STUDIETUR
TIL KENYA
4 DAGE

Gør studieturen til Kenya billig ved at lade os arrangere en del
af jeres program. I står selv for fly, transport til højskolen og
jeres eget program udover de 4 dage. Vi står for et 4 dages
program på vores højskole ved Mount Kenya, hvor I oplever
savannen, lokal kultur, får ny viden om unges vilkår, udvikling
og klimaforandringer, og kommer på safari.

STUDIETUR
TIL KENYA
4 DAGE
DAG 1
Ankomst til højskolen ved Mount Kenya
Tema om kulturforståelse: Introduktion til lokale
stammer, hilsner, kropssprog og at stille gode
spørgsmål

DAG 2
Tema om unge, social marginalisering og
rettighedsbaseret udvikling: Udflugt til lokalt
ungdomshus
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

DAG 3
Tema om klimaforandringer og bæredygtighed:
En-dags tur til projekt med klimatilpasset landbrug og
permakultur
Grill- og bålaften under stjernerne

DAG 4
Workshop med kenyansk underviser, der sætter
temaerne i perspektiv
Safari (3 timer)

STUDIETUREN INKLUDERER:
✓ Morgenmad, frokost og aftensmad på dag 2 og 3
✓ Frokost og aftensmad på dag 1, og morgenmad og
frokost på dag 4

✓ 4 overnatninger på vores højskole
✓ Alle workshops, aktiviteter og udflugter i programmet
inkl. planlægning

✓ Lokal underviser med under hele programmet
✓ Al lokal transport som er del af programmet
✓ Forberedelseskursus inden afrejse
✓ Adgang til 24 timers nødtelefon
✓ Fast kontaktperson i Global Contact
SE KORT OVER TUREN PÅ NÆSTE SIDE

Pris pr person (ekskl. fly):
2.300 kr
Kontakt os på globalcontact@ms.dk eller tlf: 7731 0022
og hør mere.

KORT
OVER
TUREN
Udflugt til
lokale stammer

Højskolen ved
Mount Kenya

En-dags tur om
klima og permakultur

Udflugt til ungdomshus
og besøg sexarbejdere
der forebygger HIV/Aids
Safari

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

