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Frivilligt arbejde med Natur & Miljø

På vores projekter inden for Natur & Miljø fokuserer vi på at 
bevare, beskytte og genopbygge dyre- og plantelivet i forskellige 
naturreservater til lands og til vands. Vi har lokale eksperter ansat 
på disse projekter for at frivillige har de bedste rammer til at 
udføre dette vigtige arbejde.

Du behøver ikke en uddannelse eller faglige kvalifikationer 
for at deltage på vores Natur og Miljøprojekter, men har 
du erfaringer eller kvalifikationer inden for biologi, zoologi, 
botanik, miljøbevaring eller andre specialer inden for natur og 
miljømæssige områder, vil dit engagement være utroligt vigtigt 
og værdsat.

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

Typer af projekter

•	 Regnskov: Madagaskar og Peru;
•	 Savanne: Kenya, Sydafrika;
•	 Marinebiologi: Belize, Cambodja, 

Fiji, Thailand;
•	 Nationalpark: Costa Rica, Ecuador, 

Nepal;

De fysiske rammer

• Frivillige bor sammen i en lejr på 
projektet (ofte meget primitive 
forhold, for eksempel intet varmt 
vand og elektricitet);

• Frivillige bor hos lokale 
værtsfamilier;

Typiske arbejdsopgaver

• Observation af det lokale dyreliv,
• Indsamling af data,
• Optælling og kategorisering af 

plante- og dyreliv,
• Kamerafælder, 
• Dokumentation,
• Genplantning af oprindelige arter,
• Oplysning og undervisning i 

lokalsamfundet.

Frivillige uanset baggrund kan arbejde på disse projekter. Dog bør man 
være forberedt op fysisk arbejde i anderledes klimaforhold.

På alle vore projekter inden for Natur & Miljø indsamler frivillige forskellige 
oplysninger og data som samles i rapporter og sendes videre til relevante 
myndigheder og organisationer. Det er vigtigt, at vi dokumenterer vores 
arbejde, således at vi kan følge udviklingen i naturreservatet.

Vores lokale personale på projektet er et godt team af lokale eksperter og 
medarbejdere med mange års erfaring i at arbejde med frivillige. Du kan 
stille dem spørgsmål om arbejdet, formålet, udbyttet og meget mere, og de 
besvarer med glæde dine spørgsmål.

For mere 
information: /ProjectsAbroadDKTelefon: +45 42409020

www.projects-abroad.dk
info@projects-abroad.dk
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Mit andet hjem   
– af Anja Sommer, Natur & Miljø i Thailand

Efter måneders venten sad jeg spændt i flyet med 
destination mod Krabi, Thailand. Med sommerfugle 
i maven fik jeg en varm velkomst i lufthavnen af en 
medarbejder fra Projects Abroad og 5 andre frivillige.

Jeg boede sammen med de andre frivillige på Utopia 
resort, som ligger lidt uden for Ao Nang. Man er 
omgivet af mangroveskov, hvor man fra spisearealet 
kan se aberne lege i skovkanten og omgivelserne 
tilbyder også besøg af andre eksotiske dyr.

Vi var i alt 7 frivillige på projektet, da jeg kom, så jeg 
lærte hurtigt de andre at kende og inden de første 
2 uger var gået, havde jeg erhvervet mit advanced 
dykkercertifikat og deltog i de forskellige projekter 
bl.a. etableringen af et affaldssorteringsanlæg på en 
lokal skole.

Disse to uger var de hårdeste af i alt 3 måneder, 
idet jeg skulle vænne mig til de nye omgivelser 
og kulturen, samtidig fik jeg en hverdag, hvor alt 
kommunikationen foregik på engelsk – hvilket dog 
har betydet, at mit engelsk er forbedret og det nu er 
naturligt for mig at kommunikere på engelsk.

Jeg havde aldrig prøvet at dykke før og tanken om 
at skulle stole på et instrument for at jeg kunne få 
ilt var grænseoverskridende. Det første åndedrag 
under vandoverfalden var nervepirrende, men også 
spændende at overlade noget så vigtigt til en lille 
mekanisme i mit udstyr. Jeg overvandt hurtigt frygten 
og fandt det beroligende under vandet.

Det er en utrolig og vidunderlig verden under 
havoverfladen og til trods for at vi vendte tilbage til de 
samme dykkersteder, så vi altid noget nyt. Vi oplevede 
både skildpadder, sepiablæksprutter, dragefisk og 
meget andet. En dag, hvor vi var på vej hjem fra 
dykning omkring Phi Phi, var vi så heldige at se 
omkring 20 delfiner svømme omkring vores båd. Det 
var en sjælden oplevelse og folk var på få sekunder 

ude på dækket og spejdede efter delfinerne, som blev 
omkring os i 20 minutter, før de forsvandt.

Formålet med dykkene var, at vi skulle observere 
havmiljøet, så vi talte bestemte fisk og vurderede 
om havbunden bestod af sand, koraller eller sten og 
noterede det på vores tavler. Disse informationer blev 
videregivet til et marinecenter i Phuket.

Vi lavede også debris, hvor vi ryddede op på 
havbunden og vi deltog i et større arrangement med 
regeringen, hvor vi i fællesskab med andre dykkere 
fjernede affald omkring Phi Phi. Der blev fundet alt 
fra et anker til en køkkenvask – i alt 3 tons affald 
fik vi fjernet fra havbunden. Det var en virkelig fed 
oplevelse, hvor vi følte os som et fællesskab og en del 
af noget større, samtidig kunne vi se med vores egne 
øjne, at vi gjorde en forskel.

En gang om måneden tog vi til et redningscenter 
for skildpadder i Phuket, hvor vi gjorde rent i 
tankene, skildpadderne befandt sig i. Det var hårdt 
arbejde, hvor vi skrubbede algerne og andet møg af 
overfladerne, så skildpadderne ikke blev belemret med 
disse bakterier.

Skildpadderne, der befinder sig her, er enten syge 
eller skadet, så de ikke kan overleve i naturen. Ofte 
har de mistet en fod ved sammenstød med bådenes 
propeller. De har også en skildpadde, som blev 
skadet under tsunamien i 2004, hvor skjoldet blev 
så bøjet, at den ikke kan overleve i naturen. Det er en 
enestående oplevelse og man får muligheden for at 
komme helt tæt på disse dyr.

En gang om ugen havde vi beach clean-up, hvor vi 
tog på en lokal strand og samlede affald op. Vi kunne 
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tydeligt se forskel på, om stranden var befolket eller 
om det var en af de mere rolige strande, f.eks. standen 
ved Ao Nang, hvor folk kunne gå fra 7-eleven over for 
at sidde og kigge ud over vandet. Her fandt vi altid 
omkring 200 cigaretskodder og diverse madpapir. I 
forhold til dykning var det ikke en aktivitet, vi jublede 
over, men det var noget, vi skulle gøre som en del af 
projektet og der var brug for, at vi kom og tog affaldet, 
for ellers ville det bare ende ude i havet, hvor dyrene 
desværre ville tro, at det var føde.

Vi deltog i en fælles beach clean-up, hvor vi med 
børn fra den lokale skole, politiet og andre lokale 
trimmede stranden for skrald. Det var meningsfuldt 
og givende at gøre dette med børnene, da de er 

med til at sikre fremtiden for deres lokalområde og 
de gjorde det med smil og latter.

Hvis du går og overvejer at deltage i dette projekt, så 
gør det. Det er et virkeligt fedt og givende projekt, 
hvor du lærer noget om miljøet og får lov til at gøre 
en forskel. Du kommer til at samarbejde med nogle, 
som virkelig er passioneret for deres arbejde og 
glædelig byder dig velkommen.

Jeg har virkelig nydt mit ophold og jeg gør det gerne 
igen. Jeg har mødt mennesker fra hele verdenen og 
fået venner for livet, og jeg er blevet introduceret til 
noget så utroligt som dykning – en verden du ikke kan 
forstille dig!

Efter 3 års gymnasietid var jeg klar til at lægge 
bøgerne på hylden for en tid. Jeg havde længe vidst, 
at jeg ville ud og rejse og at jeg gerne ville gøre en 
forskel i form af frivilligt arbejde.

Omtrent et halvt år senere stod jeg for første gang 
med fødderne plantet i Perus regnskov. Efter godt 
2 døgns rejse med bil, fly, taxa og båd var jeg 
godt spændt på at se, hvad der ventede mig her 
i Taricaya-reservatet. Hvad jeg ikke vidste, var, at 
dette sted ville blive en af de bedste oplevelser på 
hele min rejse. 

Rent ud sagt var stedet en ren mudderpøl, eftersom 
der kort forinden havde været oversvømmelse. Dagene 
gik med hårdt arbejde, hvor vi blandt andet skulle 
vedligeholde en bananplantage, lave stier, finde 
insekter og fodre dyr. Generel genopbygning af ting, 
som oversvømmelsen havde ødelagt. 

Med den høje luftfugtighed oveni var man garanteret 
sved på panden – og jeg elskede det! Jeg elskede det 
hårde arbejde og al den forskel man kunne se efter 
hver eneste aktivitet. Man sad sjældent stille; der var 
hele tiden et hul, der skulle graves, en kaj/træ der 
skulle hoppes ud fra, eller et dyr, der skulle fodres.

I reservatet boede en masse andre frivillige med 
samme interesser som jeg selv i bungalows. Jeg 
boede selv på værelse med to piger fra Tyskland og 
Canada, som jeg stadig holder kontakten med i dag. 
Jeg syntes hvert fald at konceptet om bungalows var 
helt fantastisk og jeg følte faktisk aldrig jeg havde 

brug for at være alene! Men det var ikke altid kun 
arbejde. Vi havde en pause midt på dagen og havde 
fri til aften, så der var tid til at hoppe i floden og 
få arbejdstøjet vasket. Samt til at tage til byen i 
weekenderne.

Det var vemodigt at skulle forlade Peru. Men 
heldigvis, har jeg så mange gode oplevelser i bagagen 
derfra. Lige fra første gang jeg stod i junglen i 
mudrede gummistøvler, til at sætte en brøleabe fri, 
til at følge en myreslugerunge blive rask, se en vild 
pumas fodspor, til at få et kram af en abe og til at se 
bananplantagen vi plantede være spirende. Set i lyset 
af al den tid jeg har arbejdet herhjemme for få råd til 
opholdet i Peru, har jeg ikke fortrudt en eneste gang. 

Et eventyr udover alle forventninger   
– af Maria Nielsen, Natur & Miljø i Peru
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Taricaya har været hvert et minut og hver en krone 
værd! Det har ikke været ferie, det har været livet!

Hertil har jeg følgende råd til dig, som overvejer eller 
skal på dette projekt:

1. Vær glad, åben og nysgerrig! De, som arbejder der 
nyder, at de frivillige virker interesserede i arbejdet. 
Vær ikke bleg for at tage de hårde opgaver, selvom 
man er pige. Det er kun velset og ofte der hvor man 
ser den største forskel.

2. Taricaya er et helt fantastisk sted i en meget 
anderledes natur end herhjemme. Der er rigtig 
mange myg og derfor er det NØDVENDIGT med en 
god myggespray med en høj DEET og det kan kun 
købes dernede.

3. Tag et par dage fri og oplev Machu Picchu. Turen 
er måske en smule lang, hvis man tager bussen, men 
man får set en masse af Perus kultur og de steder, 
hvor turisterne ikke kommer. Machu Picchu er i sig 
selv noget, man ikke må gå glip af!

Jeg vil anbefale det til alle, der vil prøve noget 
anderledes, hvor man føler man gør en forskel. 
Hvis man kan lide at få jord under neglene og dele 
oplevelserne med menneskerne fra hele verden, er 
jeg sikker på, at det vil være det hele værd. Hvem 
ved, måske ender mit næste eventyr endnu engang 
i Peru igen..

At være frivillig i Peru har været et eventyr ud over 
alle forventninger!

Efter en rejse på omkring 2 dage (!) fra Peru til 
Afrika ankom jeg endelig i Polokwane lufthavn i 
Sydafrika. Det var en lillebitte lufthavn, og derfor var 
det ikke svært at finde Maria, som skulle tage imod 
mig selv og de fire andre nye frivillige. Vi skulle alle 
fem køre med en chauffør til grænsen til Botswana. 
Projektet havde været lukket henover jul og nytår, så 
vi var årets første frivillige. 

Det var en lidt lang, men flot køretur, hvor vi blandt 
andet så springbok og en masse fugle, som vi endnu 
ikke kunne identificere (det skulle vise sig, at vi lærte 
det senere). Ved grænsen blev vi mødt af Sakaeo, en 
af de ansatte på projektet, og efter vi havde udfyldt 
nogle papirer og fået et stempel i vores pas, kørte han 
os til Koro Camp i Kwa Tuli naturreservat. Det var en 
dejlig varm solskinsdag, så det var intet problem at 
sidde på ladet af ”Olive”, deres olivenfarvede pick-up 
truck og få vind i ansigtet.

Koro Camp var en dejlig camp, der lå lige ned til 
Limpopo-floden og med Sydafrika ovre på den anden 
side. Vi blev installeret i 2-personstelte og blev 
vist rundt af Tess og Dave, som var projektledere. 
I campen var der også Jane, vores dejlige kok, 
Pinky, som gjorde rent og vaskede op, Ras, som 
holdte campen pæn og ren, og som også var med 
på aktiviteter en gang i mellem og Sakaeo, som var 
med til aktiviteter. Der var hverken mobilsignal eller 
internet i campen (man kunne dog få mobilsignal 
ved at køre rundt eller på ”Signal Hill”), men det 

var også dejligt bare at kunne være til stede uden 
hele tiden at skulle tænke på at tale med dem 
derhjemme eller lave en ny opdatering på Facebook.

Hver dag havde vi to aktiviteter, én om morgenen 
fra omkring 6.30 til 10.30 og én om eftermiddagen 
fra ca. 15.30 til 18. Midt på dagen, hvor det var 
allervarmest, havde vi fri til at kunne slappe af i 
campen, læse, spille spil eller hygge med de andre 
frivillige, køle ned i den lille pool eller tage en lur.

Aktiviteterne var meget varierede, men det gjorde 
også projektet rigtig godt, fordi hver dag var forskellig, 
og man prøvede mange ting. Vi havde fx censusser, 
hvor vi skulle ud og indsamle data. Det kunne være 
crocodile census, hvor vi gik op langs floden for 

Under åben himmel på savannen    
– af Sofie Hornslet, Natur & Miljø i Sydafrika
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at finde krokodiller. Baobab census, hvor vi skulle 
måle baobabtræerne og se, om der var dyr, der 
levede i træet. Vegetation census, hvor vi skulle gå 
ude i reservatet og på en naturvidenskabelig måde, 
undersøge vegetationen. 

Bird census og hide census, hvor vi i nogle timer 
skulle sidde ved et hide, som er en slags platform 
med tag og udsigt, og notere hvilke dyr og fugle, vi 
så. Hver dag så vi mange forskellige dyr, når vi kørte 
rundt til aktiviteter på reservatet, men også bare ved 
campen. De mest almindelige var bavianer, vervet 
monkeys, impala, kudu, gnu og fugle, men vi så også 
waterbucks, steenbok, springbok, vortesvin, leoparder 
og ikke mindst wild dogs.

Andre aktiviteter var snare/wire removal, 
waterhole clearing, road clearing/repair, donga 
repair (erosionskontrol), elephant diet og spor 
identifikation. Vi var også med til at bygge på 

den nye camp, de var i gang med, da jeg var der. 
Her skal de flytte hen, ligeså snart den er færdig, 
men det er også et dejligt sted midt i bushen og 
toiletterne og badene har tag i modsætning til i Koro 
Camp, hvor man badede under åben himmel.

Hver weekend blev der arrangeret noget for os, så 
vi har fx været en weekend i Selebi-Phikwe, en lille 
by i Botswana, hvor vi overnattede på en lodge og 
nød lidt mere luksus. Vi har også været på en lækker 
lodge i Louis Trichardt i Sydafrika over en weekend, 
været på adskillige picnic-ture til andre steder og 
i Mathathane, den landsby tættest på, hvor vi har 
malet klasseværelser eller været på craft workshop hos 
Sakaeo og Janes bedstemor. Derudover arrangerede 
de dagsture til Limpopo-Limpadi, som er et andet 
reservat, hvor vi kom på rhino-tracking. Det var rigtig 
sjovt at se et andet sted og ikke mindst se næsehorn 
og giraffer, som man ellers ikke ser i Kwa Tuli.

I løbet af mine to måneder i Botswana lærte jeg en 
hel masse om Afrikas og natur og wildlife, hvilket jeg 
synes var rigtig fedt. Dave holdte forskellige kurser 
for os, som fx ”bird identification course” og ”tree 
identification course”, så vi kunne være med til 
at identificere fugle, træer, planter og blomster på 
aktiviteterne. I løbet af mine to måneder fik jeg også 
nogle gode venner fra rundt omkring i hele verden, 
hvilket er en super god oplevelse, som man også 
lærer mange ting af.

Det blev altså ikke til ”The Big Five”, men rigtig 
mange andre gode oplevelser i den smukke 
afrikanske natur og venner fra andre lande i verden. 
Det kan helt klart anbefales at tage til natur og miljø 
projektet i Botswana!


