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Oplev Afrikas værdier
– et studie værd!

Er du nået dertil i dit liv eller i dit
studie, hvor der skal ske noget nyt?
– savner du spænding og udfordringer, og
vil du gøre en forskel for den globale
sag? 

Så får du her mulighed for at være 
meddeltager i et fire-ugers Afrika-
eventyr: en velarrangeret camp, som er
lidt anderledes, men samtidig meget
personligt nærværende og tæt på den
afrikanske virkelighed – ikke mindst fordi
du kommer til at bo i en afrikansk landsby
og arbejde sammen med lokalbefolknin-
gen.

Er du en af dem, der vil noget mere? 
Folk fra Europa hjælper gerne, når Afrika
er i nød. De ser et formål med at hjælpe
andre folk i deres hjemlande – blandt
andet for at mindske fattigdom og
sygdom. Hvad europæerne til gengæld
ikke kender til, er filosofien og virkelighe-
den bag det store afrikanske smil. Den
lærer man først at kende, når man har
været der – i Afrika.

I juli måned 2003 arrangeres
‘International Human Support Camp’ – en
humanistisk støttelejr til Afrika, hvor du
tager af sted som frivillig, bor sammen
med andre i en internationalt sammensat
gruppe og arbejder med den opgave, som
I hver får tildelt. Sundhed, klinikker, land-
brug eller et andet konkret projekt som for
eksempel sy-projekter, skolelegepladser,
miljøvenlige køkkener, bygninger, med
mere.

Rejs ud som frivillig ambassadør for dit
land, byg en bro mellem mennesker og
oplev et globalt fællesskab. Du giver dig
selv en oplevelse for livet. 

Sæt dit personlige fodspor ind i
fremtiden med fokus på fremgang, fred
og menneskeværd.



Key To Africa
Key To Africa er et rejseselskab, som ejes
og ledes af kultursociolog Justine Kityo,
som er gift og bosiddende i Danmark på
niende år, men er født i Uganda og derfor
har en stor
kærlighed til
Afrika. Ikke
mindst har
hun en spe-
ciel viden
omkring den
afrikanske
kultur, natur,
det politiske styre, befolkningen, livsværdi-
erne og de ting, der gør Afrika interessant
og spændende udover det, man normalt
oplever som  almindelig turist eller gen-
nem medierne. 

Key to Africa står som ansvarlig for
‘Human Support Camp’ i Afrika og kommer
gerne ud på institutioner, skoler og lignen-
de for at give yderligere information om
arrangementet eller om emner som:

• Det gode liv på trods
• Vis mig vejen til Afrika
• Globalisering og et humant fællesskab
• Drømmen om en fremtid
• Hjertevarmen og integration

Key to Africa giver også tips om, hvordan
man begår sig, hvad man gør, og hvad
man ikke bør. Alle de ting, der gør kultur-
mødet lettere og derfor mere udbytterigt.
Key To Africa giver information om prakti-
ske ting som priser, forsikringer, med
mere.

Endvidere samarbejder Key To Africa med
folk med en kærlighed for Afrika (*) og hjer-
tet på rette sted.

OBS! Key To Africas  netværk betyder
sikkerhed for indhold og markedets
billigste priser.

* Key to Africa råder over et omspændende netværk af specialister i afrikanske for-

hold – dels herboende, højtuddannede afrikanere og dels personer i de enkelte afri-
kanske lande. Ligeledes har Key to Africa et samarbejde med en række danske
humanitære organisationer og oplysningsorganisationer, bl.a. Landbrugets
Oplysnings- og Kursusvirksomhed, Mellemfolkeligt Samvirke og Danida samt selvføl-
gelig de enkelte landes ambassader i Danmark og vores ambassader i de pågælden-
de lande.

International Human
Support Camp 2003
• Start: fredag den 27. juni 2003

• Varighed: Fire uger. Vil du gerne blive
længere, er der mulighed for dette, men det
er ikke inkluderet i Camp prisen

• Safari: Turen kombineres med to spænden-
de safarier på den afrikanske savanne.

• Orientering og forberedelse: Finder sted
på Den Internationale Højskole (IPC) i
Helsingør.

• Pris: Du skal selv betale 17.499 kroner for
deltagelsen. Resten sørger vi for: flyrejse,
transport, overnatning, forplejning og safari.

• Sidste frist for tilmelding: den 15 maj.

• Tilmelding: kontakt Key To Africa via e-mail:
keytoafrica@keytoafrica.com eller telefon: 
33 93 97 91

• Teknisk arrangør: Trekking Bureauet

Se iøvrigt hjemmesiden
www.keytoafrica.dk


