Tjejresa för att hjälpa noshörningar och elefanter med The Perfect
World Foundation
Följ med Amanda Elmander och The Perfect World Foundation på en oförglömlig resa med enbart tjejer till
Zimbabwe och volontärarbeta samtidigt som du upplever något helt unikt. På detta fantastiska projekt får du
möjlighet att arbeta nära några av savannens mäktigaste djur. Elefanter, zebror, antiloper och
noshörningar! Noshörningen och elefanten är idag hotade arter och det är därför viktigt att bevara de få individer
som finns kvar. På detta projekt hjälper du personalen med arbetet att upprätthålla antalet vilda noshörningar i
sin naturliga fauna. Detta sker genom ett avelsprogram men inte minst genom att motverka tjuvjakt.

Projektets syfte
Projektets syfte är att skydda
och bevara djurlivet med fokus
på att återställa noshörningen
och elefanten till sin tidigare
levnadsmiljö i Zimbabwe.
Organisationen arbetar också
med att undervisa
lokalbefolkningen om vikten av
att bevara Zimbabwes djurliv
samt miljön som de lever i.
Volontärerna arbetar nära de
lokala medarbetare och
medlemmar i samhället och
spelar en viktig roll för att
skydda hotade arter.

Din roll på denna resa
”Rhino breeding” programmet startades
redan 1972 med sju noshörningar. Dessa
fick fjorton kalvar varav elva placerades i
en lokal nationalpark. År 2007 skedde ett
bakslag i projektet då fyra noshörningar,
inklusive en ofödd kalv dödades
av tjuvskyttar.
Projektet erbjuder dig en unik upplevelse
att leva med vilda djur och lära känna
dem som individer. Du får lära dig hur ett
bevarande- och avelprojekt går till samt
hjälpa till att samla in viktig data som
används i forskningsprojekt. Dina
uppgifter som volontär varierar från dag
till dag beroende bland annat på reslängd.

Vad ingår?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationspaket
Flygresa
Gruppledare
Boende
Frukost, lunch & middag
Ansvars- och reseförsäkring
Transfer
TPWF t-shirt
TPWF armband

När, var och hur?
Avresa: 26 maj 2019
Hemresa: 3 juni 2019
Avreseort: Göteborg eller Stockholm
Ankomstort: Harare
Antal platser: 12 st
Pris: 24 900 kr
Arrangör: The Perfect World
Foundation i samarbete med
Volontärresor

Ta chansen och åk med på denna unika resa som garanterat kommer bli ett minne för livet! Kontakta
Amanda idag på 0737-313838 eller amanda@theperfectworld.com för att boka eller få mer
information.

