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Frivillige er ofte ikke klar over, hvor meget de kan påvirke en 
anden persons liv med selv den mindste indsats. Ulandsfrivillige 
kan med deres tid og energi kan have en umådelig stor og positiv 
effekt på børn, der lever under barske vilkår.

Vores humanitære projekter spænder bredt, og du kan arbejde 
med mennesker fra forskellige baggrunde. Fælles for projekterne 
er, at frivillige er en stor støtte for det faste personale og dermed 
en forbedring af hverdagen for mange børn og unge.

Det kan være en hård omgang at arbejde med mennesker i så 
fattige omgivelser. Derfor gør vi vores bedste for at forberede 
dig til dit arbejde. På din MyProjectsAbroad finder du en Care 
Management Plan hvor vi forklarer den langsigtede plan for 
projektet og hvad vores målsætning er. Planen er udfærdiget 
i forhold til behovene i det pågældende land, og vi kan måle 
effekten af vores frivilliges store stykke arbejde og løbende 
sætte nye mål.

Du vil ligeledes modtage vores strategi for beskyttelse af børn 
i vores arbejde. Her finder du vores retningslinjer for hvordan 
frivillige bør opføre sig i deres arbejde med børn, og hvordan de bør 
forholde sig i kontakten med børn.

Vi afholder jævnligt workshops for alle frivillige på humanitære 
projekter. Her mødes du med din lokale koordinator og andre 
frivillige for at diskutere problemstillinger og udveksle idéer 
fra jeres arbejde. Du kan også til enhver tid kontakte din lokale 
koordinator hvis du har spørgsmål eller har brug for støtte. 
Det er vigtigt for os at du har den rette støtte til at udføre dit 
arbejde bedst muligt.

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

Frivilligt arbejde på humanitære projekter

Typer af projekter

• Børnehjem
• Centre for gadebørn
• Hjem for fysisk handicappede børn
• Hjem for psykisk handicappede børn
• Børn med HIV/AIDS
• Skoler for døve børn
• Skoler for blinde børn
• Børnehaver
• Plejehjem

Typiske arbejdsopgaver 
på humanitære projekter

• Omsorg og opmærksomhed,
• Basal undervisning,
• Lektiehjælp,
• Lege og spil,
• Kreative aktiviteter,
• Sociale kompetencer,
• Hygiejne,
• Oprydning,
• Madlavning,
• Tøjvask,
• Forefaldende arbejde.

Destinationer med humanitært  
arbejde: Alle
Daglig arbejdstid: Typisk 4-5 timer, 
på enkelte destinationer 7-8 timer.

Der bør tages højde for eventuelle 
ferielukninger og alternative projekter 
på destinationerne.

På din MyProjectsAbroad finder du en Care Management Plan som er 
udarbejdet efter behovene i det pågældende land, og vi kan måle effekten 
af vores frivilliges indsats.

Du vil ligeledes modtage vores strategi for beskyttelse af børn (Child 
Protection Policy) i vores arbejde.

Vi afholder jævnligt workshops for alle frivillige på humanitære projekter.

For mere 
information: /ProjectsAbroadDKTelefon: +45 42409020

www.projects-abroad.dk
info@projects-abroad.dk
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Hej, jeg hedder Rasmus, er 20 år og bor på 
nuværende tidspunkt i Århus. Jeg er lige gået i gang 
med at læse spansk på Århus Universitet. Jeg søgte 
et land, hvor det officielle sprog var spansk for at 
forberede mig på mit påbegyndte spanskstudie. Jeg 
er super interesseret i latinamerikanske kulturer, 
derfor var valget ikke så svært. Grunden til, jeg 
valgte Costa Rica var dels klimaet og landets 
pratiske størrelse ift. weekendturer osv., men 
også fordi jeg havde hørt meget fra min biologi og 
geografilærer fra gymnasiet, om kulturen og ikke 
mindst naturen i Costa Rica.

Der er ikke noget mere 
livsbekræftende
Grunden til, at valget faldt på humanitært arbejde 
var, at jeg selv har arbejdet med børn i Danmark som 
henholdsvis pædagogmedhjælper og fodboldtræner. 
Jeg havde selvfølgelig nogle forventninger til det 
arbejde, jeg kom over til med børnene i det man 
kan kalde en SFO/fritidsklub/børnehjem i et af de 
fattigste områder i byen Heredia. Men jeg blev 
alligevel emotionelt ekstremt positivt overrasket. Der 
er ikke noget mere livsbekræftende end at opleve, 
hvor glade små børn, som ikke har meget at glæde 
sig over, bliver af blot at se een om morgen eller at 
spille fordbold sammen med en “voksen”, som jeg 
var i deres øjne.

Et bedre liv for børnene
Hele tiden oplevede jeg ting, der bekræftede mig 
i at dette var det rette. Ikke desto mindre er det 
noget af en mundfuld i første omgang at træde ind i 
institutionen og fra den ene dag til den anden, være 
en del af personalet. Selvom man på mange punkter 
har en lidt fri rolle også ift. arbejdstider. Det kan 

også være lidt af en udfordring sprogligt, at vænne 
sig til at skulle kommunikere med børn, som kun 
taler spansk. Jeg taler selv spansk ligesom mange af 
de frivillige, der arbejdede på stedet, så jeg havde 
derfor en fordel ift. hvor hurtigt, jeg følte mig tilpas.

Alt dette kan måske godt virke lidt stressende og 
ukomfortabelt, men det er utroligt så hurtigt, man 
vænner sig til forholdene og hurtigt begynder at 
glæde sig over at være med til at skabe et bedre liv 
for børnene, som respekterer een som en ven.

Costa Rica og costaricanerne
Det sociale liv ved siden af arbejdet er også en 
stor del, af det at være afsted. Dels ift. samværet 
med de andre frivillige, men ikke mindst også med 
costaricanerne. Weekenderne skal jo også bruges på 
noget og jeg faldt også meget hurtigt til på den front. 
Costa Rica har nogle af de flotteste strande i verden. 
Og på trods af landets størrelse er det imponerende, 
hvor mange forskellige landskabstyper man kan 
rende ind i, og ikke mindst dyrearter i de enorme 
nationalparker.

Costaricanerne (Los Ticos) er et lille, ydmygt men også 
stolt og fredeligt folk, som har masser af godt humør 
og livsglæde, hvilket sommetider også smitter af på 
trafikken og det politiske og den organisatoriske scene 
i landet, nemlig at tingene godt kan gå lidt langsomt 
nogle gange.

Som min værtsfar, så godt beskrev det efter en 
længere frustrationsprædike til mig omkring 
infrastrukturen: “...pero somos felices, somos pura 
vida, no nos preocupa mucho.” (Men vi er lykkelige, vi 
lever livet. Det bekymrer os ikke så meget).

Rasmus i Costa Rica   
– af Rasmus Callsen, Costa Rica
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Ida arbejdede med  
forældreløse børn i Mongoliet    
– Ida Poulsen

19-årige Ida Poulsen fra Jyllinge ville gerne arbejde 
med børn et sted, der på ingen måder mindede om 
Danmark og hun ikke lige med det samme, ville få 
mulighed for at besøge igen. Dette motiverede hende 
til at rejse til Mongoliet og arbejde som frivillig på et af 
Projects Abroads humanitære projekter i hovedstaden 
Ulaanbaatar.

Ida var blevet inspireret af sin søsters tid som frivillig 
i udlandet og ville nu gerne selv give noget igen til 
andre, der virkelig har brug for det. Hun tilmeldte 
sig Projects Abroad og blev tildelt to projekter. Hun 
skulle arbejde på børnehjemmet My Family, der er 
hjem for 20 forældreløse børn og på et hjem for børn 
med forskellige handicap, Kindergarten and Nursing 
Complex for Disabled Children.

Udover de daglige opgaver såsom at made, hjælpe 
med lidt rengøring og lege med børnene, samt 
undervise i en smule engelsk, introducerede Ida også 
en lang række nye spil og sanglege for børnene.

Idas arbejde med børn, der har forskellige handicap 
har været en kæmpeudfordring, som i sidste ende 
har lært hende rigtig mange nye ting. At arbejde 
med forældreløse børn opstiller også nogle nye 
problematikker, da de ofte mangler forskellige 
stimulanser i deres opvækst.

På et personligt plan har Ida også lært en masse om 
sig selv. ”Derhjemme var jeg meget fokuseret på, at 
alt skulle gå som planlagt og hvis det ikke skete, blev 
jeg meget ked af det eller sur. Men den her oplevelse 
har lært mig, at det er okay, hvis ting ikke altid går 
som planlagt. Det tror jeg, vil hjælpe mig i mit liv 
derhjemme.”

Udover at arbejde med børnene, var det en stor 
oplevelse for Ida at bo hos en mongolsk værtsfamilie. 
Her var det for alvor muligt at oplevelse et helt nyt og 
anderledes land indefra. 

”At bo hos en lokal familie giver dig et indblik i det 
”virkelige” liv i Mongoliet og det er en langt bedre 
måde at rejse på end som turist, der bor på hotel.”

Ida færdiggjorde sine tre måneder som frivillig i 
Mongoliet med et nyt syn på sig selv. ”Jeg har taget 
imod så mange nye udfordringer og udført dem. Det 
har lært mig meget og jeg tror, jeg vil være mere 
modig fremover.”
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Efter nogle måneders planlægning var det endelig 
min tur til at rejse ned til Tanzania, nærmere 
bestemt Arusha, for at være frivillig. Jeg var frivillig 
på børnehjemmet ’Save Africa’ med 65 børn i 
alderen 1-12 år i tre måneder.

Da jeg ankom til Kilimanjaro lufthavn blev jeg ramt 
af en spænding jeg aldrig havde følt før, derudover 
poppede der en masse spørgsmål op såsom: Hvem 
henter mig? Kommer min kuffert frem? Hvordan er 
hostfamilien? mit arbejde og de andre frivillige?

Jeg blev meget positivt overrasket, alt gik som 
smurt i lufthavnen og jeg blev hentet af personalet 
(n kontaktperson fra kontoret i Arusha kaldet 
Jackie). Herefter kørte Jackie med mig hen til min 
hostfamilie og her blev jeg taget imod af de to 
huspiger og min nye roomie. De tog imod mig med 
kys og krammere og efter lidt afslapning blev jeg 
vist rundt i den by jeg skulle bo i og om aftenen 
kom min hostmom og hostsøskende hjem, hvor der 
allerede blev snakket godt.

Den sødeste familie

Jeg boede ved den sødeste hostfamilie, med mor 
Hariet, hvis mand aldrig var hjemme da han arbejde 
som minearbejder i Congo, datter Evelyn på tre, 
søn Allen på 9 og søn Junior på 11, to huspiger 
Lisa og Gille. Jeg blev på ingen tid rigtig tæt med 
familien og når jeg havde fri fra arbejde var det altid 
hyggeligt at komme hjem, vi spillede spil, dansede, 
sang, så fjernsyn eller spillede fodbold med de 
andre børn fra gaden.

At bo ved en lokal familie gav for mig opholdet mere 
værdi, at opleve den kultur man befandt sig i så tæt 
er uundværlig, grunden til dette er at man får lokal 
mad, følger lokale skikke og lærer sproget at kende.

På introduktionsdagen som, som regel er dagen 
efter ankomst, blev jeg vist rundt til de vigtigste 
steder i byen, hovedkontoret, det sted jeg skulle 
være frivillig, en bank, et stort supermarked og ikke 
mindst fik jeg vidst hvordan transporten fungerede 
i Tanzania, her bliver man kørt rundt i en lille bus 
kaldet en dala dala.

Save Africa

Jeg arbejdede tre måneder på børnehjemmet ’Save 
Africa’ med 65 børn i alderen fra 1-12år. Mine 

primære opgaver var at undervise og give omsorg, dog 
hjalp jeg også med at lave mad, gøre rent og vaske tøj.

Børnehjemmet var ikke i den bedste stand og de 
levede ikke af meget mad, hvilket skræmte mig lidt 
de første par dage og gjorde mig en smule ked af 
det, men det ændrede sig hurtig da jeg så hvor godt 
børnene trivedes.

De børn jeg arbejdede med var gladere end børn 
i Danmark, de havde en enorm kærlighed til 
hinanden og ikke mindst mig. En kildetur kunne 
redde deres dag. Et smil og et kæmpe kram har 
flere kræfter end man tror.

Jeg underviste i matematik og engelsk, hvilket var lidt 
af en udfordring, da de ikke var vildt skarpe, men at 
se dem kæmpe og brænde for at lære nye ting, gav 
mig endnu mere lyst til at kæmpe for dem og flere af 
børnene rykkede sig også i niveau mens jeg var der.

Udover at undervise fungerede jeg også som 
pædagog, her spillede vi fodbold, basketball, legede 
gemmeleg, tegnede, sang en masse sanglege, 
flettede hår eller sad og snakkede, bare det at jeg 
var der, betød meget for børnene samt personalet på 
børnehjemmet.

Sammenhold med andre 
frivillige

Jeg rejste til Tanzania alene og var lidt bekymret 
for om det ville være nemt at komme i kontakt med 
andre frivillige, men dette var intet problem.

Et valg jeg aldrig fortryder     
– af Caroline Schou, Tanzania
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Hver torsdag var der ’Social’, hvor alle frivillige der 
havde lyst kom og lavede aktiviteter sammen eller 
spiste sammen, blandt andet mens jeg var der havde 
vi ’cooking class’ og lærte at danse afrikansk dans.

Udover at komme i kontakt med andre frivillige når 
man er kommet afsted er det muligt at få oplyst 
om der er andre danskere i landet samme tid og 
samme sted som dig og komme i kontakt med andre 
frivillige inden man rejser.

Frygter du der intet er at lave i weekenderne eller 
efter arbejde så tro om, jeg var tit fuldt booket. 
Jeg var blandt andet på markedet, safari, Zanzibar, 
kysten, nogle hoteller med pools, ude og se 
varmekilder og meget, meget mere, dette var blot 
nogle af de ting jeg lavede.

Derudover er der mange der også bestiger Kilimanjaro 
mens de er der, og det er intet problem at finde andre 
frivillige der er med på mange af de ovenstående ting.

Hvis jeg fik chancen ville jeg uden tøven tage af sted 
med det samme igen! Jeg har lært meget om mig 
selv, fået rykket mine grænser, fået en bonusfamilie, 
nye venskaber fra nær og fjern og ikke mindst har 
jeg fået så meget kærlighed fra børnene, som vil vare 
resten af mit liv.

Hvis du har spørgsmål eller andet i vil tale med mig 
om er i meget velkomne til at sende mig en mail på 
Caroline_schou@hotmail.com


