Tjejresa för att rädda bebisnoshörningar med
The Perfect World Foundation
Följ med Mikaela och The Perfect World Foundation på en oförglömlig resa med enbart tjejer till
Sydafrika och världens största hem för föräldralösa noshörningar. Noshörningen är ett utrotningshotat
djur pga. tjuvjakt och sinande habitat. På detta unika projekt ”Baby Rhino” i Sydafrika har du chansen att
få hjälpa skadade och övergivna djur, och även lära dig hur hela processen går till. Från ensam
bebisnoshörning till ett vuxet fritt djur. Centret är beläget i vackra Mpumalangaprovinsen med dess
frodiga berg, grönskande dalar, forsande vattenfall och sjungande skogar. Den mest underbara plats att
se efter bebisnoshörningar!

Projektets syfte
Människorna som arbetar
på centret är en grupp
engagerade djurskötare,
hängivna bevarandet av
Sydafrikas djurliv. En
föräldralös noshörning har
väldigt liten chans att klara
sig utan sin mamma i det
vilda. Deras ambition är att
hjälpa så många djur som
möjligt genom att motverka
tjuvjakt, ta hand om
skadade och övergivna djur
och undervisa barnen som
besöker centret.

Din roll på denna resa
På ”Baby Rhino” får du en unik
möjlighet att tillsammans med högt
utbildade djurexperter hjälpa till att ta
hand om föräldralösa noshörningar,
både små som stora. Bl.a. mata dem
med mjölk för hand, ge dem kärlek
samt lära dig allt som krävs för att ta
hand om detta fantastiska djur. Men
det är inte bara noshörningar som
passerar genom projektets grindar,
utan även lejon, giraffer och
flodhästar. Alla djur är välkomna.
Därför kan du också vara med och
mata andra skadade djur, övervaka
djurens beteenden och utföra
generella sysslor på centret.

Vad ingår?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

När, var och hur?
Avresa: 18 februari 2018
Hemresa: 25 februari 2018
Avreseort: Göteborg
Ankomstort: Johannesburg
Antal platser: 8 st
Pris: 31 900 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
Mikaela idag på 0735-108344 eller mikaela@theperfectworld.com för att boka eller få mer
information.

