Volontär i Kenya
Global Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor.
Volontärarbete är ett unikt sätt att upptäcka ett land och dess kultur på ett meningsfullt sätt.
Du måste vara minst 18 år, självständig, utåtriktad och ha ett brinnande intresse för att kunna åka som
volontär.

Basfakta om Kenya
Huvudstad Nairobi
Språk Swahili, engelska
Befolkning 39,8 miljoner
Förväntad livslängd vid födsel 53,6
Andel med hiv (15-49 år) 6,1%

Kenya ligger i östra Afrika och gränsar till Somalia, Tanzania, Uganda, Sudan och Etiopien. Kenyas
kustområden har länge varit centrum för handel i Östafrika.
Ända sedan sin självständighet 1963 har Kenya varit ett av de ekonomiskt mest framgångsrika
länderna i Östafrika med regionens viktigaste flygplats. Dessutom är huvudstaden Nairobi med sina
fyra miljoner innevånare ett av Östafrikas viktigaste ekonomiska centrum.
Afrikas andra största berg är Mount Kenya, och ligger mitt på ekvatorn. Mount Kenya National Park,
som omfattar berget från 11 000 fots (3 364 m) höjd och uppåt, är inte bara en plats dit du kan åka för
att se djur utan är också ett rekreationsområde, främst för vandring och klättring. Nairobi är också
centrum för Kenyas omfattande bussnät, med destinationer över hela landet.
Klimat
Landskapet och klimatet varierar kraftigt. De låglänta kustområden är tropiska men marken blir allt
torrare när du kommer norr och nordväst.
Regnperioden är mellan april-juni och från oktober till början av december.
Kustområdet är varmt och fuktigt året om, men känns bekvämt på grund av den uppfriskande bris från
havet.
Boende
Volontärerna bor hos en av våra lokala värdfamiljer. Ibland kan man få dela rum med en annan
volontär. Familjerna pratar ganska bra engelska. Alla hus har vatten, elektricitet och toalett. Du får 3
mål mat om dagen.
Projektstart
Projekten startar den första och den tredje måndagen varje månad. Det är bra om man anländer
dagen innan. Volontären blir hämtad och körd till sin värdfamilj direkt. Den första veckan blir mest för
introducering och orientering i landet.
Volontärprojekt i Kenya

Du kommer att arbeta i ett område som heter Kibera, och detta är ett så kallat slumområde. Kibera
ligger 5km från centrala Nairobi, Kibera är det Nubiska ordet för skog.
Över en miljon människor bor väldigt tätt ihop i plåtskjul. Det är dåligt med toaletter i Kibera och det
finns ingen sophämtning, så ibland liknar det en stor soptipp. Många hus här saknar rent vatten, så
familjerna måste köpa vatten från en pump inne i city.
Bristfällig hygien är en av anledningarna till många olika sjukdomar som drabbar befolkningen här,
som exempelvis dysenteri.
Soweto Academy
Soweto Academy stödjer över 200 AIDS sjuka barn och andra begåvade barn från fattiga familjer.
Soweto Academy grundades 1988, och då bestod klassrummen av väldigt enkla skjul. Flera år senare
åkte skolans grundare Pastor Okumu till USA och hade flera insamlingar i olika kyrkor där. Detta
resulterade i att det nu finns 13 ordentliga klassrum, 4 sovsalar varav 2 är för flickor och 2 för pojkar.
Det finns även en administrativ del och en kyrka på skolan.
Skolan har nyligen börjat acceptera tonårstjejer, som nu får en chans till utbildning. Dessa flickor
skulle annars tvingas till äktenskap eller i värsta fall prostitution. Skolan har också fått en ny skolbuss
så de kan hämta barn från avlägsna områden.
En stor önskan är att skolan i framtiden ska kunna ha ett bibliotek, laboratorium och ett modernt kök.
Skolan försöker också ha mycket datorundervisning och har nu fått datorer donerade från
världsbanken.
De studenter som är färdiga med de grundläggande ämnena har möjligheten att lära sig om hantverk
och jordbruk. De säljer det de gör på marknaden och de pengar som kommer in går till barnen. De
flesta barnen förstår engelska ganska bra. Som volontär här undervisar du ca 20-30 timmar per vecka.
Lärarna på skolan kommer hjälpa dig att planera dina lektioner. Förutom engelska är du välkommen
att hålla i idrottsundervisning. Klasserna brukar ha mellan 20-35 elever.

Volontärens uppgifter kan vara



Undervisa i engelska
Administrativa uppgifter




Delta i olika aktiviteter
Frivilliga uppgifter som du och lärarna kommer överens om

Orphanage care program
De flesta barnhemmen finns i Kibera och Kawangware , vilka är Nairobis slumområden. Dessa
barnhem finns för föräldralösa och fattiga barn med andra sociala problem. Här har de boende, mat,
kläder, sjukvård och skola.
Volontärens uppgifter kan vara:






Hjälpa till i köket
Väcka barnen och se till att de kommer iväg till skolan
Hjälpa barnen med deras personliga hygien
Delta och Ordna olika aktiviteter för och med barnen
Hjälpa dem med engelskan

Här arbetar man ungefär 20-30 timmar per vecka
Medical/ HIV/AIDS Program
Varje år dör tusentals barn och vuxna av AIDS i Kenya. Det uppskattas att ungefär 900,000 kenyaner
är HIV positiva. Det finns ett stort behov av information om HIV/AIDS för att höja medvetenheten om
sjukdomen och ändra attityden.
Organistionen erbjuder hjälp till HIV positiva barn och deras familjer i olika områden i Nairobis slum.
De har rådgivning och utför tester, de erbjuder också antiretroval medicinsk behandling till de som
behöver det. De utbildar vårdpersonal och har olika insamlingar.
Volontärens arbetsuppgifter kan vara:







Hembesök
Dela ut matpaket till patienter
Rådgivning med patienter och deras familjer
Utbilda i hygien
Kostrådgivning
Preventivmedelsinformation

Volontärer med medicinsk kunskap och erfarenhet kan arbeta på HIV kliniken, arbetsuppgifterna kan
då vara:





Distribuera mediciner
Laboratorie arbete
CD4 cell tester
Andra uppgifter som kan förekomma på en klinik

Man arbetar ungefär 20-30 timmar per vecka.
Musik skola
I Mombasa finns musikskolan för underpriviligerade barn. Skolan arbetar med barn från Bombolulu
slum. Västerländsk musik är inget nytt för barnen, men många har aldrig sett ett piano eller vet vad en
saxofon är för något. Barnen här är mellan 4-17 år och har lektioner i piano, gitarr, trummor, saxofon
och sång.
Volontärer med ett musikintresse och som kan spela något instrument är väldigt välkomna att hjälpa
till här. Arbetstiderna är måndag-fredag 09.00-15.00. skolan har 4 ordentliga sovrum för volontärerna.

Priser
Period

2 veckor
3 veckor
1 månad
6 veckor
2 månader
10 veckor
3 månader
4 månader
5 månader
6 månader

Anmälningsavgift
i SEK

Programavgifter
i SEK

1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400

1400
2100
2700
3600
4100
4700
5400
8100
9400
10800

Total kostnad
i SEK
2800
3500
4100
5000
5500
6100
6800
9500
10800
12200

Alla program kräver att man betalar in anmälningsavgiften på 1400sek.
Var går avgifterna?
Anmälningsavgiften: Dygnet runt support från någon av våra koordinatorer, informationsmaterial,
administrativa kostnader och resekostnader för att kunna se att projekten är som vi utlovar.
Programavgiften: Hämtning på flygplatsen, orientering på plats i landet, handledning, boende och
mat. Dygnet runt support från koordinatorn i landet. Administrativa kostnader i landet.

Kostnader som tillkommer: Flygbiljett, visum, reseförsäkring och vaccinationer, resor du vill göra på
fritiden, fickpengar.
Anmälan
Skicka en motivering där du berättar lite om dig själv och varför just du vill arbeta som volontär, och på
vilket projekt. När vi mottagit din ansökan skickar vi all information du behöver.
Maila gärna till info@globalsafaris.net om du har några frågor.
Bra att veta
Det är en stor utmaning att arbeta som volontär. Det kräver mod och en stor anpassningsförmåga. Det
kan vara känslomässigt tungt att arbeta med underpriviligerade människor. Speciellt i början då allting
är nytt och inte vad vi är vana vid här hemma. Saker och ting är inte som hemma. Klimatet, maten,
atmosfären – Allt är annorlunda!
Under din volontärvistelse kommer du få se ett kärvt och hårt sätt att leva, men också mycket glädje
och värme och uppleva saker som en turist aldrig kommer få se.
Allmän information
När du anländer i Kenya på Jomo Kenyatta International flygplats, möts du av en av micatz personal.
Skulle det vara några förseningar eller annat som dyker upp är det bra om detta meddelas till
info@globalsafaris.net (datum, tid och flygnummer)

Visum
Ditt pass måste vara giltigt i minst 6 månader från det att du anländer. Det är nödvändigt att ha ett
visum för att åka till Kenya. Det kan du ansöka om på Kenyas ambassad i Stockholm. Det är viktigt att
du ansöker om ett turist visum. Det finns inget visum för volontärarbete. Mer information får du efter
ansökan.
Betalningsinformation
Vid ansökan betalar du anmälningsavgiften på 1400kr. Resterande belopp ska betalas in senast 6
veckor före avresa. Om du ansöker mindre än 6 veckor före avresa, betalar du hela summan på en
gång.
Återbetalning/ avbokning
Om du avbokar din plats innan du fått all information om din volontärplats, betalar vi tillbaks hela
beloppet förutom anmälningsavgiften.
När du väl är på plats i Kenya betalar vi inte tillbaks någonting.
Global Safaris erhåller sig rätent att ändra priserna vid stora valutaförändringar

