
Växjö i februari 2021 

 

När allt det här är över… 

…då kan vi göra en ny volontärresa till Colombia! 

 

Denna vår och sommar, ja troligtvis hela det här året och mer därtill, tvingades vi ju ställa om hela vår 

planering avseende kommande Colombiaresor. Vi sätter alltid säkerheten främst både för oss volontärer, 

men även för våra Colombianska vänner. 

 

Vi ger dock inte upp hoppet utan planerar för en ny resa, denna gång till hösten 2021. Tanken är att vi 

planerar in höstlovsveckan (V 44) för att göra det enklare för familjer med ungdomar som vill följa med. Då 

ska förhoppningsvis både vaccin och coronavirus vara under full kontroll. 

 

Med tanke på att vi nu är ute i mycket god tid så finns det inte någon fastställd plan, men det vi jobbar på 

är följande: 

• Vecka 40 – 41: Amazonas med första skolbygget 

• Vecka 42: Medellin med studiebesök på projekt där Ankarstiftelsen medverkar 

• Vecka 43 – 44: Santa Marta (Karibienkusten) med andra skolbygget 

 

Det är som vanligt möjligt att delta i hela eller delar av resan, allt beroende på vilka möjligheter just du har.  

 

Vi går ut med denna reseinformation för att just du som är intresserad har möjlighet att anmäla ditt 

intresse. Detta ger såväl dig själv som oss att planera en så intressant resa som möjligt. 

 

Vi begränsar antalet resande till max 20 samtidiga deltagare så du som är intresserad – gör din anmälan till 

bengt.albertson@ankarstiftelsen.se så snart du kan. Jag kommer att hålla en aktuell anmälningslista och 

kontinuerligt lämna information om hur planen utvecklas. Du är alltid välkommen med frågor eller 

synpunkter till någon av oss volontärsamordnare. 

 

Volontärsamordnare: Anita & Bengt Albertson, AM: 0734 40 89 45, BM: 0702 48 00 58 

 

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. 
 

Vänd sida och se ett urval av bilder från resan vintern 2020. 

 

Välkomna med!  Anita & Bengt Albertson 

 



  
Invigningsdans i Amazonas 

  
Ännu en skola invigd i Amazonas 

  
Aurhaco-indianer i Sierra Nevada Santa Marta 

  
Linda – en av Anitas nya vänner 

  
Medellin – Den eviga vårens stad 

  
Pa mi Barrio - Deisy´s arbete med barn i Medellin 

  
Fotbollsskola i Santo Domingo Medellin 

  
Sista plaketasen på plats! 

  
Och en skola till invigd i Santa Marta 

  
Strandpromenaden i Rodadero Santa Marta 


