
 
 
 
 
 
 

Teamledere 
Vi, Lisbet og Kurt Terp, 
har boet i Mozambique 
fra 2009 til 2011 og igen 
fra september 2017. 
Først opbyggede vi et 
netværk og grundlagde 
derefter WutomiAgri i 
samarbejde hermed. 
 
Vi elsker at rejse og har 
tabt vores hjerter til 
Mozambique. Vi taler 
portugisisk, der er 
landets officielle sprog. 
 
Dette bliver den niende 
50+rejse, vi arrangerer.  
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11. februar til 27. februar 2023 
 

19.000 kr. plus 1.500 kr. 
- fradragsberettigede - til projektet 

  
Vi rejser som en privat gruppe på i alt 14 
personer. Ring eller skriv til os, Kurt og 
Lisbet, hvis du vil med. 

 

Vi skal helst have sat holdet inden slut 
august 2022. 

 
Fly til Johannesburg ∙ minibus i Sydafrika 
og Mozambique ∙ udflugter ∙ 14 
overnatninger i delt dobbeltværelse ∙ 
helpension ∙ safari ∙ malariapiller ∙ visum ∙ 
pakkerejsegaranti 

 

Rejseforsikring ∙ vaccinationer  
 

Uforpligtende spørgsmål er velkomne. 
E-mail: terp@wutomiagri.dk 
WhatsApp & tlf.svarer: +45 50 72 44 83 

 
www.moz50plus.com 
www.wutomiagri.dk 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De gode menneskers land   

              11. til 27. februar 2023 

 
 
                          
                         TAG MED TIL 

 

                     SOM VOLONTØR  
                     

    Praktiske oplysninger 

 Ændringer kan ske i program og overnatningssteder. 

 Mozambique  
                  50+ 



. 

Når du kører ind i Mozambique efter at have krydset den hektiske grænse, må du blinke 
med øjnene. Efter timers kørsel i Sydafrika med frodige marker og frugtplantager så langt 
øjet rækker, møder du pludselig enorme uopdyrkede arealer. 
Også menneskerne er anderledes. Du vil komme til at opleve, at Vasco da Gama i 1498 så 
noget helt rigtigt, da han døbte landet ”De Gode Menneskers Land”. Han skulle finde 
søvejen til Indien og blev gæstfrit modtaget, da han gik i land i Mozambique.  

På behørig kolonialistisk vis kvitterede Vasco da Gama dog med bombardement og 
plyndringer. Du kommer til at møde et land med en barsk og turbulent historie, hvor 
hårdhændet portugisisk kolonistyre, ti års uafhængighedskrig og tyve års blodig borgerkrig er 
nogle af overskrifterne. Nu lever halvdelen af befolkningen under fattigdomsgrænsen. 

Men mozambiquerne giver ikke op. Siden 1992 har der været fred, og på de år er udviklingen 
vendt til overvejende at være positiv. Regeringen ser landbruget som fundamentet for vækst. 
Og der er stor brug for udvikling på området, da kun en tyvendedel af landet er opdyrket.  

På WutomiAgri, en lille praktisk landbrugsskole i Xai-Xai, læres der dyrkningsmetoder, som ikke 
kræver dyre maskiner og store investeringer. Her motiveres unge til at gå ind i erhvervet som 
iværksættere, der kan lave gode forretninger med landbrug, da effektiviteten af agerbrug kan 
øges markant med de ressourcer, der allerede findes. Læs mere på www.wutomiagri.dk 

På rejsen vil en del af tiden foregå på WutomiAgri, der startede op i 2009 og derfor er på vej 
ud af opstartsfasen. Vi skal i samarbejde med vores mozambiquiske medarbejdere udføre et 
mindre byggeprojekt. (Projektet er endnu ikke klart defineret – det er jo Afrika, vi skal til…) 

Derudover skal vi ud at smage på og lugte til livet i Mozambique. Vi skal kommunikere med 
(tandløse) smil og fagter, som man nu bedst kan, når sproget slipper op. Vi skal mærke sandet 
mellem tæerne, bade i det smukke Indiske Oceans varme vand, handle på farvestrålende 
markeder, spotte en løve og klappe i takt og mærke mozambiquisk glæde til en lokale 
gudstjeneste. Vi skal nyde kulinariske oplevelser, forundres over en stråhytte indefra og købe 
bananer ved de skønne og meget energiske kvinder, der sælger ved vejen. Kontrasterne er 
enorme. Det er umuligt ikke at blive berørt af alle indtrykkene.  

Velkommen på Mozambique50+ som volontør. Hvis du vil rejse autentisk. Hvis du vil være en 
del af et kristent fællesskab med stor åbenhed for vores forskelligheder. Du må være klar på at 
træde lidt ud af din komfortzone, at lære nyt og vise respekt på tværs af kultur og kirkeskel.  

På vores udflugter vil vi komme om bag facaden. Vi har opbygget et netværk i Mozambique og 
vil derfor besøge mennesker som gæster – ikke blot som tilskuere. 

Find information, billeder og rejsedagbog fra de tidligere ture på www.moz50plus.com 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Dag 1: Afrejse 
Efter en infodag hos Lisbet i Vorbasse sidst i 
november bliver denne lørdag vores andet 
møde – i Billund lufthavn. 

Dag 2: Ankomst Sydafrika 
Vi lander i Johannesburg lufthavn. Med bus 
kører vi godt 400 km mod øst til Marloth 
Park, hvor vi overnatter. På turen oplever vi 
både bjerglandskab, kulmineområder og 
landbrug.  

Dag 3: Kørsel til Mozambique 
Igen på farten krydser vi først grænsen til 
Mozambique, hvorefter vi kører mod 
nordøst til Xai-Xai. På turen kommer vi til at 
se stor variation i afrikansk natur og levevis. 
Turen er i alt 320 km. Sidst på 
eftermiddagen ankommer vi til Xai-Xai, hvor 
vi skal bo i hele den midterste periode. Som 
noget nyt i år skal vi bo et andet sted, end vi 
plejer. Vi tror, det er en opgradering. 

Dag 4-13: Volontørperiode på WutomiAgri 
Den næste halvanden uge vil WutomiAgri 
være i fokus. 7 formiddage skal vi hjælpe til 
med at forbedre skolens lokaler, møblement 
og omgivelser. Skolens personale og lokale 
håndværkere vil arbejde sammen med os. 
De kvindelige deltagere vil have et par 
formiddage til at lære eleverne at lave 
marmelade og/eller andet, som gruppen 
bliver enige om. 
Sammen med elever og personale spiser vi 
frokost på skolen klokken 12. Herefter kører 
vi hjem til vores gæstehus, hvor vi har et par 
timer til at drikke kaffe, nyde haven og 
solen, tage en middagslur i skyggen og en 
dukkert i poolen. De fleste eftermiddage 
tager vi videre på besøg og udflugter. 

Dag 5: Besøg storlandbrug og strand 
Om eftermiddagen besøger vi en stor 
kvæggård. Derefter tager vi hjem til Kurt og 
Lisbet, hvor man kan blive på terrassen eller 
gå ned at bade på stranden. Vi spiser 
aftensmad på restaurant ved stranden. 

Dag 6: Besøg på byens marked 
Om eftermiddagen tager vi ind til byens 
smukke og stemningsfyldte lokale marked. 
Har man ikke brug for det (kære mænd), er 
det helt ok at blive hjemme i skyggen. 
 

 

Dag 7: Heldagstur til tidligere elev 
Vi forlader alfarvejen og besøger en tidligere 
elev fra landbrugsskolen. Vær forberedt på 
stor gæstfrihed og delikatesser, du aldrig har 
smagt før. 

Dag 8: Dimissionsfest på WutomiAgri 
Vi deltager i elevernes festlige og højtidelige 
dimissionsfest. 

Dag 9: Kirke og strand 
Vi deltager i gudstjenesten i vores kirke i Xai-
Xai, hvor det aldrig skorter på glædelig 
afrikansk sang og dans. Efter kirke tager vi til 
stranden, hvor vi også spiser frokost 
bestående af alt godt og lækkert fra havet. 
Husk bikinien. Mozambique byder på smuk 
sandstrand og krystalklart vand. 

Dag 10: Plejehjem og privat besøg 
Om eftermiddagen besøger vi et plejehjem. 
På hjemvejen spiser vi aftensmad ved 
venner i Xai-Xai. 

Dag 11: Grillaften i Casa Terp 
Om aftenen griller vi ved Kurt og Lisbet. Det 
er også muligt med en ekstra strandtur - alt 
efter vejret og stemningen. 

Dag 12: Børnehjem 
Om eftermiddagen besøger vi et børnehjem.  

Dag 14: Maputo 
På hjemturen tager vi et stop i hovedstaden, 
Maputo. Vi bruger nogle timer på et 
turistmarked med stor variation af god 
afrikansk brugskunst, inden vi kører tilbage 
til Marloth Park i Sydafrika. 

Dag 15: Safari 
Vi står meget tidligt op, da dagen byder på 
safari i Kruger Nationalpark, hvor der er 
chance for at møde The Big 5. 

Dag 16: Hjemtur 
Vi kan endelig sove længe, da morgenen kun 
er til kaffe, hygge og forberedelse af 
hjemturen. Vi kører tilbage til Johannesburg, 
hvor turen går mod Europa. 

Dag 17: Hjemkomst 
Efter en mellemlanding vender vi hjem til 
Kastrup mandag eftermiddag. Vores erfaring 
siger os, at det bliver med kufferterne fulde 
af grin og nye venskabsbånd. 


