Activiteiten/faciliteiten voor ecovolunteers
Zonnecentrale
Chimbo en Daridibo hebben een zonnecentrale laten bouwen in Beli, de hoofdstad van de Boé, in
2011. Hierdoor is er altijd elektriciteit voor de ecovolunteers bv. om computers of mobiele telefoons op
te laden.

Maaltijden
De vrouwen in Beli berijden de maaltijden voor de vrijwilligers. Op deze manier verdienen de vrouwen
extra geld en profiteren van het ecovolunteersprogramma. In de prijs zitten drie maaltijden per dag
begrepen. Er is ook ruimte voor de vrijwilligers om thee of koffie te zetten in een beschikbare keuken.

Vervoer
Er zijn fietsen beschikbaar voor de ecovolunteers. Het transport tussen Bissau en Beli wordt geregeld
door Daridibo. Wanneer mensen via Banjul reizen in plaats van Bissau, zullen we vanaf Banjul Airport
transport regelen naar Guinee-Bissau. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht.

Communicatie
Het radiostation in de Boé is erg belangrijk voor onderlinge communicatie in het gebied. Vanaf eind
2011 is er ook mobiel bereik in de Boé. In het geval dat deze niet mochten werken is er een
satelliettelefoon beschikbaar.

Gezondheidszorg
Er is een medicijnkast aanwezig in het kantoor in Beli. Het is uiteraard nodig dat de toeristen goed
verzekerd zijn en de juiste maatregelen hebben genomen om zich tegen tropische ziektes te weren.

Accomodatie
Er zijn 10 kleine traditionele huizen gebouwd in Beli die beschikbaar zijn voor de ecovolunteers (zie
foto). In ieder huis kunnen één of twee ecovolunteers verblijven. Er kunnen 10 tot 20 mensen tegelijk
verblijven in Beli. In de volgende vier dorpen worden gastverblijven gebouwd: Che Che, Guiledje,
Quissem en Dinguiraye. De inwoners van de dorpen zullen zorgdragen voor deze gastverblijven.
Maaltijden zullen worden bereid door de inwoners op aanvraag. De inrichting van de huizen is simpel:
een bed met muskietennet, een tafel, een lamp, waterkannen. De douches zijn in de huizen. Buiten zijn
er gedeelde toiletten. Er is ook een gedeelde werkplek (om te computeren, lezen etc.) dichtbij de
huizen. Er zijn ook computers beschikbaar voor de ecovolunteers in het Daridibo kantoor.

Vrijetijdsactiviteiten
Meerdere activiteiten zijn er mogelijk voor de ecovolunteers in hun vrije tijd. Hieronder vallen:
•
•
•
•
•

Hiken
Cross country fietstochten
Vogelspotten
Kanoën
Verschillende culturele activiteiten

Draaiboek
Na bevestiging van deelname in het programma ontvangen de ecovolunteers een draaiboek
‘Volunteering in the Boé’. Dit boek bevat de volgende informatie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achtergrondinformatie over Chimbo en Daridibo en hun werk
Algemene informatie over Guinee-Bissau
Achtergrondinformatie over de Boé en haar biodiversiteit
Achtergrondinformatie over de lokale cultuur in de Boé en enkele algemene zinnen in het Fula
Specifieke taken en vrijetijdsactiviteiten
Praktische informatie over het klimaat, juiste kleding en schoenen, veiligheid, gezondheid,
communicatie, transport etc.
Lijst van essentiële benodigdheden
Informatie over Visa
Informatie over de verzekering (specifiek voor vrijwilligers)

Het is voor ons en voor de ecovolunteers belangrijk om van te voren te weten welk soort werk er
gedaan moet worden in de Boé. Op deze manier kunnen ze op de juiste manier worden voorbereid. De
mogelijke activiteiten kunnen aan verandering onderhevig zijn, afhankelijk van de onderzoeksprojecten
die gaande zijn in de Boé. Voorbeelden van werk dat gedaan kan worden zijn:
•
•
•

Deelnemen in veldonderzoek (bv. het verzamelen van sporen)
Data-analyse van de veldcamera’s
Helpen in het Environment House (ontwikkeling van nieuwe projecten)

Maar het kan ook werk zijn los van onderzoek:
•
•
•

Assisteren in de bouw bij verschillende dorpen
Lesgeven (taal- / computerles)
Lesgeven aan kinderen (taal, natuurducatie)

Ons uitgangspunt is dat de ecovolunteers hun bijdrage en resultaat kunnen zien tijdens hun verblijf.
Daarnaast kunnen zij op deze manier zijn hoe het werk van ecovolunteers in het algemeen bijdraagt aan
natuurbescherming en verbetering van het welzijn van de locale bevolking.

	
  

