Bliv frivillig i Tanzania med Education Development Tanzania (EDT).
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har lyst til at arbejde som frivillig i en daginstitution i Tanzania
Du har erfaringer med at arbejde med børn og unge
Du er over 18 år men ellers ingen aldersgrænse
Du deltager i et kortere forberedelsesforløb både i Danmark og i Tanzania
Du indgår i et udviklingsarbejde på daginstitutionen i Tanzania
Du har lyst til privat indkvartering
Du kan efter dit ophold som frivillig indgå i andre af EDT’s aktiviteter i Tanzania
Du får en kontaktperson både i Tanzania og i Danmark under dit ophold.

Ovenstående otte punkter er centrale i vores frivillig-program, og du skal i store træk kunne nikke
bekræftende til dem.
Etablering af et frivillig-program i Tanzania udspringer af et stort ønske fra mange Day Care Centre,
Kindergartens, Preschools og Primary Schools i Tanzania om at få tilknyttet
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frivillige fra Danmark. Personer, der besidder de relevante kompetencer for på den måde at kunne
bidrage til fortsat udvikling præget af kvalitet på den enkelte institution.
Hvorfor søge ud som frivillig?
Grundlæggende skal du søge ud som frivillig, fordi du har lyst til det, og du ønsker at arbejde med
din faglighed og dine kompetencer i en anderledes kontekst end den kendte i Danmark. Rigtigt
mange, der har haft et ophold som frivillig i Tanzania, vil kunne nikke genkendende til, at det på
mange måder både er både berigende og livsbekræftende. Og for mange har det sat sig livslange
spor og givet varige venskaber. Samtidigt med dette får du en dagligdag, hvor du med din
faglighed, dit engagement, åbenhed og nysgerrighed og en god portion ydmyghed kan være med
til at gøre en stor forskel for rigtig mange børn og voksne, der er tilknyttet den institution, du
bliver tilknyttet.

Hvad tilbyder vi?
Vores forening hviler på mange års erfaring i forhold til at skabe udvikling inden for
uddannelsesområdet i Tanzania. I forhold til frivillig-programmet har vi tilknyttet fire
koordinatorer. Det er én af dem, der i det daglige bliver din kontaktperson i Tanzania, og som også
er kontaktperson til den institution, du skal være på. Du kan se på vores hjemmeside: www.edtanzania.com, hvilke institutioner, du kan blive frivillig på, og det er også på hjemmesiden, du
finder ansøgningsskemaet. EDT har samarbejdsaftaler med de udvalgte institutioner. Derudover
kan du følge foreningens aktiviteter i Tanzania dels på Facebook: ”Education Development
Tanzania” dels på Instagram: ”edtanzania”.
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Du kan søge om et ophold på 3 til 6 måneder. Vi tilstræber, at man rejser ud i mindre hold. Men
varigheden af opholdet kan være forskelligt. Vi tilstræber, at du får et ophold, hvor du bliver en del
af det lokalsamfund, hvor institutionen er placeret. Du vil blive tilbudt en bolig hos en privat
familie. Det er vores erfaring, at netop dette er en genvej til at blive en integreret del af den lokale
kultur og til en forståelse af denne. Og dermed også et bedre ophold som frivillig på den lokale
institution.
Udviklingsprogram.
For at tilgodese en ensartet udvikling på de forskellige institutioner - med fokus på kvalitet –
etableres et udviklingsprogram. Det vil dog kun være de frivillige, der skal arbejde på et Day Care
Center, som bliver en del af dette program.
Udviklingsprogrammet består af tre trin med hver sit fokus.
•
•
•

Sundhed & Trivsel og forældresamarbejde
Leg & Læring og forældresamarbejde
Sprogstimulering og forældresamarbejde.

Programmet består af en række aktiviteter og procedurer, som er udarbejdet på forhånd. Din
opgave bliver især at introducere disse for personalet og forældrene og endelig at implementere
dem i institutionen - evt. med justeringer - så de passer til den lokale kontekst. Derudover vil der
være rig mulighed for at udvikle tiltag, som du også kan sætte dit personlige præg på.
Alle frivillige indgår i det daglige arbejde på institutionen på lige fod med de øvrige ansatte. Aftaler
med de enkelte institutioner udarbejdes i en partnerskabsaftale på forhånd.
Forberedelsesforløb og kontaktperson.
Vi tilbyder også et mindre forberedelsesforløb både i Danmark og i Tanzania. Alle frivillige bliver
her bl.a. introduceret til udviklingsprogrammet samt til det at være frivillig og til kultur og
levevilkår i Tanzania.
Under opholdet vil en vores koordinatorer i Tanzania være jeres hovedkontaktperson, som vil
kunne hjælpe jer med både praktiske dagligdags forhold og med selve arbejdet på institutionen.
Mod slutningen af opholdet vil der være et mindre evalueringsforløb. Dette er tilrettelagt af os, og
udover dig vil også en repræsentant for institutionen og koordinatoren deltage.
Hvem kan søge?
I princippet kan alle søge. Vi vil vægte din nysgerrighed og dit engagement meget højt samt din
evne og lyst til at arbejde i anden kultur med andre normer og vilkår i det daglige. Du skal dog
være fyldt 18 år, men ellers er der ingen aldersgrænse, og du kan have en anden nationalitet end
den danske. Og det vil være fint, hvis du har praktisk erfaring med at arbejde med børn fx i en
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daginstitution, i foreningslivet eller andet. Vær opmærksom på at al kommunikation i Tanzania
primært vil foregå på engelsk.
Det vil være et krav, at du kan fremvise en ren straffeattest, samt at du godkender, at vi som
forening må indhente en børneattest.
Du vil blive indkaldt til en samtale. Denne kan enten være fysisk eller foregå digitalt.
Du kan søge ud som:
•
•
•

Enkeltperson
To og to eller et par
En familie med børn.

Dette skal man angive i ansøgningsskemaet som du finder på vores hjemmeside: www.edtanzania.com
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Økonomi og andre forhold
Det er forbundet med forskellige udgifter at etablere, udvikle og vedligeholde et frivillig-program.
Både for os i Danmark, men også for de opgaver vores koordinatorer i Tanzania skal stå for.
Derfor vil der være et grundgebyr på 8.000 kr. for et ophold på tre måneder og 9.000 kr. for et
ophold på 6 måneder. De 3.000 kr. går til EDT og henholdsvis 5.000 kr. / 6.000 kr. til vores
koordinator i Tanzania afhængig af opholdtes længde.
I forhold til bolig er det noget, vi har fundet på forhånd, og dermed også den lokale familie, du skal
bo hos. Der er aftalt en pris på 6 US$ pr. nat pr. person.
I dette indgår der ikke kost. Dette kan du evt. selv aftale med familien eller finde ud af at arrangere
selv. Som regel vil det være muligt at indtage sin frokost på institutionen. Prisen er beskeden.
Derudover vil der være udgifter til fly, forsikring, vaccination, visa og hvad du ellers skal bruge i det
daglige.
I forhold til vaccinationer kræver vi, at du har en Covid-19 vaccination, inden du tager afsted.
Ifølge Udenrigsministeriets rejsevejledning til Tanzania kan alle, der er fuldt vaccineret, rejse til
Tanzania. Og dermed vil de fleste forsikringsselskaber yder fuld dækning og ingen begrænsninger i
forhold til Covid-19. Dette skal du dog selv undersøge hos sit forsikringsselskab.
Informationer.
Vi vil afholde informationsmøder rundt omkring i landet. Alle informationsmøder vil i god tid blive
annonceret på vores hjemmeside og på vores facebookplatform.
Ellers er du til enhver tid velkommen til at henvende dig foreningens ansvarlig for frivilligprogrammet
Bjørn Laigaard
E-mail: bjornlaigaard@outlook.dk
Tlf: +4521649148
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