STUDIETUR
TIL KENYA
2 UGER

Gør studieturen nem og lad os sørge for al
planlægning og undervisning. Lad turen gå
til den kenyanske savanne, og giv eleverne
en studietur udover det sædvanlige.

STUDIETUR
TIL KENYA
2 UGER
UGE 1:
Ankomst til Nairobi og transport til højskolen ved
Mount Kenya
Introducerende swahili-undervisning
Tema om kulturforståelse: Introduktion til lokale
stammer, hilsner, kropssprog og at stille gode
spørgsmål
Tema om udviklingsarbejde: Fokus på FNs verdensmål
for bæredygtighed med udflugt til lokalt vandprojekt
Tema om HIV/Aids og marginalisering: Fokus på
marginaliserede grupper i Kenya og bekæmpelse af
HIV/Aids, med besøg hos sexarbejdere der arbejder
med forebyggelse
Grill- og bålaften under stjernerne
Madlavning med lokale familier
Safari

UGE 2:
Tema om klimaforandringer og bæredygtighed:
To-dages tur til projekt med bæredygtigt og
klimatilpasset landbrug
Forberedelse og præsentation af elevernes egne
projekter – med feedback fra kenyanske unge.
Rejse til Nairobi hvor de sidste dage foregår
Rundvisning og projektbesøg i Kibera, et af Østafrikas
største slumområder
Besøg på Karen Blixens farm
Udflugt til Nairobis ’giraf-hospital’
Afskedsmiddag på etiopisk restaurant

STUDIETUREN INKLUDERER:
✓ Afhentning i lufthavnen
✓ Morgenmad, frokost og aftensmad alle dage
✓ Overnatning på vores højskoler alle dage
✓ Alle workshops, aktiviteter og udflugter i programmet
✓ Lokal underviser med under hele programmet
✓ Entré til safari, giraf-hospital og Karen Blixen museum
✓ Al lokal transport som er del af programmet
✓ Forberedelseskursus inden afrejse
✓ Afbestillingsforsikring ved sygdom
✓ Adgang til 24 timers nødtelefon
✓ Fast kontaktperson i Global Contact
SE KORT OVER TUREN PÅ NÆSTE SIDE

Pris pr person (ekskl. fly):
7.500 kr
Vi kan også bestille flybilletter til jer, så I flyver sammen
tur/retur. Pris pr person ca. 5.900 kr.
Kontakt os på globalcontact@ms.dk eller tlf: 7731 0022
og hør mere.
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Mellemfolkeligt Samvirke bringer mennesker sammen for at skabe
fællesskab og forandring. Sammen med ActionAid kæmper vi i
45 lande for at styrke menneskerettigheder og udrydde fattigdom.

GlobalContact
GlobalContact

globalcontact.dk

Besøg sexarbejdere
der arbejder med
forebyggelse af
HIV/Aids

