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Går du rundt med en lyst til skabe noget og kan du lide fysisk 
arbejde, så er vores byggeprojekter sikkert noget for dig. 
Uanset om du er i gang med et sabbatår, orlov fra jobbet eller 
bare har lyst til at være med til at bygge noget har du som 
frivillig på byggeprojektet mulighed for at være med til at 
hjælpe lokalsamfund med at bygge nye hjem til hjemløse, og 
renovere børnehaver, børnehjem, skoler, og biblioteker.

Som frivillig på byggeprojektet arbejder du sammen med 
lokale håndværkere og hjælper dem med alle aspekter af 
bygge- og konstruktionsarbejdet. Bygningerne skabes ved 
brug af traditionelle metoder og lokale materialer. Teknikken er 
simpel og passende for områder med begrænsede midler. For 
eksempel er elektricitet ikke en nødvendighed, og der kræves 
kun små mængder vand og cement.

Vi anbefaler at vores frivillige på byggeprojektet er indstillet 
på fysisk arbejde og interesserede i udendørs arbejde under 
forskellige vejrforhold. Vores frivillige bor hos lokale værtsfamilier. 
Ved at bo hos og arbejde sammen med lokale indbyggere får du 
et unikt indblik i den lokale kultur samtidigt med at du kan se, at 
din indsats fører til synlige resultater.

Det er en god idé at kontakte vores danske kontor for at få 
rådgivning om dine muligheder.

Frivilligt arbejde på byggeprojekter

Typiske arbejdsopgaver 
på byggeprojekter

• Genopbygning/bygning/reparation/
vedligehold af skoler, klasselokaler, 
børnehjem, daginstitutioner, 
kulturcentre, etc.

• genetablering af hjem for udsatte 
grupper,

• reparere aluminiumstage,
• sætte nye vinduer op,
• blande mørtel,
• lægge mursten,
• transportere byggematerialer (sand, 

cement, vand, sten, tømmer, osv.),
• udgravning af fundamenter,
• at blande og bruge cementblanding 

ved brug af skovl og trillebør, 
• transport af byggematerialer,
• maling af lokaler,
• simple teknikker,
• økologiske materialer.

Vi anbefaler, at vores frivillige på byggeprojektet er indstillet på fysisk 
arbejde og interesserede i udendørs arbejde under forskellige vejrforhold.

Lande med 
Byggeprojekter

•	 Ghana
•	 Jamaica
•	 Nepal

•	 Senegal
•	 Sydafrika
•	 Tanzania

For mere 
information: /ProjectsAbroadDKTelefon: +45 42409020

www.projects-abroad.dk
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På min sidste dag i Ghana gik jeg hjem fra 
byggepladsen i bare fødder – for selv efter et utal 
af løbeture hjemme i Danmark, og 9 intense uger i 
Ghana, ja så var mine sko så gode som nye i øjnene 
på den 17-årige Kwame, som kun ejede et par slidte 
badesandaler. Samme glæde bragte mit tøj, min 
pandelygte, batterier, myggenet, osv. – de ting jeg hver 
eneste dag tager for givet at jeg bare kan købe når jeg 
har brug for dem. Det er bare ikke alle der kan det – 
og under mit ophold i Ghana fik jeg for alvor øjnene op 
for hvilken betydning de små ting har her i livet.

Efter 7 somre på en amerikansk sommerlejr, endt 
læreruddannelse og et udløbet barselsvikariat stod 
jeg med tiden til at prøve noget nyt, prøve noget 
grænseoverskridende og på alle måder anderledes 
end alt det jeg kendte til i en alder af 28 år. Derfor 
besluttede jeg mig for at tage af sted som frivillig 
– Ghana blev min destination, og selve projektet 
blev efter nogen tids overvejelse besluttet: der 
skulle bygges, med andre ord kunne jeg være 
med til at sætte mit præg på noget der vil glæde 
lokalbefolkningen i mange år ud i fremtiden.

Forløbet frem mod selve afrejsen bar præg af alt 
det praktiske: vaccinationer, visum, billetter, osv. 
Dette var med Projects Abroad som guide hele vejen 
igennem. Dagen før jeg tog af sted blev jeg ringet op 
af en repræsentant fra Ghana, som da bare lige skulle 
tjekke om jeg var klar. Af sted kom jeg – og nu var 
jeg for alvor på vej mod det ukendte. Jeg blev mødt 
af den ekstreme varme og en meget glad Projects 
Abroad mand – han snakkede fra lufthavn til hostel, 
og det var lige det jeg havde brug for da jeg var landet. 
Kanonstart i mørket.

Nu var der taget hul på mine 9 uger i Ghana – og 
hvilke 9 uger det endte med at blive. FANTASTISK – 
jeg blev rig på livet, klogere på den verden vi lever i, 
og måske mest af alt på mig selv. Jeg blev indlogeret 
hos min dejlige værtsfamilie i Kwamoso, sammen 

med to andre frivillige – og livet hos dem var så 
simpelt og primitivt som det næsten kan blive, men 
fyldt med varme og glæde. Vi var deres døtre, og de 
passede godt på os. Forholdene var enkle, mit bad var 
en spand med regnvand, mit vækkeur var de geder og 
høns der nu gik omkring os, og aldrig har jeg læst så 
mange bøger og spillet så meget yatzy – der var ikke 
tv, sociale medier, osv. til at forstyrre vores hverdag.

Hver morgen tog vi af sted med tro-tros (faldefærdige 
minibusser) for at komme på arbejde – byggearbejdet 
var fysisk hårdt, men yderst tilfredsstillende. Med 
bare 5 simple ”ingredienser” kunne vi bygge to 
klasselokaler. Sand, vand, jord, sten og cementmix 
skabte vi to rum som fremover vil glæde børn og 
unge fra lokalområdet. Der blev slidt, slæbt, gravet, 
blandet, bygget, pudset, osv. i samarbejde med lokale 
arbejdere, men til trods for sprogbarrieren var der god 
stemning og herlige grin hver eneste dag.

Vi var lige ved siden af skolen, og blev altid mødt 
af glade børn som skulle holde i hånd og bæres det 
sidste stykke til skolen. Eleverne går hver eneste 
dag 45-60 min til og fra skole på bare fødder langs 
trafikerede veje for at modtage undervisning gratis 
takket være Projects Abroad. Deres glæde ved livet 
smittede af på alle os frivillige, og man forstår virkelig 
hvor godt vi har det i den vestlige verden. Vi kan ikke 
tillade os at klage.

Pludselig at være ”den fremmede” var udover varmen 
den største udfordring, der blev peget, råbt, stirret, 
rørt og snakket om, og ikke alle havde forståelse for 
den personlige grænse vi er vant til hjemmefra. Det 
var overvældende til tider, men størstedelen af tiden 
blev man mødt med smil, gæstfrihed og stor interesse.

Rejsen Mod Det Ukendte – at finde sig selv  
– af Sidsel Gadeberg
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Hver weekend havde vi mulighed for at rejse rundt i 
Ghana, og vi tog tit af sted 10-12 frivillige sammen. 
Man blev introduceret til at land med en hulens masse 
at byde på, men som mangler folk der tager initiativ til 
at skabe struktur. Ghana har SÅ meget, og det er ikke 
helt forkert når folk siger at det er ”porten til Afrika”.

Projects Abroads team i Akuapem Hills var limen 
blandt os frivillige – for til trods for at vi i det daglige 

var spredt i flere små landsbyer, så fik vi skabt et 
sammenhold takket være et tilstedeværende og 
initiativrigt team. Der blev arrangeret quiz-nights, 
fodboldkampe, sportsdage på børnehjem, udflugter, 
osv. Det er et utrolig sundt møde mellem forskellige 
nationaliteter, og alt det jeg har lært under mit ophold 
vil følge mig resten af livet – jeg tog del i noget 
betydningsfuldt, jeg gjorde en forskel, alt i mens jeg 
blev klogere på livet.

Når jeg ser tilbage på mit ophold, så er det med 
stolthed og ydmyghed – for hold op hvor er jeg heldig 
med det liv jeg har, og hvor glemmer jeg tit at være 
taknemmelig for alt det jeg er blevet givet. Måske de 
lokale havde ret når de sagde ”you rich”, for jo jeg er 
rig – jeg er rig på oplevelser og indtryk, og det slår til 
hver en tid materielle goder og penge.

Det er de små handlinger og gerninger her i livet som 
ofte ender med at have den største betydning. Alle kan 
gøre en forskel – det er bare at kaste sig ud i det.

Et godt stykke tid før jeg færdiggjorde gymnasiet, 
havde jeg besluttet mig for, at jeg ville ud at opleve 
verden. Jeg havde dog svært ved at finde ud af, 
hvordan min rejse skulle foregå, da jeg havde et 
ønske om at opleve noget - men ikke bare som turist. 

Da jeg faldt over et af Projects Abroads opslag på 
Facebook, fangede det min interesse. Det virkede 
som en oplagt mulighed for at komme ud at opleve 
verden, og samtidig var der et formål med rejsen. 
Jeg besluttede mig hurtigt for, at det nyoprettede 
byggeprojekt i Senegal var den oplagte mulighed 
for mig, da det levede op til alle mine kriterier: Jeg 
ønskede et fransktalende land samt et projekt med 
fysisk arbejde og konkrete resultater.

Organisationen Projects 
Abroad

Siden november måned hvor jeg deltog i et 
informationsmøde i København, har det danske kontor 
været en stor hjælp i planlægningen af min rejse. Jeg 
gav udtryk for mine ønsker i forhold til min rejse, og 
da byggeprojektet i Senegal blev oprettet, blev jeg 
straks kontaktet og gjort opmærksom på, at det kunne 
være noget for mig. 

Efter beslutningen om, at det var det, jeg ville, 
blev jeg kontaktet af forskellige kontaktpersoner 
fra hovedkontoret. Man bliver tildelt en ”volunteer 
advisor”, som man løbende er i kontakt med via 
e-mail, skype eller telefonsamtaler. Jeg synes, det 
var meget betryggende at blive guidet gennem hele 
processen. Desuden bliver man tildelt en personlig 
hjemmeside, hvor alt er samlet, og der desuden er 
en rigtig god tjekliste, som giver et overblik over alle 
de ting, man nu skal have styr på inden afrejse.

Stor oplevelse med et formål  
- af Mathias Retoft
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Ankomst og projekt i Senegal

Før afrejse fik jeg billeder af de to personer, som 
kunne hente mig i lufthavnen i Dakar. Efter en lang 
rejse og ankomst om natten, var det rart at vide, hvem 
man skulle lede efter. Vi overnattede på hotel, før 
næste dag bød på rejsen til St. Louis. Dagen efter jeg 
var ankommet hos værtsfamilien, blev jeg hentet af en 
koordinator fra det lokale Projects Abroad-kontor. Hun 
viste mig, hvor jeg kunne hæve penge, hvor kontoret 
lå, hvor jeg skulle have mine fransklektioner og den 
letteste måde at komme til og fra byen på.

Ugen efter min ankomst begyndte jeg på mit 
byggeprojekt: En børnehave i et fattigt kvarter skulle 
friskes op. Hver dag fulgtes jeg med min supervisor, 
som boede i samme område som mig. Arbejdet 
bestod primært i at lukke huller i vægge med cement 
og spartel, hvorefter vi malede. De første to uger 
arbejdede vi om eftermiddagen, hvor vi stort set 
nåede at færdiggøre et helt klasseværelse hver dag. 
Min supervisor var rigtig god til at vise mig forskellige 
nabolag på vej til og fra arbejde. Efter arbejdstid 
kunne vi gå på markedet eller se et lokalopgør på det 
gamle fodboldstadion.

Mit generelle indtryk af 
Senegal

Min rejse til Senegal var en utrolig oplevelse. Det var 
ikke kun opløftende at møde de andre frivillige, som 
gjorde en kæmpe indsats på deres projekter, men også 
fantastisk at opleve en helt anden kultur end den, vi er 
vant til hjemme fra Europa. Alle folk var smilende og 
tog sig tid til at snakke, og min værtsfamilie bød mig 
velkommen med åbne arme. Jeg kan kun anbefale at 
rejse ud i verden på denne måde.


