Op expeditie met Travel Inventive naar Zuid-Afrika
Zuid-Afrika, de Regenboognatie!
Zo wordt Zuid-Afrika liefkozend genoemd. Het land biedt zoveel verscheidenheid, dat het
moeilijk is om er niet van te houden. Van surfen in de tropische zee tot olifanten spotten in
een wildpark. Zelfs Lesotho, het hoogste koninkrijk ter wereld, met een sprookjesachtige
sterrenhemel die je nooit meer vergeet! Maar Zuid-Afrika is ook het land van verschillen
tussen blank en zwart. Nergens anders liggen rijkdom en armoede zo dicht bij elkaar. Aan
de ene kant van een weg zie je luxe villa’s, aan de andere kant strekken krottenwijken van
golfplaten zich uit. Hoewel Apartheid is afgeschaft onder Nelson Mandela, zijn de gevolgen
nog altijd merkbaar.

REISPROGRAMMA
Let op: dit is een indicatie van het programma alle projecten en programma onderdelen zijn onder
voorbehoud en kan nog wijzigen vooraf of tijdens de reis mocht dit noodzakelijk zijn!
Dag 1
Heenreis naar Port Elisabeth.
Dag 2
Aankomst Port Elisabeth. Hier worden jullie ontvangen en worden jullie welkom geheten door de
coördinator van Kyaya projecten en de chauffeur. Deze dag is perfect om te acclimatiseren in het
‘vrijwilligers huis’. In de avond hebben jullie een informatie bijeenkomst en een welkom diner.
Dag 3
Tijd om Port Elizabeth te verkennen, jullie maken een tour door de Township o.b.v. een gids. Er staat
een diner klaar bij een lokale familie in Walmer Township. Als afsluiting word er een traditionele Xhosa
dans uitgevoerd.
Dag 4
Vandaag brengen jullie de dag door bij het Izizwe projects (hier komen jullie nog meerdere dagen terug).
Izizwe projects is in 2008 opgericht door Samantha Dullisear en Martijn van der Put. Onderaan het
reisprogramma vind je een omschrijving van het project.
Dag 5
Het is tijd om een mooi project te bezoeken, het Human Dignity Centre (HDC), hier krijgen jullie een
tour en helpen mee in de school en de naschoolse opvang. Meer informatie over dit project vind je
onderaan het reisprogramma.
Dag 6
Net zoals op dag 4. gaan jullie naar het Izizwe Project. Daar brengen jullie de ochtend door met de
allerkleinste kinderen van de Izizwe . Heel leuk, van eten geven tot samen spelen. Een mooie afsluiting
van de dag is een kookles. Jullie leren om een ‘Potjie Kos’ (potje eten) op houtvuur te koken een mooie
gelegenheid om terug te kijken op de eerste 6 dagen rondom een open vuur.
Dag 7

Het Nationaal Park Addo Elephant is een Zuid-Afrikaans wildpark dat nabij Port Elizabeth ligt.
Vandaag gaan jullie op safari naar dit park! Wie spot de meeste olifanten?
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Dag 8
Er zijn twee mogelijkheden voor deze dag een bezoek aan Kragga Kamma Game Reserve in Port
Elisabeth of een geweldige hike (Sacramento Hike).
Dag 9

Het derde project waar jullie naar toe gaan is Missionvale Care Centre. Een omschrijving van
het project vind je onderaan dit reis programma.
Dag 10
Vandaag helpen jullie ook mee bij het Missionvale Care Centre.
Dag 11 & 12

De handen uit de mouwen bij Izizwe project, waar jullie de eerste week zijn geweest.
Werkzaamheden kunnen zijn het meehelpen renoveren van de crèche.
Dag 13
De laatste dag bij Izizwe project. In de ochtend gaan jullie weer helpen bij de aller kleinste van het
project. In de middag brengen jullie een bezoek aan een bijzonder project, namelijk the Penguin
Rescue and Rehabilitation project. Hier worden gewonde Afrikaanse Penguins opgevangen e nook nog
andere vogels.
Dag 14
Vandaag gaan jullie naar het unieke NP Tsitsikamma. Tsitskamma National Park ligt schitterend aan de
kust van de Indische Oceaan. De naam komt van de Khoi-Stam en betekent ‘plek met veel water’. Hier
brengen jullie de hele dag door.
Dag 15

De laatste dag in Zuid-Afrika. In de ochtend bewonen jullie een bijzondere mis bij, in de
Walmer Township eindigen jullie deze geweldige twee weken met een traditionele
‘Braai’(barbecue). Een mooi moment om terug te kijken op een geweldige expeditie!
Dag 16
Vandaag vliegen jullie terug naar Nederland met een reistas vol ervaringen!
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De projecten
Izizwe Projects
History:
Izizwe Projects was founded in 2008 by Prof Mtyaleka, Samantha Dullisear and Martijn van der Put. They
started introducing international guests to the township community by organizing township tours and school
visits for those who were interested. The interaction with international tourists presented an opportunity to do
more substantial things and people started volunteering at some of the crèches and schools for shorter or
longer periods of time.
The incredible change these international volunteers have brought to this community shows the need to grow
further and increase the change we can make through international visitors. Walmer Township is one of the
few places in South Africa where during Apartheid years a community of mostly indigenous Xhosa people
remained to exist in the middle of the white communities. Even though the ruling party tried to evacuate this
community, it continued to exist through the support of surrounding white employers. These employers
preferred their domestic workers and gardeners living close by, as opposed to 30 km outside town where most
black communities were forcefully relocated to. That is how this township survived and today is the home for
approximately 70,000 people. Walmer Township is different from other townships because of its location. It is
a relatively calm and easily accessible area making it a great location to work hand in hand with the
community.
As so many underprivileged areas in South Africa Walmer has many challenges such as poverty, child neglect,
alcohol abuse and a high unemployment rate. The diversity of needs and great lack of services for this
community shows in terms of a shortage of educational institutions. There are only 2 primary schools and 1
high school available to the children of Walmer Township.
Programs Offered:
 Traditional Xhosa dance group
 Sports at primary schools

Homework guidance group
 Crèche Literacy Program at preschools
 Holiday program during school holidays
 Dental Hygiene program
 Adults Literacy program
 Sports

Human Dignity Centre
The Human Dignity Centre, herein after referred to as HDC, has run for many years and is a registered nonprofit organization that supports the local communities.
HDC consist of a primary school up to Grade 3, and provides education for these children. They offer an afterschool program that is designed to improve the educational development of school children. In addition to this,
the centre runs a community program, as well as, an ‘orphanage without walls’ project. The aim of these two
projects is to make sure that vulnerable children within the community of Walmer receive the care they need.
Volunteers can help in assisting the teachers in one of the four classrooms, supporting the staff with the sports
and crafts activities and interacting with the children. The holidays are especially a time to have lots of fun and
organize daily activities for different age groups.
Programs Offered:
 Preschool & Primary School
 After school care program
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Missionvale Care Centre
The Missionvale Care Centre operates in the extremely poor informal shack land township of Missionvale in
Port Elizabeth, South Africa - part of the wider Nelson Mandela Metropole. It was founded by Sister Ethel
Normoyle, from humble beginnings, under a tree donated by a resident of Missionvale. It has grown into a
Centre, which provides love and care for the poor and destitute, with particular emphasis on those living with
HIV/AIDS.
Missionvale Care Centre is a non-profit organization committed to providing quality care and support to
improve the life of the people of Missionvale through love, consultation, participation and self-development.
They respond to the many needs of the people in the circumstances in which they live in a variety of ways.
The help of volunteers is highly appreciated, as there are a variety of projects to do and support with.
Programs offered:
 Crafters Unit
 Child Support and Development
 Clinic
 Community gardens
 Clothing warehouse
 Food distribution
 Primary School

