
24 Tirsdag den 18. oktober 2016

Som læser af Brønshøj Husum Avis får du disse specielle læsertilbud på kør selv-ferie.
Oplys rejsekoden Oplys ”HUSUM” ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Telefonen er åben hverdage kl. 8-17. 
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. 

Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.  
Teknisk arrangør:  

Rejsekode: HUSUM

KØR SELV-FERIE

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.649,-
Pris uden rejsekode 1.799,-

•	 3 overnatninger
•	 3 x champagnebrunch
•	 3 x 3-retters middag/buffet
•	 Stort aktivitetsprogram
•	 50 % rabat på greenfee

Forkælelse ved havet
Maritim Club Hotel Timmendorfer Strand
HHHH i Nordtyskland
Brusende bølger og et hav af aktivitetstilbud – på ho-
tellet, der ligger 12 kilometer fra Travemünde og 165 
kilometer syd for den danske grænse, kommer ingen til 
at kede sig. Omgivelserne med udsigt over Lübeckerbug-
ten er oplagte til spadsereture langs strandpromenaden 
(500 m), golf under den høje himmel på Golfpark Ostsee 
(6 km) eller en udflugt til den historiske gamle bydel i Lü-
beck (20 km). Og på hotellet er der lagt op til forkælelse, 
for dagens oplevelser begynder med champagnebrunch.

Valgfri ankomst frem til 19.12.2016 
og 2.1.-29.5.2017.

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-6 år gratis.
2 børn 7-13 år ½ pris.
Maks. 2 børn pr. værelse.

2 nætter
1.249,-

Værelse	med
balkon!

Kurafgift maks. EUR 3,- pr. person pr. døgn.

JULEMARKED
Lübeck (21 km)

Deltag på happydays.nu

Julemarkedsophold og eksklusive 

chokoladejulekalendere!

Samlet værdi 11.378,-

VIND...

      

Til dagligt studerer 
26-årige Signe Westh 
Christensen fra Brønshøj 
Folkesundhedsvidenskab 
på Københavns 
Universitet og i 
forbindelse med sin 
uddannelse har hun 
været på Fillippinerne 
med Projects Abroad

I et rejsebrev fortæller hun 

her om sit møde med fi llip-

pinerne, og om at få den teori 

hun studerer til dagligt brugt 

i praksis.

Efter en lang rejse fra Dan-

mark stod Projects Abroads 

ansatte, Aquiles, klar i an-

komsthallen i Cebu City. 

Aquiles stod klar med smil, 

vand samt gode råd og allere-

de her fi k jeg indtryk af fi lip-

pinernes imødekommenhed, 

gæstfrihed samt den tryk-

kende varme sammenlignet 

med Danmarks 2 °C i februar 

måned. Jeg blev indlogeret på 

et hotel tæt på lufthavnen og 

næste morgen blev jeg kørt til 

Bogo City, som ligger et par 

timers kørsel fra Cebu City.

Da jeg ankom til Bogo 

City, fi k jeg en rundtur i byen, 

mødte resten af personalet på 

Projects Abroad-kontoret og 

de andre frivillige, som også 

var tilmeldt folkesundheds-

projektet. Senere på efter-

middagen mødte jeg Ellen og 

Ruben, som skulle være min 

værtsfamilie de næste fem 

uger. Igen blev jeg overvæl-

det af imødekommenhed og 

åbenhed, og min værtsfamilie 

fi k mig til at føle mig hjemme 

trods, at jeg var 10.496 kilo-

meter fra Danmark.

Praktikopholdet 
gjorde indtryk
I mit fem ugers praktikop-

hold blev jeg koblet på et 

allerede eksisterende folke-

sundhedsprojekt: Healthy 

Lifestyle Program i Bogo 

City på øen Cebu. Hoved-

formålet med dette projekt 

var at mindske antallet af 

ikke-smitsomme sygdomme 

(livsstilsygomme) i og om-

kring Bogo City. Projektets 

fokus på livsstilssygdomme 

skyldes, at 7 ud af de 10 fø-

rende dødsårsager, ifølge 

WHO og sundhedsmyn-

dighederne på Filippinerne, 

stammer fra livsstilssygdom-

me. I vores daglige arbejde 

med de lokale beskæftigede 

vi os med screenings, ernæ-

ringsundervisning, interven-

tionsplanlægning og kam-

pagneudarbejdelse.

Vores primære mål med 

folkesundhedsinterventionen 

var at undersøge de lokale 

indbyggere med sympto-

mer, der relaterer til livsstils-

sygdomme, italesættelse af 

risikofaktorer af livsstilsyg-

domme samt udarbejdelse af 

kampagner herom. I det dag-

lige arbejde mødte vi lokale 

fi lippinere i alle aldre, som 

alle var meget interessede i 

os og vores arbejde og derud-

over var meget taknemmelige 

for, at vi frivilligt brugte vo-

res arbejdskraft i netop deres 

land. Det lokale personale var 

utroligt fl eksible, og vi havde 

som frivillige stor medbe-

stemmelse og indfl ydelse på 

de daglige arbejdsopgaver. 

Jeg fi k blandt andet lov til at 

besøge Bogo City hospital, 

hvilket gav mig mulihed for 

at observere og få indsigt i 

arbejdsrutiner- og metoder 

som personalet på hospitalet 

havde.

Mere end arbejde
Hver torsdag arrangerede 

Projects Abroads personale 

sociale arrangementer for de 

frivillige. Til disse arrange-

menter fi k vi danset zumba, 

fortolkede kærlighedsdigte 

og ikke mindst spist en masse 

pizzaer, udvekslet oplevel-

ser og planlagde kommende 

weekendture.

I weekenderne besøgte 

jeg de omkringliggende øer 

med fl ere af de andre frivilli-

ge på Filippinerne. Vi besøgte 

blandt andet de nærliggende 

øer: Malapascua og Bantayan 

og var på en længere tur til 

Cebu City, Bohol og Oslob, 

hvor vi svømmede med hval-

hajer. Det var en stor oplevel-

se at rejse som turist i week-

enderne, samtidig med, at jeg 

igennem det frivillige arbejde 

og ophold hos værtsfamilien 

fi k en stor forståelse og ind-

sigt i den fi llipinske kultur.

Det har været en stor op-

levelse at være i praktik på 

Fillippinerne, og jeg vil varmt 

anbefale det til studerende, 

som savner praktisk erfaring 

fra studiet. Mit praktikophold 

har givet mig en unik indsigt 

og erfaring med den prakti-

ske del af forebyggelsesar-

bejdet inden for folkesund-

hedsvidenskabsarbejdet. Det 

har været lærerigt at kunne 

anvende teori fra studiet på 

et konkret forebyggelsespro-

jekt i praksis. Derudover er et 

praktikophold i udlandet en 

enestående mulighed for at 

kombinere teori fra studiet, 

få indsigt i andre kulturer og 

lande samtidig med at rejse.

Praktikophold på Filippinerne

Projects Abroad hjalp mig med at arrangere mit praktikophold i forbindelse med mit studie. Men hvis man overvejer friviligt 

arbejde for at forbedre sit CV, som en del af dit sabbatår, studieprakik, orlov eller blot en anderledes ferie så kan Projects Abroad 

arrangere det.                Foto: Signe Westh Christensen

Det var en enestående mulighed for at få kombineret teori og 

praksis.             Foto: Signe Westh Christensen

Projects Abroad er en organisation som organiserer frivil-

ligt arbejde i ulande.

Projects Arbroad har mere end 20 års erfaring med at 

formidle og organisere frivilligt arbejde i udviklingslande.

Projects Abroad har mere end 600 projekter i over 30 

lande i hele verden.

Projects Abroad sender frivillige ud i alle aldre og med 

vidt forskellige baggrunde og motiver.

Projects Abroad har fl eksible rejsedatoer – ta’ afsted når 

det passer dig!

Fakta omkring Projects Abroad:


