
 

Onsdag 25 juli 2012                           

Utdanning i Afrika for norske Martine  

For Martine Åsly Andreassen har sommeren nettopp begynt. Om kun noen dager er hun endelig på vei til Afrika. 
Som en av vinnerene i det internasjonale utdanningsfortaket Explorius Afrika konkurranse får hun om 2 uker 
reise til Tanzania for å lære om kulturen, menneskene og kanskje viktigst får hun lære om viktigheten av tilgang 
på utdanning for å redusere den utbredte fattigdommen i landet.  
 

- Jeg har lyst til å lære mer om afrikanernes hverdag og hvordan jeg kanskje kan hjelpe. Det høres 
kanskje rart ut, men for meg så er dette en drøm som går i oppfyllelse! Jeg har alltid hatt lyst til å dra 
til Afrika, og gjøre en innsats for de fattige der, sier Martine.  

 
Under oppholdet kommer Martine sammen med de øvrige syv nordiske vinnerene til å besøke flere av 
Explorius  sine sponsede skoler i området Nzega. Sponsingen skjer via konseptet one-to-one aid som innebærer 
at for hver utvekslingsstudent som Explorius sender avgårde går automatisk en del av summen direkte til 
skolepenger og skolebøker for elever i Tanzania. Dette bidrar til at selv de aller fattigste elevene kan ta 
eksamen. I forlengelse av dette vil disse elevene kunne få seg arbeid og en mulighet til å forsørge seg selv og sin 
familie. Det er Aid+Education = AiDucatius!  
 

- Det er nesten surrealistisk å vinne denne konkurransen. Når de ringte og fortalte at jeg hadde vunnet, 
visste jeg ikke om jeg skulle le eller gråte. Når man vinner noe så stort som dette er man nesten nødt 
til å oppleve det selv for å forstå hvordan det føles. Jeg gleder meg utrolig mye til å reise og til å møte 
de jeg skal reise sammen med. Jeg gleder meg til å lære mye nytt og ta det med meg videre i livet. Jeg 
ønsker at de jeg møter skal få sjansen til å leve et bedre liv, sier Martine.  
 

 

 
 
 
Ønsker du et intervju med Martine kan du kontakte henne på: martine.94@hotmail.com; 73 97 86 72 / 47 80 12 71 
For mer informasjon om AiDucatius, ta kontakt på: mary.juusela@aiducatius.org  
Vil du vinne en reise til Tanzania? Bli med i konkuransen her: www.explorius.no/fadderelev_afrika/reise_tanzania  
Les hele intervjuet med Martine her: www.explorius.no/vinn_reise_afrika/vinnere/  
 
 
Aid+Education=AiDucatius! 
For Explorius er det viktig å bidra til positive endringer.  Vi gjør det ved å fokusere på det vi kan best: utdanning. Sammen 
med våre partnerorganisasjoner sponser vi studenter i Tanzania og Gambia. Det er Aid+Education = AiDucatius! Ta en titt på 
www.aiducatius.org for mer informasjon. 
AiDucatius er en del av Explorius Education og Educatius International.       
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