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 Aktive seniorfrivillige: EU fokuserer på seniorer i 2012 

Charterturismen er på retur – seniorer ønsker en dybere indsigt i et lands kultur og at få flere 

autentiske oplevelser med hjem i bagagen. Projects Abroad oplever, at der er flere og flere der 

ønsker at leve og bo i et lokalsamfund i et udviklingsland.    

Med temaet ”Aktiv aldring og solidaritet mellem generationer” sætter EU fokus på seniorer og ældre i 2012. Formålet er at fremme 

og skabe en kultur, hvor der er plads til at udøve aktiviteter for alle aldersgrupper. Projects Abroad vil gerne være med til at 

fremme ældre og seniorers muligheder for at lave sociale aktiviteter og gøre brug af deres livserfaring.  Der er blandt andet 

mulighed for at høre et gratis foredrag med Projects Abroads tidligere seniorfrivillige, der gerne vil fortælle mere om deres 

oplevelser som frivillig i et udviklingsland.   

Der er fortsat en opfattelse af, at frivilligt arbejde i udlandet kun er forbeholdt de unge. Alligevel oplever Projects Abroad i stigende 

grad en mangfoldighed af interesserede i alle aldre, der ønsker at arbejde frivilligt og give en ekstra hånd i udviklingslande verden 

over.  Denne tendens skyldes til dels, at seniorerne stadigvæk har deres kræfter i behold når de forlader arbejdsmarked. De ønsker 

at bruge deres evner og kompetencer, hvor der er behov for det.  

Seniorfrivillige bidrager positivt med deres livserfaring og gåpåmod på vores forskellige projekter. I alle verdenshjørner mærker 

seniorfrivillige, at deres tilstedeværelse og kompetencer værdsættes. Og det uanset om det er en husmoder, som har skabt en tryg 

opvækst for sine børn, en tømrer som bruger sine hænder eller en skolelærer, som kan dele sin viden med andre. Seniorfrivillige 

kan yde en indsats, som de unge ikke kan – og omvendt.   

Måske strækker kræfterne sig ikke lige så langt som hos de yngre frivillige, men til gengæld har årene skænket seniorfrivillige en 

portion livserfaring baseret på samfundsmæssige-, personlige- og historiske begivenheder. Denne viden kan være til meget gavn og 

nytte for mange mennesker ude i verden. Samtidigt lærer de frivillige også mere om sig selv. 



”Jeg lærte at stå på egne ben som 50 – årig. Jeg står i dag med oprejst pande, fordi jeg føler jeg er noget værd. Jeg har opnået en 

selvstændighed og fået venner fra hele verden. Efter jeg har været ude som frivillig har det sat mit liv i et andet perspektiv; jeg 

smider ikke så meget mad ud og jeg vasker mindre tøj”, fortæller Helle Pedersen (54 år), tidligere frivillig med Projects Abroad.  

Ønsker du kontakt med seniorfrivillige, som har rejst med Projects Abroad eller har ansøgt om at komme ud og arbejde frivilligt, 

kan du kontakte: 

Anne Rasmussen Schmidt 

Projektrådgiver / www.projects-abroad.dk  

Tlf. 42 40 90 20 

info@projects-abroad.dk  


