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ZANZIBAR-volontør. Sammen med partnere på Zanzibar, i Nepal og i det eksil-tibetanske samfund i Indien 
tilbyder CICED uddannede lærere mulighed for en uforglemmelig oplevelse under andre himmelstrøg, og 
hvor ens professionelle kompetencer udfordres og samtidig gør en stor forskel for lærere og elever på de sko-
ler, hvor man er frivillig. Det følgende er skrevet af lærer Michael Laurent, der var frivillig i 7 måneder på en 
skole på Zanzibar. Michael var afsted sin hustru Katrine og deres to børn. 

 

Kom igen  
kl. 13.00....  

....eller i morgen  
Volontør rejsebrev fra Zanziba 

 
 

nshallah – “om Gud vil” er et af de mest brugte udtryk på Zanzi-
bar - på godt og ondt. Og det er samtidig et rammende billede på 
hverdagen, som den udspillede sig for mig og min familie i de se-
neste 7 måneder på Zanzibar.  
 

Vi ankom lige før nytår (2018, red) og havde gennem tidligere CICED-
volontører fået kontakt til en fyr, som hjalp os med at finde et sted at bo 
– ikke en nem opgave, når man, som vi er en familie, der både er på 
eventyr og samtidig skal overholde et volontør-budget. Det lykkedes dog 
ved en blanding af held og ja-hat at finde vores drømmehus. Inshallah 
kunne man sige. 
 
Jeg havde fået valget mellem at arbejde på en pigeskole eller et “vocatio-
nal training center” altså en slags teknisk skole for “young adults”, hvor 
man både har akademiske og praktiske fag som “housekeeping” “Com-
puter maintenance” eller elektriker-træning.  
 
Jeg valgte det sidste og fra den første dag måtte jeg erkende, at alt hvad 
jeg havde tænkt eller forberedt hjemmefra – de bøger (matematik og 
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cooperative learning) jeg havde medbragt og endda min fornemmelse af 
tid, kunne smides ud af vinduet.  
 

”Vores erfaring er, at man ikke  
kan kende for mange mennesker  
eller sige ja til at møde for mange  
mennesker, når man er af sted  
som volontør på Zanzibar”. 

 
Da jeg ankom til skolen på min første dag, virkede det, som om jeg var 
faldet ned fra himlen. Folkene på skolen var overraskede over at se mig, 
og der var bestemt ikke lagt nogen plan. 
 
Jeg havde hjemmefra planlagt at skulle undervise i mit linjefag matema-
tik, men kunne hurtigt konstatere, at kommunikationen var rigtig svær. 
Selv den lokale ”engelsk”-lærer, havde jeg svært ved altid at forstå. Der-
for tog jeg en hurtig beslutning om, at undervisning i begynder-engelsk 
nok var en bedre ide. 
 
Jeg havde to forskellige klasser med henholdsvis 42 og 37 elever. Klas-
sen var delt op med pigerne i den ene side og drengene i den anden. 
 

 
 
Det blev til mange spøjse og finurlige oplevelser undervejs. Blandt andet 
da måneden skiftede fra januar til februar.  
 
Jeg møder, som jeg plejer til undervisning kl. 8.40. 
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I en klasse med omkring 40 elever i skoleuniformer, hvor der altid er en 
del fravær og nye elever, der starter, uden at man bliver informeret, går 
der et par minutter, inden jeg lægger mærke til, at der denne morgen 
slet ikke er nogen elever, som jeg kender. 
  
Skemaerne var rullende ved månedsskift.  Det havde de blot glemt at 
fortælle mig.  Hvor den ’nye klasses’ lærer så var henne, var der ingen af 
eleverne, der vidste. Men jeg kunne da bare komme tilbage kl. 13, og hvis 
jeg ikke kunne, så kunne jeg måske bare komme i morgen. 
 

 
 
Mine kollegaer var meget søde og imødekommende. Dog talte de fleste 
af dem meget dårligt engelsk – hvis noget engelsk overhovedet - hvilket 
gjorde kommunikation og samarbejde svært. Alting foregik på Swahili 
og meget lidt blev oversat. Så det var med selv at finde vej og mening 
langt hen ad vejen. 
 
Religion spiller på en og samme tid en lille og en stor rolle her, hvor 98 
procent af befolkningen er muslimer. Det betyder, at religionen er så 
indgroet i hverdagens ritualer – 5 bønnekald om dagen, pause til at 
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bede, kvinder med tørklæder og ingen svinekød – at ingen nødvendigvis 
tænkte på at forklare os, hvordan alt det, der er så anderledes, fungerer.  
 
Alt der var små hverdagsting for de lokale, blev store ting for os, fordi 
det hele var så nyt og anderledes. Meget skal opleves på egen krop, for 
rigtig at kunne forstå meningen.  
 
For eksempel, da vi første gang hørte at man på Zanzibar har en anden 
tidsregning – Swahili-time – som starter med at klokken er 0, når vi si-
ger den er 6 om morgenen (ca. solopgang) og starter forfra kl 6 om afte-
nen (ca. solnedgang). Vores klokken 7 er altså ét, 8 er to, 9 er tre osv. 
Tænk engang.  Min kone fik det forklaret af en kvinde hun drak kaffe 
med efter et par uger med misforståelser her og dér. Og først troede jeg 
simpelthen ikke på hende. Som ugerne gik, lærte vi, at tiden på Zanzibar 
virkelig ér anderledes – både I overført og altså også helt konkret for-
stand.  
 
Vores erfaring er, at man ikke kan kende for mange mennesker eller sige 
ja til at møde for mange mennesker, når man er af sted som volontør på 
Zanzibar. Og vi har heldigvis kun oplevet mennesker, som ville os det 
godt, selvom Zanzibar fra tid til anden også byder på mzungu-scams og 
ubehagelig røverier. Inshallah kunne man sige.  
 
ZANDIAS (Zanzibar Diaspores Scandinavia) som vi faktisk først stiftede 
bekendtskab med lige inden afrejse var også en stor hjælp, når det kom 
til at få de rigtige papirer på plads i et rimeligt tempo – hvilket efter si-
gende ikke er givet på de kanter. Inshallah kunne man sige. Igen.  
 

 
 
Nu har vi været tilbage i Danmark i godt en måneds tid og fået det hele 
lidt på afstand. Det begynder at blive tydeligt for mig, hvor vild en ople-
velse det har været, og hvor meget jeg har lært om Zanzibar, men også 
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om mig selv. Jeg kan kun opfordre til at man hopper ud i det med åbne 
øjne og nyder det.  
 
Står du på spring til at tage af sted til Zanzibar, så kontakt mig endelig!  
 
 
 

 

Note: Belært af Michaels erfaringer med ’overraskelsesmomenter’ er der – med Michaels 
hjælp og i samarbejde med partneren på Zanzibar - udarbejdet en ny procedure omkring mod-
tagelse af volontører og deres introduktion til de lokale vilkår. 
Kontakt vedr. CICEDs volontørprogram:  
Martin Sandström Ommundsen: ciced.mo@gmail.com 
Kontakt til Michael Laurent: laurent79@gmail.com 
 
 
 
 
 


