, hvor
vi ankommer næste dags morgen 7.35.
Afgang Billund 12.20 med ankomst 13.35.
M/T

Rejseledere:
Helle Søborg Bjerre, Charlotte Westphall og Karen Søndergaard. Alle har rejst i Tanzania flere gange og har
kontakter og kendskab til lokalområdet.
Kursuskoordinator: Steven Ndosi

Deadline for tilmelding: 25. maj 2022 pr. mail til tesdenmark@hotmail.com
Ved tilmelding bedes du oplyse følgende


Oplys dit fulde navn som anført i passet og fødselsdato (oplysningerne skal bruge ved
bestilling af flybilletter)
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Indbetal depositum på kr. 9.500 på bank kontonummer 9395-0011923070

Den 13. september kl. 19.00 afholdes orienteringsmøde for deltagerne. Mødet vil finde sted på
Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej 7, 8230 Åbyhøj
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