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Humanitárius turizmus 
KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG 

2018. október 24. – november 4. 
 

A humanitárius turizmus egy olyan 
újfajta, Magyarországon alig ismert 
turisztikai utazás típus, amely ötvözi az 
egzotikus nyaralás és a humanitárius 
misszió elemeit. Az Afrikáért Alapítvány 
2007-ben indította első ilyen útját, 
amelyet számos nagy sikerrel zárult 
másik követett. A különleges utazások 
célja, hogy az aktív pihenés mellett 
hitelesen, közvetlenül ismertessék meg 
az utazókkal a fekete kontinens 
szépségeit, az afrikai hétköznapokat. 
Minden résztvevő aktív módon 

pihenhet, és egy olyan életre szóló emberi és egyben autentikus afrikai élményben lesz része, amely 
egészen más tapasztalás, mint egy klasszikus szervezett utazáson való részvétel.  
 
Idén először az Anima Travel utazási irodával karöltve szervezzük utunkat. Az Afrikáért Alapítvány 15 éves 
afrikai terepen való munkájával és helyismeretével, az Anima Travel pedig munkatársainak sok éves 
utazásszervezési tapasztalatával és a humanitárius- globális felelősségvállalási célkitűzéseivel járul hozzá 
a színvonalas, szakmailag megalapozott és felejthetetlen utazáshoz. 
 
Október végi 12 napos kongói utunk során - az alapítvány helyi tapasztalatainak és kapcsolatainak 
köszönhetően - lehetőség nyílik biztonságos körülmények között megismerkedni az afrikai élet olyan 
területeivel és az ország olyan különleges turisztikai látványosságaival is, amelyek egy klasszikus turista 
számára nem elérhetőek.  
Az út lényegi eleme a humanitárius mini-projekt csapatmunkában történő megvalósítása, amely által a 
résztvevők maguk is tevőlegesen hozzájárulnak a helyiek életének megsegítéséhez. Idei projektünk az 
angolai határ közelében található Luanika nevű hegyi falu orvosi rendelőjének felújítása, 
felszereltségének javítása. 
 
Tarts velünk az utazásra, szerezz életre szóló élményeket, kóstolj bele a smink nélküli afrikai életbe és 
légy részese az örömnek, amit a rendelő felújításával szerzünk a hegyi falu lakóinak! 
 
Ha pedig az úthoz most nem tudsz csatlakozni, de szeretnéd támogatni a Luanika projektet, hálásan 
várjuk adományodat az www.anima.travel honlapon meghirdetett gyűjtésre. A céladományok felújításra 
fordított felhasználását nyomon követheted majd a humanitárius útról készült beszámolókból. Járulj 
hozzá te is adományoddal Luanika lakóinak egészségesebb, boldogabb életéhez! 
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EGY KIS RÁHANGOLÁS: 
 
Rendkívüli utazásra invitálunk, amelyben egy távoli ország felfedezése, a különleges kongói kultúra, 
természeti szépségek, elképesztő afrikai városok, bájos hegyi falvak, új ízek, a helyiek valódi élete és 
egy humanitárius projektben való részvétel egyaránt megtalálható. A Kongói Demokratikus 
Köztársaság nem turistaparadicsom, nem tartozik még a közkedvelt turisztikai desztinációk közé. Bár 
lehetne az, hiszen számos kiaknázatlan és kihasználatlan idegenforgalmi látványossága és értéke van, 
így az odautazónak leírhatatlan élményben lesz része.  
 
Mivel több Kongó a közkedvelt turisztikai célországokhoz viszonyítva? Itt semmi sincs sminkelve, 
minden kendőzetlenül zajlik, mint amikor egy őszinte kisgyerekkel állunk szemben, aki nem rejti el a 
saját természetét. Mélyen érintik az odautazót az intenzív, itthon megszokottól sokban eltérő, vidámat 
és szívszorítót egyaránt ötvöző tapasztalások. Kongóban sok helyen nem is ismerik a „turista” 
kifejezést, ezért is kivételes, ahogyan belepillanthatunk a mindennapokba, az igazi kongói életbe. A 
vidéki természet érintetlen szépsége, a belemerülés a 12 milliós főváros, Kinshasa semmi máshoz nem 
hasonlítható lüktetésébe, az emberek nyitottsága, közvetlensége, és a külföldiek iránt tanúsított meleg 
vendégszeretet jó érzés az ide utazónak, hiszen olyan közvetlen kapcsolatba kerülhet a helyben 
élőkkel, ahogy más turisztikailag kiépítettebb, szolgáltatásokat értékesítő országban kevéssé lehet. 
 
Kongó egy olyan ország, ahová – talán éppen a fentiek miatt – az ember újra és újra visszatér. 
Tapasztalatunk ezt mutatja. Egy korábbi turistánktól megkérdeztük, miért szereti annyira Kongót? A 
válasza ez volt: „Megmagyarázhatatlan! Talán a mássága fogott meg!” Magadnak sem tudod 
megmagyarázni az okot, amiért szeretni fogod, csak élvezed, mert Kongó lebilincselő az első perctől 
fogva. 
 
Humanitárius turista utunk során úgy fedezheted fel a Kongói Demokratikus Köztársaságot és annak 
kultúráját, ahogyan azt egyébként sose láthatnád! A 12 napra kifejezetten sokszínű és élménydús 
programot kínálunk, a helyszínen azonban még ennél is több élményben lesz részünk, hiszen Kongó 
folyamatosan új helyzeteket, érdekességeket kínál. Az út főszervezője France Mutombo Kongóban 
született, később Magyarországon tanult és 21 éve Budapesten él. Minden évben több alkalommal 
visszalátogat afrikai hazájába, élő kapcsolatai, barátságai, alapos terep és helyi nyelv ismerete, az úton 
való személyes jelenléte a garancia a jó hangulatú, felejthetetlen élményekre és a lehető legmagasabb 
szintű biztonságot jelenti a résztvevők számára. 
 
Ízelítő mindabból, amiben részed lesz:  soha nem kóstolt gyümölcsök, afrikai kézműves ajándékok első 
kézből, édes gyermek mosolyok, trópusi fák és virágok, filmbe illő hangulatú városok, kongói zene, tánc 
és dobszó, egyenlítői naplemente, finom fufu ponduval, hegyi falvak ámulatba ejtő élete, vidám közös 
munka a helyiekkel egy hosszú évekre használatba kerülő megújuló, szép rendelőért. 
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TERVEZETT PROGRAM: 
 
1. nap – október 24. szerda UTAZÁS 
A megadott időben találkozó a reptéren, úti és adomány csomagok 
feladása, utazás a Turkish Airlines járatával. Átszállás Isztambulban rövid 
várakozással, majd későeste érkezés a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosába, Kinshasába. A 
reptérről egyenesen a szállásra megyünk, útközben már felsejlik a 12 milliós nagyváros sajátos élete, 
az éjjel is nagy autóforgalom, az utak mentén zseblámpák mellett gyümölcsöt, ruhát, használati 
tárgyakat árusítók sora, az egyenlítői sötét éjben is nyüzsgő, hangos helyi élet. Pihenés, első éj 
Kinshasában. 
 
2. nap – október 25. csütörtök KINSHASA 
Reggeli után nekivágunk a városnak, várnak ránk az első élmények a 
Ngaliema negyedben. Járművünk ablakából, majd pár utca erejéig 
gyalogosan fedezünk fel egyre többet a nappali fényben feltáruló kongói 
világból. Döbbenetes belecsöppenés ez valami egészen újba. Afrika 
máshoz nem hasonlítható, Kongó még ezen belül is kivételes, a főváros 
pedig egyedülálló. Kinshasa maga a gyűjtőszó arra az impulzustömegre, 
ami az odalátogatót éri, feldolgozni, rendszerezni nem lehet hirtelen azt a sok színt, hangot, mozgást, 
szokást, ami a maga rendjében és tempójában él, történik körülöttünk. Csodáló, szemlélődő sétánkból 
a vidám kisgyerekek hangja zökkent majd időnként a teljes jelenlétbe, „Mundele!” – kiáltják majd 
mindenünnen a bátrabbak és már futnak is tova huncutul. Fehér ember. Csak napokkal később értjük 
majd meg ennek a súlyát, kitüntetett státuszát és soha többé el nem felejthető felelősségét.  Délelőtt 
látogatást teszünk az Afrikáért Alapítvány intézményeiben, a közel ötszáz fő oktatását végző College 
Othnielben és a La Providence Árvaházban. Az iskolaudvaron ünnepélyesen fogadnak bennünket a 
gyerekek, a délelőttönként az épületet használó édes óvodások és az alsó tagozat első hat osztályának 
tanulói. Átadjuk a „Fogadj örökbe” program szülői által küldött személyes és a többi jó szívű támogató 
által küldött egyéneknek, osztályoknak szóló ajándékokat, osztozunk a gyermekek örömében. 
Megkezdődik a tanítás, mi pedig ismerkedünk az iskola alapításának, építésének történetével, és 
röviden akár a tanórákba is bepillanthatunk. Ezt követően átsétálunk az árvaházba, ahol a tíz teljes 
egészében az alapítvány által pártfogolt fiatal él. Közülük hárman érettségiztek idén júniusban nagy 
büszkeségünkre. Beszélgetés, ajándékozás, majd búcsú az iskolától.  
Délután ismerkedünk a fővárossal, ellátogatunk további negyedekbe, megtekintjük a modern 
városközpontot és legfontosabb nevezetességeit. Különleges lesz belevegyülni a textilpiac 
forgatagába, ahol végeérhetetlenül kínálják a hihetetlen szín és motívum gazdagságú anyagokat a 
kereskedők. Érdemes ezen az autentikus piacon vásárolni akár ajándékba ruha alapanyagnak, 
lakástextilnek valót. Legfőképpen pedig arra buzdítunk mindenkit, hogy válasszon magának egy 
tetszetős darabot, hiszen ha van kedve, gondoskodunk róla, hogy az anyag gyönyörű afrikai viseletté 
alakuljon! Este közös séta és vacsora. 
 
3. nap – október 26. péntek KINSHASA, KONGÓ-FOLYÓ 
Reggeli után ismét olyasmit csinálunk, amit egy hagyományos turistacsoport tagjaként nem élne meg 
az ember. Hónunk alá kapva az előző nap vett vidám textilünket, 
felkeresünk egy nagyszerű, kedves asszonyt, aki még az édesanyjától 
tanult varrni. Kongóban a varrás a nők számára valódi kitörési pont, az 
egyik legfontosabb megélhetési lehetőség. Csoportunk férfi és nő tagjai 
számára egyaránt érdekes lesz e mesterség és látogatás által bepillantani 
egy család életébe, és egy mesterien művelt szakmába. Ki-ki kiválaszthatja 
a fazont, stílust, ügyes varrónőnk méretet vesz és pár nap leforgása alatt 
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elkészíti mindannyiunk hamisítatlan kongói ruháját. A helybeliek egyaránt viselik az európai öltözetet 
és a hagyományos ruháikat, nagy öröm számukra, amikor egy fehér ember megtiszteli őket a viseletük 
magára öltésével. Az pedig rajtunk áll, hogy milyen ruhát álmodunk meg, egy ing, tunika, szoknya 
itthon is bármikor hordható lesz és felidézi majd szép úti élményeinket. Napközben folytatjuk a 
városnézést Kinshasában, majd délután a város forgalmától, zajától kissé eltávolodva kirándulást 
teszünk a Kongó folyóhoz. Egy szép partszakaszhoz igyekszünk, ahol feltárul előttünk a szépséges 
hegyek között kanyargó, hatalmas erejű folyó. A Kongó a Nílus után Afrika második leghosszabb 
folyója, az egész világon pedig a nyolcadik leghosszabb. Ahogy az országot, úgy a folyót is átszeli az 
Egyenlítő, így mivel valamely oldalon mindig esős évszak van, a folyó mindig nagy vízhozamú, 
látványos, olykor egészen vadregényes.  Jól esik majd a nyugodt helyen, természet közelben való 
felüdülés, sőt programunkat megkoronázandó, még hajókázni is fogunk! Este beszélgetés, közös 
vacsora, harmadik éj Kinshasában. 
 
4. nap – október 27. szombat KINSHASA, LAC MA VALLÉE 
A délelőttöt egy helyi istentisztelettel kezdjük. Nem nagy templomba látogatunk, hanem egy kisebb 
közösségbe, ahol részesei lehetünk az afrikai egyházi élménynek, hallhatjuk a francia és lingala nyelven 
szóló tanítást és a gyönyörű gospel énekeket. Nagyon kedvesen fogadnak bennünket a helyiek, örülve 
a messziről jött látogatóknak és szívesen beszélgetnek el, újabb találkozási, kapcsolódási lehetőséget 
kínálva a valódi Fekete-Afrikához. A délutánt ismét a városon kívül töltjük, ezúttal még távolabbra 
indulva. Felkeressük a szép természeti környezetben lévő Lac ma Vallée tavat és a világon csak 
Kongóban élő Bonobo majmokhoz is ellátogatunk egy rezervátumba. Az erőteljes fővárosi élmények 
mellé jól esik az ilyesfajta más ritmusú kiegészítés, és ezen a napon a jó levegőn való felfrissülés mellett 
a flóra és fauna is varázslatos lesz. Szép fák és virágok, vízpartok tárulnak majd szemünk elé, a 
legnagyobb sikert azonban általában a középen elválasztott frizurájú majmok aratják. A csimpánzhoz 
hasonló faj az orvvadászat miatt az utóbbi évtizedekben rohamosan megfogyatkozott, számuk néhány 
ezer példány. Pedig sajátos szokásrendszerrel élő, nagyon szerethető állatokról van szó. A parkban 
vezetőnk közelebbről megismertet velük, megtudhatjuk majd többek között, milyen a nőstények által 
dominált társadalmi berendezkedésük, hogyan alakították ki ajándékozásokon, örömszerzésen alapuló 
békés életformájukat, hogyan vigasztalják egymás öleléssel, ha a másikat baj érte, és miként játszanak 
kölykeikkel. Általában kis majmocskákat is lehet látni a rezervátumban. Este a városba visszatérve 
Kinshasa by night túra, majd vidékre indulásunk előtti utolsó vacsoránk mellé helyi élőzenei program. 
 
5. nap – október 28. vasárnap KISANTU, KIMPESE, MATADI 
Izgalmas új kalandok várnak ránk, hiszen jó pár napra elhagyjuk a már 
ismerősnek tetsző Kinshasát. Több, mint 300 km-t teszünk meg, amely 
önmagában sok útközbeni látványosságot ígér. Mesélünk majd a bejárt 
régióról, a közlekedési, és szállítási szokásokról, mindannak a 
jelentéseiről, amit a főutakon haladva látni fogunk. Első megállónkat 
Kisantuban tartjuk, látogatás teszünk Közép-Afrika első botanikus 
kertjében. A hatalmas park visszaadja Kongó sajátos öntörvényűségét, szépségét és vadságát. Hatalmas 
trópusi fák, bambusz, itthonról nem ismert virágok és egy aligátor. Egy felfedezetlen látnivaló a sok 
közül. Azok közé tartozunk majd, akik hírét viszik a nagyvilágba. Haladunk tovább, már az út is gyönyörű, 
vöröses a föld és üde harsány zöldek a növények, levelek mindenütt. Itt-ott gyerekek árulnak az út szélén 
pár fürt banánt, néhány marék konzervdobozba öntött földimogyorót, vagy állítanak meg, hogy kidobott 
tárgyakból fabrikált hangszerekkel, botocskákkal dobolva, énekelve egy kis pénzt keressenek. Végül 
teljesen magunk mögött hagyjuk a városokat, autókat, főutakat és elérkezünk egy háborítatlanul szép 
vidékre. Aztán, mint egy mesében, a magas hegyek között egy kis folyóvölgyben kirajzolódik egy 
faágakból épített függőhíd, ezen átkelve egy mangó ligetbe jutunk, ott él egy család néhány kecskével 
és füzetben vezetik a nyilvántartást az olykor odavetődő turistákról, akik a vízesést kívánják látni. A 
családfő vezet bennünket a könnyű kis túrán. Nincs meredek szakasz. Túracipőnkkel óvatosan lépkedve, 
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a lenyűgöző tájban gyönyörködve haladunk a sziklás vízparton, változatos formájú hasadékok között, 
míg meg nem pillantjuk a 60 méterről alázúduló Mvampa vízesést. Miénk a világ. Csak ülünk a szikla 
platón, nézzük egymást és mosolygó vezetőnket a vízesés permetében fürödve. Valahol az egyenlítő 
közeli Afrika egy eldugott pontján a mi nevünk is bekerült a kockás füzetbe. A kirándulás emléke pedig 
örökre a szívünkben marad. Nehéz tovább indulni. Mivel épp mangó szezon van, a ligetben annyit 
ehetünk az itthon drága és nem is mindig olyan gazdag ízű gyümölcsből, amennyit csak szeretnénk. 
Visszafelé ananász ültetvény és a vidéki táj szépségei. Tovább utazunk Matadiba, ahol egy helyi család 
vendégszeretetét élvezve autentikus kongói vacsora fogad bennünket. 
 
6. nap – október 29. hétfő MATADI 
Matadi ismét árnyalja bennünk a Kongóról kialakult képet. Az ország egy egészen új arca, egy új lépték 
és hangulat. Kongo Central tartomány közel 300.000 lakosú székhelyén 
járunk, a helyi nyelv itt már nem annyira a lingala, mint inkább a kikongó. 
A Kongó folyó torkolatától 150 km-re vagyunk, az alsó szakasz utolsó 
hajózható részén. Afrika egyik legnagyobb kikötőjének közelsége 
határozta meg a város fejlődését, az ország export és import készletének 
legnagyobb része áthalad itt. Matadi a helyi nyelven követ jelent. 
Meredek, sziklás hegyre épült a város, a változatos domborzat megkapó utcaképeket tár elénk. 
Nagyvárosban vagyunk, mégis mintha állna a levegő, nyoma sincs a kinshasai hangzavarnak, 
rohanásnak. A fő tér házai sokat őriznek a gyarmati időkből, a maguk nemében építészeti 
stíluskülönlegességnek számító épületek vegyülnek a kongói díszítőkedvvel, színekkel, a sziklákra 
állított faházikókkal, boltocskákkal. Megfoghatatlan Matadi hangulata, egyszerre Afrika és Európa, 
nagyváros és vidék, elegancia és omladozó múlt, rend és káosz, természeti szépség és vaskonténeres 
vámterület. Matadi szerelem első látásra. Mintha egy filmforgatás valószínűtlen kulisszái között 
járnánk, egészen varázslatos. A belőlünk előbújó kreatív fotós a Marchal-hídon is további ihletet 
kaphat. A Kongó folyó felett átívelő egyetlen híd a 80-as években épült, több mint 700 méter hosszú, 
modern, letisztult formája szépen illeszkedik a tájba. Mindenütt zölddel borított hegyek, egyedül a bal 
parton fekvő Matadi házai kúsznak fel az egyik meredély oldalán, teljesen betöltve azt. A hídon sétálva 
nagyszerű felvételeket lehet készíteni. Persze ezért külön jegyet váltunk majd a csoportnak, nem a 
Kongói Demokratikus Köztársaságban lennénk, ha ingyenes lenne a fényképezés. Ezután egy másik 
jegyet váltva kisbuszunkkal át is haladunk a hídon, hogy felderítsük a folyó túloldalán elhelyezkedő kis 
falvakat. A délután a spontaneitásé. Ezekben a falvakban mindig történik valami. Hol éppen maniókát 
hámoznak, hol teregetnek, hol a főtt rizst kanalazza egy foltos nadrágban ücsörgő kisfiú a vályog ház 
előtt. Ezeknek a kedves embereknek mi ugyanúgy élmény vagyunk. Nagyon barátságosan intenek 
közel, mutatják meg a foglalatosságaikat, adják kezünkbe a gyermekeiket. Itt már bepillantást 
nyerhetünk abba, milyen is a falusi élet, a falusi ember. A nap zárásaként vacsora, majd Matady by 
night séta. A meredek utcák, kis boltok és otthonok mécses fényei kellemes záróélmény a 
kikötővárosban töltött utolsó esténken. 
 
7. nap – október 30. kedd LUANIKA 
Ettől a naptól utazásunk új fejezethez ér. Az országról és a helyi életvitelből, problémákból sokat 
megismerve elindulunk, hogy erőnkhöz mérten mi magunk is segíthessünk és jobbá tegyük a 
legszegényebbek életét. A főútvonalról letérve egy kis földút elején már vár bennünket Bangu falu 
főnöksége, akik hosszú éve jó barátai France-nak és sokat köszönhetnek az Alapítványnak, jószívű 
magyar támogatóknak. Együtt baktatunk fel a hegyi faluba, ahol megismerjük a kis rendelőt is, amely 
egy korábbi év humanitárius útjának projektjeként a turisták munkájának köszönhetően újult meg, és 
kap rendszeres támogatást az Alapítvány magyar szponzorainak segítségével. Innen utazunk tovább a 
hegygerinc kis földútján az angolai határ közelében megbújó Luanikába. Megismerkedünk az ottani 
falu főnökséggel, a helyiekkel, a parányi településsel, az iskola épülettel és a rendelővel. A látvány 
szívszorító. A szűk helyiségek, a régmúltat idéző egyszerű eszközök, a víz és higiénia hiánya. A 
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legmegrázóbb, hogy ők nem is érthetik igazán belső döbbenetünket, mert sosem jártak másutt, sosem 
láttak ennél fejlettebbet, jobbat, emberhez méltóbbat. Ugyanazon kis rendelőben kezelik a fertőző 
fekvőbetegeket és fogadják a várandós nőket, akik egy deszkaágyon hozzák erre az 
egyenlőtlenségekkel teli világra gyermeküket. Szükségtelen lesz sorolni a feladatokat, mindenkit tettre 
késszé tesz majd a látvány. Tanácskozást tartunk, felmérjük a tennivalókat, megszervezzük a 
feladatokat, meghatározzuk a munkaterületeket. Indul a mikro projekt, kezdődik a munka a helyiekkel 
a szívszorító állapotban lévő rendelő felújításáért. Még világosban elfoglaljuk egyszerű 
szálláshelyeinket, osztozva a falusiak víz és áram nélküli mindennapjaiban. Első esténk és vacsoránk az 
egyenlítői nap koraesti lebukása után sötétbe boruló hegyi faluban. 
 
8. nap – október 31. szerda LUANIKA 
Korán kelünk, reggeli után folytatjuk a mikro projektet, együtt 
serénykedünk a luanikaiakkal. Előzetesen felkért helyi szakemberek 
vezetésével, közreműködésével történik a kis rendelő külső, belső 
felújítása. Szeretnénk rendbe hozni a padozatot, a falakat kifesteni, 
kívülről vakolni, a nyílászárókat megjavítani és az egészségügyi ellátó 
helyet a lehetőségekhez mérten hasznos felszerelésekkel ellátni. Kezd 
összeszokottá válni a csapat, van aki, ha kell anyagbeszerzésre indul, alkudozik, van, aki fest, szegel, 
vagy éppen a vacsora főzésben segédkezik. A melegben kissé megfáradva felüdülést hoz egy kis közös 
idő, séta a helyiekkel, vagy aktuális érés szerint mangó, avokádó szedd magad. Este beszélgetések, 
közös főzés, táncolás, dobolás a tűz mellett. 
 
9. nap – november 1. csütörtök LUANIKA 
Még egy teljes napunk van a mikro projekt folytatására, teljes erőbedobással állunk neki a hátralévő 
tennivalóknak. A falusi közösségben már otthon érezzük magunkat, és biztosan tudjuk, ahogy ők 
minket, úgy mi sem fogjuk őket soha elfelejteni. Már nagy a változás az érkezésünkkor látott 
állapotokhoz képest, jó látni a felnőttek és gyerekek örömét. A munka mellett a mai napra is akad majd 
még felfedezni való, talán egy közeli földimogyoró ültetvény. Utolsó esténk Luanikában, vacsora, 
pihenés. 
 
10. nap – november 2. péntek LUANIKA, KINSHASA 
Nagy napra virradunk, a befejező simítások után közösen ünnepelve 
felavatjuk a megszépült kis rendelőt! Sok támogató együttes adománya, 
helybeliek és humanitárius csoportunk közös munkája a világ egy piciny 
részét szebbé varázsolta. Ez kis rendelő hosszú éveken keresztük fogadja 
majd a helyi és környékbeli lakosok betegeit, orvosi ellátásra szorulóit. 
Milyen sok gyermek kap majd barátságosabb környezetben segítséget, 
milyen sok nehéz életű felnőtt jut majd jobb ellátáshoz és milyen sok 
édesanya szülhet kényelmesebb, tisztább, méltóbb környezetben. Sok jószívű ember hagyja itt keze 
nyomát, segítő szándékának eredményét. A tervek szerint e délelőttön ér ide az Alapítvány egy orvos 
missziós csapata, akik a megújult környezetben el is végzik a lakosság számára biztosított ingyenes 
szűrővizsgálatokat, egészségügyi szemléletformáló, oktató bemutatókat. Búcsúzunk a Luanikaiaktól, 
lassacskán leereszkedünk a hegygerincről Bangu-n át a főúthoz és visszaindulunk észak felé, a főváros 
irányába. Este zenés záró vacsora Kinshasában, zene, folklór mellett, jó hangulatban töltjük utolsó 
kongói esténket. 
 
11. nap – november 3. szombat KINSHASA 
Hazaindulásunk előtti utolsó napunk Kongóban. Átvesszük elkészült afrikai ruháinkat és ha van 
kedvünk, abba öltözve keressük fel megismert, megszeretett helyi barátainkat. Búcsúzunk, 
visszazökkenve a sok milliós nagyváros ritmusába felkerekedünk, hogy kedvünk szerint még járjuk a 
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várost, vásároljunk. Elmegyünk a kézműves piacra, ahol számtalan afrikai dísztárgy, ékszer, 
lakberendezési kiegészítő közül válogathatunk, és egész biztos minden itthoni szerettünknek találunk 
valami szép meglepetést. Délután csomagolás, későeste indulás a kinshasai N'djili nemzetközi reptérről 
Isztambul felé. Éjszaka a repülőn. 
 
12. nap – november 4. vasárnap BUDAPEST 
Visszaérkezés a budapesti Liszt Ferenc reptérre a koradélutáni órákban. 
Sok idő, míg leülepszik bennünk a sok élmény, a megismert másik világ, a 
kongóiak mindennapjai, a különböző sorsok a hegyi falvakban élőkétől a 
12 milliós metropolisz szegény és gazdag negyedeinek lakóiig. A 
legnagyobb kérdések pedig talán ezután következnek. Láttunk valamit, 
megismertük a világot nagyobb teljességében, belénk vésődtek arcok, 
nevek, életutak. Ott jártunk, közöttük, velük éltünk. A saját kezünkkel segédkeztünk. És hogy mit 
gondolunk majd hazaérve erről a humanitárius turistaútról, Kongóról, az afrikaiakról, a 21. század 
párhuzamos világairól? Mindenkiben megszületik majd a maga válasza, a saját története, amit tovább 
él és tovább mesél. 
 

A tervezett program változtatásának jogát fenntartjuk! Az aktuális időjárás, közlekedési és más helyi 
viszonyok, a csapat kívánságai, a helyiek kedves kezdeményezései, France kreatív jókedve és a mindig 
meglepetéseket tartogató Kongó formálja majd végleges programunkat. Végül mindig több és jobb, mint 
amiről csak ábrándoztunk. 
 

Az utat France Mutombo az Afrikáért Alapítvány elnöke és 
Békefi Anna önkéntes, az Anima Utazási Iroda vezetője kísérik. 
 
 
A TERVEZETT ÚTVONAL: 
 

 
 

 
 
RÉSZVÉTELI DÍJ: 
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8 főtől 1.990 USD + repülőjegy,    16 főtől 1.620 USD + repülőjegy  
A részvételi díj tartalmazza:  

 szállást,  

 napi háromszori étkezést,  

 autentikus-kulturális programokat,  

 utazást helyben mikrobusszal,  

 humanitárius mikro projekt hozzájárulást,  

 a szakács, a sofőr és a helyi vezetők díjait,  

 a szervezési költséget,  

 vízumügyintézést,  

 valamint a résztvevők utazási előtti felkészítését.  
 
Az oda-vissza útra szóló repülőjegy ára kb. 250.000 Ft, ennek ára naponta változik, az aktuális 
összeget foglaláskor egyeztetjük. 
 
 
KÜLÖN FIZETENDŐ KÖLTSÉGEK:  

 Vízum:  A belgrádi nagykövetségen igényelhető vízum díja 105 EUR, a vízumügyintézést a 
szervezők vállalják. 

 Kilépési engedély: 55 USD 

 Belépők: várhatóan kb. 50 USD 

 Oltások: A kötelező és javasolt oltásokat személyre szabottan orvosi konzultáción érdemes 
átbeszélni, mivel személyenként eltérő lehet, függ attól is, kinek van korábbról érvényes 
oltása. Kötelező oltás a Sárgaláz, ennek oltási könyvvel való igazolását a reptéren kérni 
fogják beléptetéskor. Javasolt oltás általában Hepatitis A+B, Tífusz, Meningitis, esetleg Di-
per-te ismétlő. Minimum hat héttel utazás előtt javasolt elkezdeni az oltások felvételét, 
hogy kialakuljon a teljes védelem indulásig. Malária tabletta szedése is fokozottan ajánlott 
az utazás teljes időtartama alatt. Kongóba utazóknak a Malarone tabletta javasolt, ezt egy 
nappal indulás előtt kell elkezdeni szedni, kinntartózkodás alatt minden nap egyet, és még 
hét napig napi 1 tabletta hazaérkezés után. Konzultációra és az oltások beadatására az 
Oltóközpont Szolgáltató Kft.-t ajánljuk. A www.oltokozpont.hu oldalon részletes árlistát 
talál a fenti oltásokhoz. Tel: +36/20-208-7878, +361/7878-770 

 
JELENTKEZÉS MENETE: 
-  Az utazás további részleteiről a láblécen feltüntetett elérhetőségeken lehet a szervezőknél. 
- A tervezett kis létszám és folyamatos érdeklődés miatt érdemes mielőbb jelezni a 
csatlakozási szándékot. A foglaláshoz szükséges papírokat előzetesen megküldjük. 
- Foglalni 200.000 Ft előleggel lehet az Anima Travelnél átutalással vagy személyesen az 
irodában. A repülőjegyet a változó ár miatt érdemes mielőbb megvenni, ebben is segít az 
utazási iroda. A fennmaradó hátralékot szeptember végén kell fizetni. 
 
SZEMÉLYES TALÁLKOZÁS, FELKÉSZÍTÉS: 
Minden felmerülő kérdés kapcsán örömmel segítünk telefonon, emailen vagy személyes 
beszélgetés során is. A jelentkező résztvevőkkel az ősz folyamán kétszer is találkozunk az 
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Afrikáért Alapítvány irodájában, hogy egymást személyesen megismerjük, valamint a 
mikroprojekt, interkulturális felkészülés és gyakorlati utazási, csomagolási témákat 
részletesen átbeszéljünk. 
 
A készülődéshez további praktikus tanácsok: http://www.utazaselott.hu/utazas-kongo.html 
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LUANIKA  MIKROPROJEKT 
 
A Kongói Demokratikus Köztársaság 81 millió lakosának csak 20%-a tudja igénybe venni az   alapvető 
egészségügyi ellátást. Ez az arány nagyon alacsony a WHO által meghatározott elvárt szinthez képest. 
A  legrosszabb a vidéken élők helyzete, akik gyakran egyáltalán nem jutnak orvosi ellátáshoz. Ahogy az 
oktatás, az egészségügy sem ingyenes vagy állam által támogatott. Aki egyáltalán meg tudja fizetni, az 
is legtöbbször rossz állapotú, megfelelő felszerelés nélküli rendelőben, rossz higiéniai körülmények 
között veszi igénybe a szolgáltatást.  
 
Az Afrikáért Alapítvány elnöke és az Anima Travel ügyvezetője az idei év elején járta be Kongó egy 
szegény vidékét, a helyi problémákat, szükségleteket több faluban is felmérve.  Így jutottak 
Luanikába, ahol a falu vezetőségén keresztül a lakosság fordult hozzájuk, segítséget kérve a rendelő 
felújításához. 
Luanika egy kis falu az angolai határ környéki fennsíkon. A helyben és a környező településeken élő 
több száz lélek - beleértve a határ miatt erre utazókat is - napi szinten tapasztalják a fenti említett 
egészségügy hiányosságokat. A faluban működik egy szerény orvosi rendelő, amely jelen állapotában 
is fontos szerepet játszik a környék életében, hiszen itt szülnek az asszonyok, gyógyulnak a maláriás 
gyerekek és minden más trópusi betegséggel, balesettel odaérkezők. Az ott dolgozó orvos és ápolók 
áldozatos munkát végeznek, a megfelelő infrastruktúra, berendezések és egyéb eszközök hiánya 
azonban szívszorító állapotokat eredményez a rendelőben, ahol sorsok, életek dőlhetnek el. A rendelő 
hosszú évek óta nem volt felújítva. A falak korom feketék, az ablakok és ajtók szét vannak esve, a padló 
nincs burkolva és így nem is tisztán tartható. A lehetséges fertőzések súlyosbítják az amúgy is 
legyengült betegek állapotát. A várandós asszonyok, az újszülöttek és a gyerekek a 
legveszélyeztettebbek. Nagy távolságban nincs más ellátóhely, a betegeknek nincs választási 
lehetőségük, ide kell jönniük gyógyulást remélve. 
 
A luanikaiak segítség kérése találkozik a France Mutombo és Békefi Anna által vezetett szervezetek 
küldetésével, a globális társadalmi felelősségvállalással és segítségnyújtással. A Kiemelten is illeszkedik 
a 15 éves Afrikáért Alapítvány egészségügyi területen végzett munkájának megújult  stratégiájához, 
miszerint a következendő években új projektekkel, több fázisban megépülő kinshasai klinikával és 
onnan vidéket segítő orvosmissziókkal kíván tenni az egészségügyi körülmények javításáért Afrikában. 
A januári misszió eredményeképpen azonnal megszületett a döntés,  hogy az idei humanitárius turista 
út kereténben Luanika orvosi rendelőjének felújítása legyen a mikroprojekt. 
 
Az utazáshoz csatlakozók részvételi díjuk egy részével, valamint az utazásból odaszánt idejükkel, 
kétkezi munkájukkal is hozzájárulnak a rendelő megújulásához. Az anima.travel weboldalon 
meghirdetett „Luanika projekt” támogatásával pedig bárki segítheti a kezdeményezést, minden kis 
és nagy összegű adományt hálásan és örömmel várunk! Hiszünk abban, hogy ezek a jószívű 
emberektől érkező adományok, és ez a mikroprojekt nem kis csepp a tengerben, hanem sokak 
életében nagy horderejű változást előidéző valós segítség. 
 

Várjuk jelentkezését, adományát, mert „segíteni kiváltság”! 

 
Szeretettel várunk, tarts velünk! 

Gazdagodj felejthetetlen élményekkel, ismerettel 
és hagyj nyomot Afrikában azzal, hogy segíted a helybeliek életét! 
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