Volontärresa till Colombia 2020 med Anita & Bengt Albertson, utgåva 1
Välkommen med till en resa långt utöver en vanlig turistresa i samarbete med Ankarstiftelsen!

Vi flyger in till huvudstaden Bogota där vi stannar en natt. Dagen efter
åker vi vidare till Leticia där Colombia, Brasilien och Peru
sammanstrålar vid Amazonfloden.
I Amazonas stannar vi 2 veckor för att bygga en skola i närheten av
Leticia. Exakt var vi ska bygga är inte fastställt. Det beror på
skolmyndighetens beslut om var behovet är störst samt hur de kan
finansiera bottenplattan och skriva avtal om driften med
Ankarstiftelsen.
Under dagarna i Leticia kommer vi också att hinna med en hel dags
båtutfärd på Amazonfloden och besöka genuina indianbyar där det
byggts skolor och installerats vattenrening.
Det kommer att även finnas möjlighet till djungelvandringar, både lite
längre med möjlighet till övernattning, samt en kortare dagstur
(djungelvandring light).

Efter Leticia åker vi till Medellin, Colombias näst största stad, också
kallad ”Den eviga vårens stad”. Där besöker vi fängelsemissionen med
fängelsebesök, fadderbarnshem, företag som fått mikrolån,
fotbollsprojekt, fritidsverksamheten hos Deisy, UMU´s barnhem och
gatuarbete, Skaparverkstan med Maria Isabel, m m. Veckan i
Medellin är fullspäckad och man väljer själv vilka aktiviteter man vill
delta i.

Efter denna vecka flyger vi vidare till Santa Marta vid Colombias
Karibienkust. Vi bor i Rodadero, en förort till Santa Marta som är en
badort med en utmärkt lång och fin sandstrand.
Här stannar vi också under 2 veckor för att bygga ytterligare en skola.
Den bygger vi någonstans i en förort till Santa Marta där det finns
avtal mellan Ankarstiftelsen och den lokala skolmyndigheten för att
genomföra projektet.
Här erbjuds vi också avkoppling och några dagars välbehövlig
semester med sol, bad och utflykter i närområdet. Det finns möjlighet
att besöka nationalparker, bananplantage, kaffeplantage och
indianbyar i bergen, allt efter resedeltagarnas önskemål.

Planerad tidsperiod:

Utresa beräknar vi till 2020-01-10/11 (beroende på utreseort) så att vi är på plats i Bogota 2020-01-11. Hemresa
beräknar vi till 2020-02-15 så att vi är tillbaka i Sverige 2020-02-16. Det är inte nödvändigt att vara med under alla
resans dagar, det finns möjlighet att vara med på de delar som var och en finner mest givande.
Preliminära kostnader, samtliga priser baseras på tidigare resor samt biljetter enligt internetsökning 2019-07-15:
Resa t o r Bogota
c:a 8 – 9 000 kr per person, kan bli såväl billigare som dyrare, bl. a. beroende på utreseort och
resväg.
Inrikesresor
c:a 2 500 – 3 500 kr per person, beroende på vilka tider vi kan åka.
Boende & mat
c:a 300 – 350 kr/person & dag, beroende på vilken standard man väljer.
Alla som reser med oss är en del i laget Ankarstiftelsen. Det innebär att:
Vi ställer oss bakom Ankarstiftelsens grundläggande värderingar.
Alkoholism och missbruk är tyvärr ett utbrett problem i många av de byar där vi arbetar. Vi avstår därför
från alkohol och tobak under resan.
Vi drar vårt strå till stacken under arbetet med skolbyggena.
Vi respekterar de kulturer vi möter.
Vi respekterar tider.
Vi ser till att ha rätt försäkringsskydd (via hemförsäkringen, sjuk- & olycksfall samt ev. hemtransport).
Vi noterar telefonnumret till SOS International: +45 7010 5050 samt telefonnummer för att spärra
privata bankkort.
Vi ser över våra vaccinationer och ser till att de är aktuella för resmålet.
Vi håller ett glatt humör och tålamod.
Var och en ordnar själv sina biljetter såväl över Atlanten som inrikes. Mat ordnar också var och en på plats i
Colombia. Boende ordnas dock gemensamt av volontärsamordnarna. Vi kommer att föreslå lämpliga flyg för egen
bokning. Du som redan nu vill surfa efter resor kan titta på följande sidor:
http://www.flygresor.se
http://www.skyscanner.se
Volontärsamordnare: Anita & Bengt Albertson, AM: 0734 40 89 45, BM: 0702 48 00 58
Maila anmälan senast 2019-11-01 till: bengt@albertson.nu

Antalet resande är begränsat till max 20 st samtidiga deltagare.

Anmäl intresse snarast – först till kvarn gäller!

