
Frivilligt arbejde 
med løver og andre 

dyr i Zimbabwe 
2-4 ugers frivillig arbejde hvor du 

kommer tæt på savannens 
majestætiske dyr 

 Kom tæt på løverne • Oplev dyrene i
deres naturlige omgivelser • Hjælp med
altafgørende forskning •  Bo ved Victoria

Falls •  Arbejd tæt med de lokale 

Omkring projektet
Løvebestanden er faldet med mellem 85% de seneste 40 år, og der er nu kun 

20.000 løver tilbage i hele Afrika.  Som frivillig vil du være en del af et 

rehabiliteringsprogram, hvor løverne bliver sat ud i det fri. Samtidig vil du være 

med til at undersøge andre dyrs adfærd og komme helt tæt på dyrene i deres 

naturlige omgivelser. Projektet begyndte i  reservatet i 2004. 

Forskningstemaet dedikerer al deres tid til at sikre den afrikanske løves 

overlevelse samt bevarer dets naturlige omgivelser. 

Projektet giver dig mulighed for at komme tæt på løverne og få berigende og 

lærende oplevelser. Dette projekt er særligt intimt med en lille frivillig gruppe, 

der giver en helt særlig oplevelse med løverne. Dagligt vil du være med på 

løvevandring på savannen, og hjælpe med at forske løvens og andre rovdyrs 

adfærd.  

Her skal du bo

Beliggenhed

Du skal bo på en lokal Lodge – en roligt beliggende bolig blot få km fra byen ved 

Victoria Falls og et stenkast fra Zambezi National park. Her finder du grill og 

poolområde til at dase på de varme dage, samt indendørs spise og lounge 

områder. Der findes Wi-Fi på stedet.

Victoria Falls er blevet udnævnt som et af verdens 7 vidundre. Samtidig er det 

kendt som Afrikas centrum for actionaktiviteter. Når du har fri, er der rig 

mulighed for at boltre sig i et væld af uforglemmelige oplevelser. Du kan 

Bungee jumpe, Riverrafte eller tage på svævebane. Stedet grænser op til 

Zambia, hvor du finder Mosi-ao-Tunya nationalpark. 
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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:  Løve vandring, fældeudrydning og middag ved Victoria Falls 

Tirsdag: Sporing af hyæner til fods og forskning af giraffer 

Onsdag: Bekæmpelse af menneske-vilddyr konflikten og nattetur blandt 

rovdyr 

Torsdag: Studere fodspor på savanne vandring, vandre med løverne og 

fodre løveunger 

Fredag:  Forskning af rovdyr og overnatning i Zambezi Nationalpark  

Vær en del af projektet, der kan sikre de afrikanske løvers fremtid. Hjælp 

med at forberede løverne på at blive sat ud i det fri.

 Arbejd tæt med forskere der holder øje med hyæner, løver og leoparder i 

Zambezi Nationalpark. Vær med til at indsamle data på natteture i hjertet af 

Afrika blandt vilde dyr

 Vær med til at løse konflikten mellem rovdyr og mennesker ved hjælp af nye 

teknologier, som holder de vilde dyr væk fra landsbyer

Undervis lokalbefolkning i at passe godt på og beskytte sig mod dyrene de 

bor iblandt 

 Vær med til at forske i vilddyrs adfærd og kom tæt på elefanter, giraffer og 

fugle

 Bo tæt på en bred vifte af actioneventyr som bungee jumping og 

riverrafting

 Få venner for livet, når du arbejder tæt sammen med andre internationale 

unge 

Highlights:


