
 

Onsdag d.25.juli 2012                           

Uddannelse i Afrika for danske Simone Bøgelund  

For Simone Bøgelund er sommeren lige begyndt. Om bare nogle få dage er hun endelig på vej til Afrika. Som 

en af vinderne i den internationale udvekslingsorganisation Explorius’ afrikakonkurrence får hun en to-ugers 

rejse til Tanzania for på nært hold at lære om kulturen, menneskerne og ikke mindst hvor vigtig adgangen til 

uddannelse er for at mindske den udbredte fattigdom i landet. 

- Jeg tror, at en rejse til Tanzania vil ændre mit livssyn. Tanzania er så forskelligt fra Danmark, og jeg kan 
simpelthen ikke vente med at se alt det, jeg har set i fjernsynet. Jeg glæder mig meget til at se det 
ægte Tanzania og lære det afrikanske folk at kende. Jeg er sikker på, at det vil blive en oplevelse, der 
vil ændre mit syn på livet, siger Simone.  

 
Under opholdet kommer Simone, sammen med de øvrige syv nordiske vindere, til at besøge flere af Explorius’ 
sponsorerede skoler i området Nzega. Sponsoreringen sker via konceptet one-to-one aid, hvilket indebærer, at 
for hver udvekslingselev, som Explorius sender afsted på udveksling, går en del af beløbet direkte til 
skoleudgifter. Dette muliggør at selv de fattigste elever kan tage en eksamen. På længere sigt indebærer det, at 
disse mennesker kan få et arbejde og samtidig en mulighed for at forsørge sig selv og deres familie. Det er 
Aid+Education = AiDucatius! 
 

- Det er fantastisk at skulle til Tanzania! Jeg blev så glad, da jeg blev ringet op af Explorius. Jeg er så 
heldig at få denne ”once in a lifetime” oplevelse, siger Simone.  

 
 

 
 
 
For interview med Simone, kontakt venligst: simone.boegelund@live.dk 
For mere information om AiDucatius, kontakt venligst: mary.juusela@aiducatius.org  
 
Vil du også vinde en rejse til Tanzania? Deltag her:  www.explorius.dk/fadderelever_afrika/vind_rejse_tanzania  
Læs hele interviewet med Simone Bøgelund her: http://explorius.dk/vind_rejse_afrika/vinderen/ 
 
Aid + Education = AiDucatius! 
For Explorius er det vigtigt at bidrage til positive forandringer, og det gør vi ved at bygge videre på det, vi er bedst til: 
Uddannelse. Sammen med vores partnerorganisationer sponsorerer vi skoleelever i Tanzania og Gambia. Det er Aid + 
Education = AiDucatius! Besøg www.aiducatius.org for mere information eller kontakt mary.juusela@aiducatius.org 
AiDucatius er en del af Explorius og Educatius International. 
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