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QUÊNIA



Localização 

O Quênia está localizado na África Oriental,
cuja capital e cidade mais populosa é Nairóbi.

Idioma

Há um total de 69 línguas faladas no país, porém o inglês e o suaíli são os idiomas 
o�ciais. Na cartilha do pré-embarque você receberá um pequeno dicionário com as 
principais expressões e saudações no idioma nativo para estar ainda mais preparado 
para sua viagem e interações com locais.

Dica Karibu: baixar o português, inglês e suaíli no Google Tradutor visando utilizar 
mesmo em situações sem Internet.

Moeda

O Xelim Queniano (KSh) é a moeda do país. KSh 100 correspondem a R$4,72. 
Passeios turísticos e restaurantes so�sticados possuem custos elevados, todavia 
programas locais, transporte público e compras em supermercados têm bons 
preços.

Dica Karibu: baixar o aplicativo Currency que permite checar variações cambiais a 
qualquer momento. Recomendamos viajar com dólares a serem trocados pela 
moeda local no próprio país e, se possível, com um cartão de crédito.

Clima

O país está localizado na Linha do Equador, o que signi�ca um clima quente e 
úmido ao longo de sua costa e na região interiorana. Todavia, Nairóbi tem um clima 
frio nas proximidades do Monte Quênia (cujos picos são cobertos de neve) e as 
regiões do nordeste são áridas com paisagens quase desérticas. Em Watamu, as 
médias de temperatura em julho (inverno) variam entre 23° e 27° C.

Dica Karibu: roupas frescas, leves e claras são sempre aconselháveis.
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Culinária

A gastronomia do Quênia tem como especialidade a carne nas zonas interioranas e 
o peixe nas zonas costeiras, sendo abundante em especiarias. Muitos dos pratos 
locais são à base de farinha branca como o Ugali e o Chapati, acompanhados de 
molhos picantes. Opções veganas e vegetarianas não faltam com a variedade de 
legumes, grãos e massas.

Saúde e Educação

Baixo Índice de Desenvolvimento Humano, altas taxas de analfabetismo e numerosos 
casos de HIV fazem parte da realidade do país. Eis a importância de projetos sociais 
que assistam à população em diversas vertentes.

Dica Karibu: você não precisa preocupar-se com a Malária utilizando diariamente 
um bom repelente (recomendamos o Exposis Extreme) e, caso julgue necessário, 
ingerir pílulas preventivas da picada do mosquito (Malarone).

População

O país possui cerca de 49 milhões de habitantes, sendo 73% com menos de 30 anos 
de idade. A religião predominante é a cristã, havendo mais de 47 grupos étnicos 
distintos. Curiosidade: Kibera, a maior favela do mundo, abriga 170 mil pessoas.

Economia e Turismo

A exportação de café e chá movimentam a economia do país, todavia o turismo é 
responsável por 61% do PIB queniano. Treeking no Monte Kilimanjaro, safari no 
Masai Mara e dias relaxantes nas praias de Malindi são algumas das tantas opções 
de turismo no país.

Dica Karibu: o Quênia é encantador em belezas
naturais. Não deixe de praticar o turismo consciente
e conte com nossa ajuda para o que precisar!
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o s  p r o j e t o s

A atuação social é pautada em duas organizações, localizadas em Watamu: um abrigo 
para menores e duas escolas da região, os quais já atuamos há mais de 3 anos.

O orfanato abriga 61 crianças de 0 à 21 anos, sendo um lar amoroso, com boas refeições 
e que propicia estudo de qualidade em uma escola particular da região. Os fundadores, 
Samuel e Sussy, trabalham arduamente junto aos funcionários para dar o melhor às 
crianças em termos de saúde, educação e qualidade de vida. Todavia, por ser uma 
organização não governamental, sobrevive de doações e apadrinhamentos.

Já as escolas (primária e secundária) atendem a mais de 200 alunos no total. Ainda 
que os professores sejam extremamente dedicados, ambas as instituições apresentam 
recursos escassos, de modo que, a atuação dos voluntários se faz importante para 
complementar os ensinamentos escolares.



a t i v i d a d e s

PRIMEIROS SOCORROS

Noções básicas para agir de forma 
recomendada e e�caz em situações 
emergenciais, tais como: ferimentos, 
fraturas, parada cardíaca, choque, 
engasgo, dentre outras circunstâncias, 
de modo instrutivo e com simulações.

PANDEMIAS E HIGIENE

Panorama sobre a Covid-19 no que tange à 
realidades e fake news, além de como 
podemos nos prevenir de vírus e bactérias 
por meio da higiene, hábitos diários 
positivos e a importância da ciência e da 
medicina em nossas vidas.

ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE 

A falta de instrução sobre o assunto é uma das razões que leva à poluição das ruas, o turismo 
inconsciente e o descarte inapropriado de dejetos. Somente por meio da educação haverá uma 
mudança de comportamento que faça compreender porquê é errado descartar lixo no chão e 
como o ecossistema sofre com as interferências humanas na natureza. 

EMPODERAMENTO SOCIAL

A menstruação e a sexualidade ainda são 
grandes tabus no Quênia. Pouco fala-se 
sobre os assuntos, tendo por consequência a 
falta de conhecimento sobre aspectos 
importantes e preventivos de doenças, 
gravidez indesejada, riscos e abusos sexuais. 
Sugerimos discutir com os jovens de forma 
lúdica, através de jogos e rodas de conversa.

EXTRAS

Atividades extras mediante às necessidades 
apresentadas pelo projeto, como por 
exemplo: suporte na infraestrutura do local, 
plantio, pintura, limpeza e ações voltadas 
para  expandir a consciência sobre diferentes 
realidades e culturas.

Os voluntários podem atuar em diferentes frentes, mediante suas habilidades e interesses. Não 
é necessário ter nenhum conhecimento especí�co, pois a Karibu irá capacitar previamente na 
execução das atividades desenvolvidas. O mais importante é a proatividade para aprender, 
ensinar e adquirir novas experiências. 



Caso queira �car outro período
de tempo, sem problemas!

Basta nos solicitar a cotação.

c u s t o s

7 dias de imersão e voluntariado: R$1.130

14 dias de imersão e voluntariado: R$2.030

21 dias de imersão e voluntariado: R$2.940

30 dias de imersão e voluntariado: R$3.900

INCLUSO NO CUSTO:

- Trabalho voluntário em um abrigo para menores e duas escolas da região;

- Hospedagem na casa dos fundadores do abrigo;

- Café da manhã, almoço e jantar;

- Translado de Mombasa para Watamu (ida e volta);

- Imersão na cultura do país com apoio de um parceiro nativo;

- Camisa da Karibu;

- Certi�cado de participação social;

- Capacitação antes da viagem objetivando legados consistentes.

o que não está incluso:
- Passagem aérea | Seguro Viagem | Visto (US$50)

forma de pagamento:
-  7 dias: em até 2x (sem juros) de R$565,00 por transferência bancária ou PIX.
-  14 dias: em até 3x (sem juros) de R$676,66 por transferência bancária ou PIX.
-  21 dias: em até 4x (sem juros) de R$735,00 por transferência bancária ou PIX.
-  30 dias: em até 5x (sem juros) de R$780,00 por transferência bancária ou PIX.



f a Q

1. Por que preciso pagar se estou realizando um trabalho voluntário?
O abrigo para menores sobrevive e arca com as despesas das mais de 60 crianças por meio de 
doações. Tudo o que recebe, investe na educação e bem-estar dos menores. Desse modo, não 
tem sobra �nanceira para pagar os gastos de voluntários que querem ter a experiência no local. 

2. O que essa experiência irá me agregar?
Imersão cultural, vivência de mundo, trabalho em equipe, experiência voluntária, contato com 
outro idioma e costumes, planejamento social e certi�cado de voluntariado internacional.

3. Como minha atuação irá impactar na vida do projeto?
As atividades que serão realizadas no abrigo e nas escolas agregarão conteúdos fundamentais 
para seus desenvolvimentos psicosociais, objetivando terem continuidade após os voluntários 
irem embora, isto é, haverá legado. Além disso, sua participação é uma forma de auxiliar o 
abrigo com divulgações para que tenha mais contribuições que melhorem à vida das crianças. 

4. Poderei fazer fotos divulgando o projeto e minha ação?
Sim, prezando pela dignidade dos envolvidos na fotogra�a e respeitando os momentos para 
tal. Uma experiência como essa merece ser compartilhada!

5. É algo arriscado em termos de segurança e doença?
Não. O parceiro da Karibu estará junto a você, tendo ciência dos detalhes necessários à sua 
segurança. A malária é uma realidade no país, porém com o uso de um bom repelente e 
dormindo sob os mosquiteiros não há risco.

6. Qual a carga horária de trabalho? haverá tempo para turismo?
É variada a carga horária de atividades e pode sofrer alterações, todavia há tempo hábil para 
passear e curtir os encantos do litoral queniano.

7. Quais as condições da acomodação, transporte e refeições?
Simples. A hospedagem é na residência dos fundadores do abrigo que �ca a poucos minutos 
do projeto. Os voluntários dormem em quartos compartilhados e com acesso a água (não 
aquecida) para banho. O transporte é seguro e as refeições serão baseadas na culinária local.

8. Qual a verdadeira relevância dessa viagem?
Promover uma melhor educação e qualidade de vida às mais de 200 crianças do abrigo e das 
escolas, por meio de atividades planejadas e com legado. 

9. Preciso de algum pré-requisito para me inscrever?
Sim! Boa vontade e a certeza de que juntos conseguimos tornar o mundo um lugar melhor. 
Nada mais é necessário. Após realizar o pagamento, iremos orientar sobre o visto, passaporte, 
certi�cado internacional de vacinação e seguro viagem. Não precisa preocupar-se com mais 
nada!
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