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Oplev verden
Gør en forskel

Solidaritetstur 2018
til Uganda!

Ansøgningsfrist 1. marts

KARAMOJA
16. juli - 5. august 2018

GØR EN FORSKEL
Få beskidte hænder sammen med lokale ugandiske unge, når I gør
et projekt til virkelighed. Hjælp med at bygge en børnehave, hvor de
mindste børn forberedes på at komme i skole.
OPLEV EN ENESTÅENDE KULTUR
Bliv en del af de lokale karamojongers hverdag og kom helt tæt på et
stolt folkefærds spændende og unikke kultur og traditioner. Få livet sat
i perspektiv, når du erfarer karamojongernes livsvilkår og bliv klogere på,
hvordan det er at være ung i et af de fattigste områder i verden.
SE UGANDAS STORSLÅEDE NATUR
Tag på white water rafting på Nilen, overnat i telt med udsigt over Nilens
udspring eller oplev Ugandas rige dyreliv på en safaritur til Ugandas
største nationalpark. Se det smukke Murchison vandfald, nilkrokodillerne
ved ﬂodbredden og se antiloper, giraffer, bøﬂer, elefanter, leoparder og
sjakaler på savannen.
KNYT VENSKABER FOR LIVET
På turen bliver du del af et fantastisk fællesskab med andre unge på
tværs af landegrænser, som deler samme interesser som dig.

Solidaritetsturen varer 14-21 dage i perioden
16. juli til 5. august 2018 og vil bestå af en
bred vifte af aktiviteter. Du får rig mulighed for
at opleve forskellige sider af Uganda – fra det
pulserende storbyliv i Kampala, den smukke
natur langs Nilen til den fascinerende Karamojaregion beboet af kvægnomader.

Sådan kommer du af sted!
STEP 1
Udfyldt ansøgning! Ansøgningsfrist er 1. marts 2018.
STEP 2
For at kunne hjælpe har du brug for at have en generel forståelse for vilkårene i det land, du skal rejse til,
at lære om basale udviklingstilgange og erhverve dig
viden om den speciﬁkke kultur, du skal besøge.
Du deltager derfor på en forberedelsesweekend i
Nærum 27.-29. april, hvor du får nyttig information,
rejsetips, introduktion til Uganda og ADRAs arbejde
samt praktisk information om rejsen og opholdet i
Uganda.
Her kommer du også til at møde de andre rejsedeltagere fra Danmark og Norge og får mulighed for at blive
en del af fællesskabet med de andre frivillige inden
rejsen.
STEP 3
Efter hjemkomsten opfordrer vi dig til at dele din nye
viden om forholdene i Uganda. Det er i virkeligheden
her, du kan gøre den aller største forskel. I ADRA Ungdom kan du få støtte og vejledning i, hvordan du bedst
kan videreformidle dine oplevelser til andre unge.

Rejs med til Uganda – gør en forskel
og kom bag facaden på en spændende
og unik kultur og befolkning...
Sammen med ADRA kan du være med til at bringe håb og forandring
til lokalsamfundet i en af de fattigste dele af verden, Karamoja, i det
nordøstlige Uganda.
Gør en forskel når du, sammen med ugandiske unge, er med til at
gøre et projekt til virkelighed.
Oplev at få livet sat i perspektiv, når du på egen krop erfarer karamojongernes livsvilkår, og hvordan det er at være ung i et af de
fattigste områder i verden.
Se Ugandas storslåede natur, når du river rafter på Nilen, overnatter
i telt med udsigt over Nilens udspring, eller når du kommer tæt på
Ugandas rige dyreliv på en safaritur til Ugandas største nationalpark.
Knyt venskaber for livet med unge på tværs af landegrænser.
FÅ MERE AT VIDE OM TUREN
ung.adventist.dk: Det sker ➞ Uganda - Solidaritetstur
Facebook: Solidaritetstur 2018
Du er også velkommen til at kontakte Marianne Kolkmann, tlf. 4558 7772
/ marianne.kolkmann@adventist.dk for at høre nærmere om turen.
Turen arrangeres i samarbejde mellem ADRA og
adventistkirkens ungdomsafdelinger i Danmark og Norge.
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