Studieprogram for ophold i Regnskovslandsby i Aguas Zarcas, Limon provinsen, Costa Rica
Studieprogram i Aguas Zarcas er et privat initiativ taget af Tropical Zoo Plants, Vibsigvej 3, 9700 Brønderslev,
www.tzp.dk.
Baggrunden for dette initiativ er primært at bidrage med naturbevarelsen af regnskoven ved sekundært at støtte
udviklingen i den lille regnskovslandsby, hvor Tropical Zoo Plants har eget regnskovsgartneri som beskæftiger
landsbyens indbyggere med et miljørigtigt og bæredygtigt arbejde. Den ”non-timber” produktion Tropical Zoo
Plants bidrager med i landsbyen reder indirekte regnskov, da de ansætte har et propert arbejde og derfor ikke skal
tjene deres penge ved at sælge deres regnskovstræ.

Forløb for den studerende:
Ved ankomst til Costa Ricas hovedstad, San José, sørges der for at den studerende hentes i lufthavnen og kørt til et
privatejet hotel den første overnatning. Herefter der enten mulighed for at blive indlogeret privat hos Tropical Zoo
Plants sekretær i Heredia, en forstad til San José, et par dage, hvor man modtage privatundervisning på spansk et par
timer dagligt – eller at tage bussen direkte ud til landsbyen Aguas Zarcas.
Den studerende indlogeres på skift mellem 2-3 værtsfamilier i landsbyen. Alle steder får den studerende tildelt
værelse med seng. Er man 2 studerende af samme køn, er der værelse til deling, men med separate senge. Der
udlånes sengelinned og håndklæder. Marianne Kjeldstrøm-Fisker er behjælpelig med at sammensætte hold af 2-3
studerende, der kan rejse sammen.
Den studerende forventes at tage del i daglige gøremål hos værtsfamilien, så som hjælp til madlavning, rengøring af
eget rum og tøjvask.
Den costaricanske weekend er normalt fra lørdag kl. 12 til mandag morgen. Det forventes, at den studerende følger
den lokale rytme.
Ønsker den studerende at tage på tur rundt i Costa Rica, kan man med varsling herom til både værtsfamilie, Tropical
Zoo Plants og kontaktperson til skole bevilliges ”orlov” af 1-2 ugers varighed. Det anbefales dog, at den studerende
planlægger en evt. længere rundrejse i Costa Rica og/eller regionen i slutningen af sit ophold, således at opholdet hos
værtsfamilien afsluttes og man herefter tager af sted på egen hånd.
Man binder sig til sin værtsfamilie for en måned af gangen og betaling af opholdet foregår månedligt via Tropical Zoo
Plants. Første måned betales forud. Den første betaling er desuden inkl. lufthavnsbooking, transfer og hotel. Den
studerende afholder selv udgifter til måltider og transport med bus til Limon- Aguas Zarcas.
Der føres logi-dagbog hos værtsfamlien, så der registres, når den studerende ikke er på stedet (minium for fradrag af
betaling er et helt døgn). Hver måned opgøres dagbogen og den studerende opkræves beløbet via mail og pengene
overføres via netbank. Ønsker man ikke at forlænge sit ophold skal man med 1 måneds varsling meddele dette til
Tropical Zoo Plants. Dvs. at man før d. 1. marts skal varsle, hvis man ønsker at rejse d. 1. april.
Der er på grundskolen et akut behov for undervisning i engelsk. Grundskolen har ca. 30 børn tilknyttet i alderen 7-13.
Den primære opgave for den studerende er i samarbejde med skolen at undervise på alle niveauer i spansk/engelsk.
Desuden kan man være hjælpelære i de andre fag som spansk og matematik. Der tilknyttes en kontakt person mellem
studerende og skole. Skolen har ansat en første-lærer, som underviser på alle niveauer og som oftest bor i en lille
afdeling af skolebygningen. Der er desuden ofte ansat en yngre lærer som er i turnus.
I landsbyen er der foruden grundskolen også et gymnasium (high school) for elever mellem 13-16 år. Her er der
tilknyttet universitetsuddannede undervisere. Der vil også være mulighed for den studerende at være tilknyttet
gymnasiet. Dette kan aftales på stedet med kontaktpersonen.
Efter gymnasiet skal eleverne til Limon, hvor der findes universitet og andre skoler. Der går bus fra Aguas Zarcas til
Limon 3 gange dagligt. I Limon er der internetcafé og mange butikker.

Den studerende har også mulighed for at gå til hånde i regnskovsgartneriet, hvor man kan lære om formering af
tropiske planter fra frø og stiklinger, samt pasning af planterne. Desuden kan man på gartneriet lære om den store
artsdiversitet der er i den tropiske regnskov. Den studerende kan frit deltage i undervisning på gartneriet.
Undervisningen foregår ved Tropical Zoo Plants ejere (er i Costa Rica 2-3 gange om året i periode af 2-3 uger) eller
med eksterne specialister fra Costa Rica.
Den studerende må meget gerne på eget initiativ undervise de ansatte på gartneriet (og andre interesserede voksne
fra Landsbyen) i engelsk. Dette må gerne foregå i gartneriets personalehus i fritiden. Her er tavle til rådighed og
bord/bænke.
For informationer vedr. pris og bestilling af et studieophold kontakt venligst Studieprogrammets stifter:
Marianne Kjeldstrøm-Fisker, Vibsigvej 3, 9700 Brønderslev tlf. 2752 9883. mf@tropicalzooplants.dk

