
Kar i b u
informativo africa do sul´

26/06 A 06/07/2021



Localização

 

Idioma

O inglês é o idioma falado pela maioria dos sul-africanos, porém há mais 10 línguas 
o�ciais, sendo o zulu, xhosa e o africâner os mais comuns.

Dica Karibu: baixar o português e inglês no Google Tradutor para utilizar em situações 
sem Internet, caso não seja �uente na língua inglesa.

Moeda

O Rand Sul-Africano é a moeda do país, 1 Rand equivale a R$0,34. Passeios turísticos e 
restaurantes so�sticados possuem custos elevados, todavia há diversas opções de 
atrativos locais gratuitos ou com baixo custo. Compras em supermercados possuem 
excelentes preços.

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

Clima

A Cidade do Cabo apresenta uma temperatura mais fria no mês de junho com a 
mínima estimada em 12oC e máxima de 20oC. 

Dica Karibu: não há restrições em relação ao vestuário, como a necessidade de cobrir 
ombros, colo e joelhos. Todavia como trabalharemos em um projeto social, 
recomendamos utilizar roupas confortáveis e discretas.  

o  p a i s´

A África do Sul está localizada na extremidade do 
continente africano, tendo três capitais: Pretória (capital 
executiva), Cidade do Cabo (capital legislativa) e 
Bloemfontein (capital judiciária). Johannesburgo é a 
maior e mais populosa cidade do país.



Culinária

A culinária sul-africana tem in�uências multiculturais. Os pratos típicos são: o Biltong 
e Droewors (parecidos com a carne seca brasileira), o Pap (mingau de milho) e a 
Samosa (pastel de origem indiana recheado com vegetais, batata ou carne). Opções 
ocidentais são facilmente encontradas em restaurantes e áreas mais turísticas. Os 
vinhos são mundialmente conhecidos, inclusive, vale a visita em uma vinícola regional.

Dica Karibu: O café da manhã dos voluntários será composto por frutas, pães, ovos, 
café e chá. Já no almoço e jantar, serão servidas massas, vegetais e saladas. Caso tenha 
alguma restrição ou intolerância alimentar, avise ao time da Karibu.

Saúde e Educação

A expectativa de vida no país é de 58 anos, isto é, 22 a menos que a média da OCDE de 
80 anos. O HIV é um problema alarmante no país com uma estimativa de 18% da 
população contaminada e 30% nas mulheres grávidas. O desemprego atinge cerca de 
30% da população, sendo que 27% dos adultos entre 25 e 64 anos não chegam a concluir 
o Ensino Médio. 

População

O país tem uma população de 57,7 milhões de habitantes, cuja religião predominante é 
a cristã sendo praticada por 3/4 dos sul-africanos. A África do Sul vem obtendo grandes 
progressos na redução da pobreza absoluta, porém 66% das crianças até 17 anos ainda 
vivem em situações de extrema necessidade. 

Economia e Turismo

O país possui a maior economia do continente, sendo um importante exportador de 
metais preciosos, ouro e vinho. O turismo também é um setor que movimenta a 
economia, atraindo milhões de turistas por ano.

Dica Karibu: o Kruger Park é um dos renomados e éticos locais para fazer Safári. 
Pratique o Turismo Consciente e conte com nossa ajuda para o que precisar.

o  p a i s´



o  p r o j e t o

A violência e o trá�co de drogas são uns dos maiores problemas sociais na África do 
Sul, responsáveis por roubar a vida de tantos jovens. Visando combater essa mazela, a 
ONG 9 Miles atua desde 2013 em Cape Town promovendo mentorias educacionais, 
incentivo ao esporte e mostrando caminhos positivos às crianças e adolescentes de 
comunidades carentes. 

O surf é praticado como uma poderosa ferramenta para estimular a autocon�ança, 
sociabilidade e hábitos saudáveis. A ONG torna-se um zona de conforto para que os 
jovens compartilhem suas di�culdades, debatam ideias, apoiem-se e adquiram novos 
conhecimentos.

Os voluntários têm um papel fundamental nesse projeto fomentando a educação por 
meio das mentorias, abordando diferentes vivências, inspirando boas atitudes e 
ensinando novas habilidades de desenvolvimento pessoal e pro�ssional. 



a t i v i d a d e s

MENTORIAS

Serão promovidas rodas de conversa e 
debates sobre assuntos pertinentes aos 
jovens com o intuito de desmisti�car tabus, 
tais como: comportamento e cuidados nas 
redes sociais, fake news, violência, drogas, 
sexo, menstruação, gravidez indesejada e 
cultura de mundo.

Os voluntários poderão atuar em diferentes frentes, mediante suas habilidades e interesses. 
Não é necessário possuir nenhum conhecimento especí�co, pois a Karibu irá capacitar 
previamente na execução das atividades desenvolvidas. O mais importante é a proatividade e 
abertura para aprender, ensinar e adquirir novas experiências. Serão estruturadas as seguintes 
atuações:

SUPORTE EDUCACIONAL

Duas vezes por semana, os jovens 
frequentam um grupo de leitura no qual 
os voluntários irão auxiliar a organizar  e 
discutir as interpretações referentes aos 
temas envolvidos.  

REFEIÇÕES E ORGANIZAÇÃO

Será requerida ajuda no prepararo das 
refeições, após a realização das atividades, e 
supervisionar o espaço. Novas ideias serão 
bem-vindas para tornar o local mais 
atrativo e dinâmico aos jovens.

ESPORTE E SAÚDE

As aulas de surf e demais atividades 
aquáticas, junto ao aquecimento e pós- 
treino, serão ótimas oportunidades para os 
voluntários estreitarem as relações com os 
jovens, utilizando os ensinamentos do 
esporte para discutir sobre assuntos 
pertinentes à qualidade de vida.



c r o n o g r a m a

Dia 26 /06 (sábado) 
Chegada em Cape Town. Dia de instalar-se na acomodação, ir ao mercado,
casa de câmbio e adquirir o SIM card. 

Dia 27 (domingo) 
Dia livre. Sugestão: Robben Island, Table Mountain, Waterfront.

Dia 28 (segunda-feira)
Apresentações, orientação cultural e imersão no pavilhão onde acontece o projeto. 

Dia 29 a 03 (terça-feira a sábado)
Manhã livre e tarde de atividades sociais no pavilhão.
 
Dia 04 (domingo) 
Dia livre. Sugestão: Cabo da Boa Esperança, shark diving, tour pelas vinícolas.

Dia 05 (segunda)
Manhã livre e tarde de atividades sociais no pavilhão.
À noite haverá um jantar de despedida do grupo.

Dia 06 (terça-feira)
Check out, embarque para o Brasil.



p o r q u e  i r

Não há melhor forma de imergir na cultura de um país, senão por meio de trabalhos 

voluntários que possibilitam entender verdadeiramente a realidade local. Nessa 

viagem, além de conhecer uma das cidades mais incríveis do mundo, você terá a 

oportunidade de fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes de 

comunidades carentes. Ademais, ser voluntário tem inúmeros benefícios, tais como:

- Redução do stress e liberação de ocitocina no organismo;

- Sentir-se útil e fazer parte de um time de pessoas engajadas;

- Praticar suas habilidades em prol do outro e adquirir novos conhecimentos;

- Ampliar a visão de mundo;

-      Conhecer novas pessoas, culturas, idiomas e sabores;

- Ter uma experiência inesquecível que irá mudar sua forma de ver o mundo.



c u s t o s

Culinária

A culinária sul-africana tem in�uências multiculturais. Os pratos típicos são: o Biltong 
e Droewors (parecidos com a carne seca brasileira), o Pap (mingau de milho) e a 
Samosa (pastel de origem indiana recheado com vegetais, batata ou carne). Opções 
ocidentais são facilmente encontradas em restaurantes e áreas mais turísticas. Os 
vinhos são mundialmente conhecidos, inclusive, vale a visita em uma vinícola regional.

Dica Karibu: O café da manhã dos voluntários será composto por frutas, pães, ovos, 
café e chá. Já no almoço e jantar, serão servidas massas, vegetais e saladas. Caso tenha 
alguma restrição ou intolerância alimentar, avise ao time da Karibu.

Saúde e Educação

A expectativa de vida no país é de 58 anos, isto é, 22 a menos que a média da OCDE de 
80 anos. O HIV é um problema alarmante no país com uma estimativa de 18% da 
população contaminada e 30% nas mulheres grávidas. O desemprego atinge cerca de 
30% da população, sendo que 27% dos adultos entre 25 e 64 anos não chegam a concluir 
o Ensino Médio. 

População

O país tem uma população de 57,7 milhões de habitantes, cuja religião predominante é 
a cristã sendo praticada por 3/4 dos sul-africanos. A África do Sul vem obtendo grandes 
progressos na redução da pobreza absoluta, porém 66% das crianças até 17 anos ainda 
vivem em situações de extrema necessidade. 

Economia e Turismo

O país possui a maior economia do continente, sendo um importante exportador de 
metais preciosos, ouro e vinho. O turismo também é um setor que movimenta a 
economia, atraindo milhões de turistas por ano.

Dica Karibu: o Kruger Park é um dos renomados e éticos locais para fazer Safári. 
Pratique o Turismo Consciente e conte com nossa ajuda para o que precisar.

R$3.000 considerando 10 dias, estando incluso:

    Atuação de impacto numa organização comprometida;

    Materiais que serão utilizados nas atividades educacionais;

    Hospedagem numa casa bem estruturada;

    Café da manhã, almoço e jantar servidos na acomodação*;

    Palestra sobre a cultura do país com um parceiro local;

    Transportes diários;

    Coordenadora bilíngue que orientará a missão e sanará todas as dúvidas;

    Camisa da Karibu;

    Certi�cado de participação social;

    Capacitação antes, durante e depois da viagem objetivando legados consistentes.

* não estão inclusas refeições em restaurantes ou que saiam do cronograma oferecidos. É esperado dos 
voluntários ajuda na preparação das refeições e organização do espaço comunitário.

o que não está incluso:
- Passagem aérea | Seguro viagem

forma de pagamento:
- Em até 7x (sem juros) de R$428,57 no boleto bancário ou transferência.
- Desconto de 10% na indicação de um amigo(a) que participe da viagem.

A Karibu, comprometida em possibilitar que mais pessoas tenham a oportunidade de 
imergir em culturas distintas por meio do voluntariado, possui custos 
consideravelmente abaixo do mercado. O investimento que você está fazendo é 
basicamente para arcar com os valores mencionados, pois valorizamos o seu esforço 
em querer tornar o mundo um lugar melhor e por isso tornamos o mais viável 
�nanceiramente.



f a Q

1. Por que preciso pagar se estou realizando um trabalho voluntário?
A organização sobrevive e arca com as despesas 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 queiram 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 o certi�cado de voluntariado internacional.

3. Como minha atuação irá impactar na vida do projeto?
As atividades que serão realizadas junto às crianças bene�ciarão suas vidas em diversos aspectos, 
objetivando terem continuidade após os voluntários irem embora, isto é, haverá legado. Além disso, 
sua participação é uma forma de auxiliar a ONG com as divulgações para que tenham mais 
contribuições que melhorem à vida das crianças. 

4. Não falar outro idioma será um impedidivo?
De forma alguma o inglês será um problema, pois a coordenadora estará apta a traduzir tudo o que for 
comunicado e auxiliar no que for preciso tanto no projeto, quanto no aeroporto ou em atividades 
turísticas.

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

6. É algo arriscado em termos de segurança?
Não. A coordenadora estará junto ao grupo o tempo todo, tendo ciência dos detalhes necessários à 
segurança dos voluntários. 

7. Qual a carga horária de trabalho? haverá tempo para turismo?
As atividades ocorrem de segunda à sábado, no período da tarde. Desse modo, além das manhãs livres, 
você terá os domingos para turismo.

8. Quais as condições da acomodação?
Os voluntários �carão hospedados em uma casa espaçosa, próxima ao pavilhão onde acontecem as 
atividades e totalmente segura. Os voluntários irão dividir os quartos, banheiros e áreas comuns, com 
o mínimo de conforto e prezando pelo bem-estar de todos. 

9. Qual a verdadeira relevância dessa viagem?
Promover uma melhor educação e qualidade de vida às crianças das comunidades carentes da Cidade 
do Cabo, por meio das atividades previamente elaboradas a partir das necessidades observadas pela 
ONG junto ao nicho assistido.  

10. É necessário algum requisito para a inscrição?
Sim, proatividade 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 passaporte, Certi�cado Internacional 
de Vacinação e Seguro Viagem. Não precisa preocupar-se com mais nada.





Para mais informações, entre em contato conosco:

karibuconsultoria.com | @karibu.me

Kar i b u


