
Kom helt tæt på det 
afrikanske dyreliv

    4 ugers frivilligt arbejde på      

Big 5 rehabilitationprojektet

Næs e h o r n  ·  L e o p a r d e r  

Løv e r  ·   O p l e v   X h o s a  k u l t u r  

G a r d e n  R o u t e   ·  F l o t  n a t u r  

A f v e k s l e n d e  h v e r d a g   

Rehabilitation af sårede dyr 

Har du altid drømt om en vaskeægte afrikanske oplevelse? Så er dette 

projekt lige noget for dig. 

Du vil under din deltagelse i projektet arbejde og bo helt tæt på det 

afrikanske dyreliv,  alt lige fra løver, elefanter og leoparder til  næsehorn 

og geparder,  og du vil virkelig mærke, at du kan gøre en forskel  for dem. 

Projektet handler om bevarelsen af truede dyrearter samt rehabilitation af 

sårede, misbrugte, forældreløse og forgiftede vilde dyr.   

Du vil arbejde i et dedikeret team, der lige som dig elsker dyr,  og ser  

bevarelsen af dem som en ting af stor betydning.  

Området 

Projektet ligger i det sydøstlige Sydafrika i provinsen Eastern Cape. 

Du befinder dig i naturskønne omgivelser, men samtidig ikke alt for langt 

fra civilisationen, idet større byer som Grahamstown og Port Elizabeth 

ikke er mere end ca. 45 minutters kørsel væk. 

Samtidig er du relativt tæt på kysten samt andre smukke naturområder, 

og du vil derudover være tæt på  en af landets flotteste områder - The 

Garden Route.



Fritid 

I løbet af weekenden vil der være mulighed for længere udflugter 

med overnatning ml. lørdag og søndag.  

Det kan bl.a. være til universitetsbyen Grahamstown, med dens mange 

 flotte bygninger, eller til Port Elizabeth, hvor en tur på stranden helt 

klart kan anbefales.  

Derudover vil der også være en udflugt til Addo Elephant Park., som altid 

er en stor oplevelse. Der er også mulighed for at bungyjumpe langs den 

populære Garden Route. Transport bliver arrangeret og så betaler man 

selv f.eks. gamedrive eller bungyjump. 

Ellers kan man selvfølgelig også blive på stedet i løbet af weekenden 

for at slappe af eller socialisere med nogle af de andre frivillige.

Programoversigt

Som udgangspunkt vil du skulle arbejde fra 07.30 til 16.30 

mandag til fredag. 

  

Det kan dog variere meget alt efter vejret og andre faktorer, 

så skemaet er noget der planlægges uge for uge. 

Eksempler på dine arbejdsopgaver: 

- Tracking og overvågning af løver og andre dyr.  

- Vedligeholdelse af burene. 

- Pleje af landskabet - eksempelvis plantning af træer. 

- Pleje og samvær med dyrene 

Ellers er det svært at forudsige, hvad din hverdag kommer 

til  at bestå af, idet de opgaver der skal løses, kan variere 

rigtig meget. 

Du finder priser og datoer på 

www.adventureheart.com

Gratis rejseforedrag Cafémøde

Kom og hør vores 

tidligere deltagere 

fortælle  om deres rejse, 

til et af vores

 rejseforedrag i enten 

Aarhus, Aalborg, Odense 

eller København.

Du kan også booke 

Cafemøde med en af 

vores tidligere 

rejsende, hvis du har 

brug for mere specifik 

viden om et bestemt 

program.

Adventure Heart, Christianshusvej 193 -DK-2970 Hørsholm 
Medlem af Rejsegaratifonden nr. 853

www.adventureheart.com 

 

Skriv eller ring til os 

tlf. 45 76 18 00 

 

Vi er også på 

Facebook og Instagram 

 

 

Med venlig hilsen 

Adventure Heart


