
Zambia är AllResors andra hemland mer än 20 år tillbaka. Här har vi tillsammans med trogna donatorer byggt ett 
barncentra. Många av fadderföräldrar har tagit tillfället och besökt Zambia och de barn de underhåller.  Mötet med 
dem har givit  djupa spår i vars och ens hjärta.Möjligheten till volontärarbetare utvecklas iom em särsklid byggnad 
för detta ändamål har bygts. Området på 40 ha ligger 50 km söder om staden Luanshya. Närmaste internationelle 
flygplats är Ndola,  dit är det ca100 km. Huvudstaden Lusaka ligger 350 km och det tar ca  5 tim. att köra.Vi har 
idag 2 minibussar och en 4x4 Pajero. Skolan drivs i privat regi och har 150 elever med förskolebarn och årskurs 1-3. 
Vi planerar att utöka skolan då behoven är mycket stora. Du har möjlighet att vara med. 

Många av ”fadderresorna” har kombinerats med safari i Kenya, Botswana och Sydafrika. Zambia har mycket att 
erbjuda i safari uppevelser med alla ”Big Five”. Vi har tält för dem som är intresserade av prisvärda upplevelser i de 
olika nationalparkerna.  Viktoria Fallet är ju ett måste vid en resa till Zambia. Ligger  600 km söder om Lusaka. 

Kanyendas närområde 

Kategori; Guesthouse ** självhushåll 
Transport; 4 x 4  alt. minibuss 
 
Boende på  Kanyenda Volontary House  
Ligger på vårt skolområde.  3 sovrum + 
allrum, kök och tvätt 
Här tar du del av bylivet i Afrika och deltar i 
skolarbetet.  
Besöker olika byar i närområdet tillsammans 
med din guide,  som kan lokalspråket 
(lamba) och lär dig de olika kulturella 
koderna vi besök. Du skall inte besöka byar 
på egen hand eller ta foton innan man lärt 
känna dig. Lokal personal kan laga din mat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi besöker Zambias yngste Chief.  
Det finns ca  280 chiefer i landet. De har stor 
makt och inflytande i sina områden. 
 
Vi kör på morgonen och är vid området ca  3 
tim senare, beroende på vägens status. 
 Bäst med en övernattning i området i lokala 
byhyddor. Besök i Ngabwe på andra sidan 
Kafue River. Pontonfärja. 
 
Under vistelsen i Kanyenda  kommer 
vinaturligtvis även besöka  ”vår” hövding– 
Chief Kalunkumya. 
 
Priset är beroende på hur många personer 
som följer med.  
Pris  fr 900 kr/pers vid min 2. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zambia—  Upplev vår hjälpverksamhet 

  Kanyenda Orphange Centre   Chief Machia– Kafue River   Lake Kashiba 

Kanyenda 
Guesthouse 

1- 5 dagar  6 dagar 
och fler 

1-3 pers/rum   200 kr/pers  150 kr/
pers 

Transfer Ndola  
1.000;-/väg 

2.300 kr/
väg 

Lake Kachiba eller Sunken Lake, 
ligger ca  60 km från Kanyenda. 
Möjligheter till ett bad, mitt i 
Zambias regnskog , pga att sjön 
ligger i en sänka omgärdad av  
kalkstensravin. Kalken gör att 
tillgången på bilharzia/
snäckfebern  inte trivs.  
Detta möjligör  badet. 
Vi kör på morgonen och 
återkommer innan solen går ner. 
Pris är beroende på antal resenärer 


