
Frivilligt arbejde 
med løver i Zambia 

2-4 ugers frivilligt arbejde 
på fristed for løver 
nær Victoria Falls  

Frivilligt arbejde med løver  
 Tæt på Livingstone Town • Fantastiske

naturomgivelser • Vær med til at øge
løvebestanden • Rig mulighed for

Adventure sport som  
riverrafting og bungeejump 

Omkring projektet

Da løvebestanden er faldet med 85% siden 1975, er det nødvendigt at finde 

 på nye tiltag til at bevare deres overlevelse på længere sigt. 

Projektet er et research projekt, hvor man udarbejder metoder til  løvens 

bevarelse, ved at bruge afrikanske løsninger til afrikanske udfordringer. 

Denne  metode tager højde for behovet for løver, økosystemerne de er 

afhængige af, og lokalsamfundene i deres omgivelser. Som frivillig spiller du 

en afgørende rolle for at øge bestanden af løver i Afrika. Du arbejder side om 

side med forskere fra Coventry Universitet i et unikt frigivelsessted 

beliggende i Nationalparken. 

Løve rehabiliteringsprogram  ønsker at skabe en bæredygtig kilde til at øge 

løvebestanden. De gør de ved at sætte løverne tilbage til områder i Afrika, 

hvor bestanden er faldet eller helt forsvundet. Løver født i fangeskab 

modtager forberedende træning, før de bliver sat i flok og sat løs i naturlige 

reservater. Indenfor disse rammer, kan flokken opdrætte unger til de er 

 modne, i naturlige omgivelser og i fred for menneskekontakt. 

En vigtig del af projektet er også at arbejde direkte med lokalbefolkningen, 

med håb om at programmets resultater også inspirerer de lokale til at 

beskytte dyrelivet omkring dem.  

Her skal du bo
Som frivillig bor du i et af 10 nybyggede værelser med to enkeltsenge i hver. 

Her er der fællesrum, toilet og bad.  Hytten befinder sig midt på to hektars land, 

så der er godt med plads til boldspil og andre udendørsaktiviteter. 

Aftenmåltider vil blive serveret på ’Serenity restaurant’ samme sted.



www.adventureheart.com 
 

Skriv eller ring til os  
tfl. 45 76 18 00  

 
Vi er også på  

Facebook & Instagram  
 

Med Venlig Hilsen  
Adventure Heart

PROGRAMOVERSIGT

Du finder priser og datoer på  
www.adventureheart.com

Adventure Heart, Christianshusvej 193 - DK - 2970 Hørsholm 

Medlem af Rejsegarantifonden nr.853

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 Cafémøde 

med en af vores 

tidligere rejsende, 

hvis du har brug 

for mere specifik 

viden om et 

bestemt program

Gratis Rejseforedrag Cafémøde

Mandag: Dataindsamling og adfærdsberigelse   

Tirsdag: Forskning af Dambwa flokken 

Onsdag: Undervisning i bevarelse af løver 

Torsdag: Forberedelse af kød. Samt på tur rundt i byen 

Fredag: Rense bur og fjerne fælder 

Lørdag: Børneklub på lokal skole hvor du kan lege med børnene, hjælpe 

dem med lektier eller deltage i undervisning.  

  

Bevarelse- og rehabiliteringsprogram af løver 

 Bliv en del af vigtig research af løver, hvor løver bla. vil kunne blive sat løs i den 

vilde natur på en sikker og tryg måde både for løver og lokalbefolkning. 

 Få unik indsigt i kulturen, mens du underviser og styrker omgivelserne 

 For adrenalinjægere finder I utalelige eventyrsaktiviteter, som helikopterture, 

riverrafting og bungeejump fra den berømte Victoria Falls bro 

 Oplev Afrikas mest spektakulære dyreliv, i det nærliggende Botswana eller 

Zimbabwe 

Få venner for livet når du arbejder med andre internationale unge 

Highlights:

Din bopæl ligger kun en kort køretur fra Livingstone Town. Her kan du nyde de 

majestætiske vandfald, lære om Zambias historie, og nyde moderne kaffebarer 

og spisesteder samt lokale markeder og butikker.

Beliggenhed


