ZASP
Zambian Association for Sustainable Projects

Gå på Folkhögskola i Zambia
Under 2012 är en kurs planerad för svenska deltagare, i slutet av september till början av oktober.

UNIKT TILLFÄLLE Vill du lära dig mer om
zambisk kultur, om hur människor lever
och bor i en afrikansk by och hur ett
biståndsprojekt kan förändra människors
levnadssituation?

10 000
SEK

3

VECKOR

Kursupplägg Kursen är tre veckor lång.
Förmiddagarnas undervisning är teoripass
och omfattar ämnen som: Zambias historia
och geografi, kultur, traditioner, människors
livsvillkor, utveckling och bistånd. Eftermiddagarna ägnas åt praktiska ämnen efter eget
val till exempel tillverkning av krukor, mattor,
korgar, spisar. Man kan också bygga ett traditionellt zambiskt lerhus med grästak.
Besök i byar, skolor, kliniker/sjukhus ges
stort utrymme under veckorna. Sång, dans,
musik och drama genomsyrar kursveckorna.
Undervisningen sker på engelska men möjlighet finns också att lära sig lite tumbuka, det
lokala stamspråket.

Kostnader Kostnad per deltagare är totalt
9 000 kr för mat och logi samt 1 000 kr för
transport till och från flygplatsen i Malawis
Nu ges du möjligheten att delta i en folkhög- huvudstad Lilongwe (2x30 mil) och för lokala
skolekurs i Zambia. ZASP, Zambian Asso- transporter. I det totala beloppet på 10 000 kr
ciation for Sustainable Projects, driver en är då kurskostnad inräknad som också inklufolkhögskola i ett landsbygdsområde i östra derar det material som behövs för de praktiska
Zambia, några kilometer från gränsen mot övningar man väljer att delta i.
Malawi. Hundratals kvinnor och män från
Om man vill förlänga vistelsen med till exembyar i projektområdet har deltagit i kortkurser pel en resa till Malawisjön, Viktoriafallen eller
inom bland annat jordbruk, demokrati och South Luangwa National Park för safari bekosHiv/Aids.
tar man det själv.

läs mer om ZASP
Litet projekt gör stor skillnad (Värmlands Folkblad):
>> http://bit.ly/sTB2Dt
3 förebilder som vill förändra (Värmlands Folkblad):
>> http://bit.ly/rKBHCF

Mer information?
För att få mer information kan du vända dig till:
Caroline Englund
E-post: brev@carolineenglund.se
Telefon: 070-364 77 06

