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Gambia…
...ligger utmed Atlanten inkilat i Senegal och är till ytan lika 
stort som Skåne. 

...statsskick är republik med stor presidentmakt.

...har tidigare varit brittisk koloni men blev självständigt 
1965 under odramatiska former. 

...har 20 till 30 grader varmt på vintern. 

...har engelska som officiellt språk, behärskas av ungefär 
hälften av befolkningen men de flesta talar främst ett 
inhemskt modersmål.

...är en av de mest tätbefolkade länderna i Afrika.

...är känt för sina gyllengula stränder som sträcker sig runt 
nästan hela kusten och kallas för Gambias guld. 

...brukar kallas för den leende kusten.

...har en rik kultur inom musik, dans, mat och konst.

...har förutom turism så kallad reexport som den största 
inkomstkällan. Det vill säga varor som importerats med 
landets låga tullar och sedan 
återexporteras.

...har hög andel analfabeter. 
Knappt hälften av de vuxna 
invånarna kan läsa och 
skriva.

O
Gör ditt projektarbete som volontär i Gambia
Vill du göra något annorlunda och spännande som blir ett min-
ne för livet? Yuna Volunteer arrangerar resor till Gambia där du  
arbetar ideellt som volontär. Du får hjälpa ett utsatt samhälle efter 
din förmåga samtidigt som du får uppleva en helt ny kultur. 
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Yuna Volunteer
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yuna.resort@telia.com, Modou Joof 0709 - 49 49 63  
www.yunavillagegarden.com



Vad är Yuna Volunteer? 
Bakom Yuna Volunteer står helsingborgaren Modou Joof. 
Han har i tio år arrangerat resor för både lärare och skol-
elever till byn Yuna i Gambia. Modou Joof brinner för kultur- 
utbyten, att få visa svenska elever och deras lärare en sida 
av Afrika som de inte skulle komma i kontakt med annars. 

Röster från tidigare volontärer:

Det var jättekul och givande. Man har ju fått höra 
uttrycket ”tänk på barnen i Afrika” och nu fick man 
verkligen se hur det är. De fick gå 4 km för att hämta 
vatten, hela byn delade på en brunn.  Det var röran-
de att se. Man upptäcker att man har det väldigt bra 
i Sverige. ”
Roya Cortaz, pedagogprogrammet, Filbornaskolan.

Jag bodde på Yuna Villa Garden Resort, de bjöd dit 
dansare och musiker som lärde oss att spela.  Några 
andra i gruppen åkte iväg över helgen och bodde med 
lokalbefolkningen – det rekommenderas!”
Josefin Karlsson, Barn-och fritidsprogrammet, Kullagymnasiet. 

Det var en upplevelse för livet! Vi fick så bra kon-
takt med folket där – de ville det bästa för dig hela 
tiden. Vi hjälpte lärarna i klassen, men fick också 
hålla i en egen lektion där vi lärde ut svenska och 
det tyckte eleverna var jätteroligt. ”
Amerisa Lukac, pedagogprogrammet, Filbornaskolan. 

Vad kan du göra som volontär? 
Som en av Yuna Volunteers volontärer kommer du att bo på 
Yuna Village Garden Resort eller i en värdfamilj i den närbe-
lägna byn Yuna. De flesta volontärer hjälper till med under-
visningen i en förskola eller grundskola i antingen Yuna eller 
byarna Mariama kunda eller Jabang. All undervisning är på 
engelska.  Det finns även möjlighet att göra sitt projektar-
bete inom handel eller media - vi anpassar oss gärna efter 
dina önskemål.

Vad ingår i volontärpaketet? 
Våra volontärprojekt sträcker sig från minst en och maximalt 
fyra veckor under hösten och vintern. Vi erbjuder boende i 
en gambisk värdfamilj eller på ekoturismhotellet Yuna Villa-
ge Garden Resort. De flesta av våra tidigare volontärer har 
valt att kombinera dessa för att både få en intensiv kultur- 
upplevelse och komma nära den gambiska vardagen men 
också kunna slappna av på hotellet. Oavsett vad du väljer 
ansvarar resorten för all mat.  

Vad kostar det?
500 kr  1 dag
3 500 kr   1 vecka
7 000 kr   2 veckor
10 000 kr  3 veckor
13 000   4 veckor

Detta ingår:
Boende (värdfamilj och/eller på hotellet)

Mat och dryck (frukost, lunch och middag)

Transport till och från flygplatsen i Banjul

Transport till och från praktikplats

Introduktion på Yuna Village Garden Resort

Svensktalande kontaktperson Modou Joof 

Vill du veta mer?
Hör gärna av dig på yuna.resort@telia.com eller 
ring Modou Joof på 0709 - 49 49 63. Läs mer om 
Yuna Village Garden Resort på  
www.yunavillagegarden.com
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