Y’s Men’s rejse til Projekt ”PLAYMATE”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejse til

SMS BANGLADESH
for

Y’s Men’s Region Danmark

Foreløbig turpris: 9.990 kr. (helpension)
Rejseleder: SMS grundlægger Filip Engsig-Karup (Støtteforeningen f.SMS)
Rejsebureau: Unitas Rejser, Glarmestervej 20a, 8600 Silkeborg
Deltagerantal: Minimum 8 og maksimalt 12 deltagere
9. til 16. januar 2019

Regionsprojekt 2017/18 og St. Mathews Schools
Regionsprojektet 2017/18 er afsluttet – i hvert fald hvad angår indsamlingen i
Danmark. Men for modtagerne af Y’s Men’s region Danmarks storslåede projekt
er projektet langt fra slut. Det fortsætter i Bangladesh som projekt PLAYMATE.
De bærende elementer i den nye bygning i Pirganj rejser sig over fundamentet
og alle de øvrige dele af projektet venter på at blive implementeret.
Det er planen at den færdige skolebygning indvies søndag d. 13. januar 2019.
Det vil være lige før det bangladeshiske skoleår starter. Til denne festlighed vil
det glæde både Social Motivation Services (SMS) i Bangladesh og Støtteforeningen for SMS i Danmark at se en delegation fra Y’s Men’s region Danmark. I
den anledning organiserer Støtteforeningen en rejse med rejseleder Filip Engsig-Karup, der har boet i Bangladesh i næsten 14 år udsendt af Danmission
Dette er ikke en almindelig turistrejse. Den er specielt tilrettelagt for repræsentanter fra Y’s Men’s region Danmark. Rejsens fokus vil være på St. Mathews
Schools programmet, og desuden vil der være afsat tid til et besøg på Spedalskhedsmissionens hospital i Nilphamari. Rigtig god fornøjelse!
Filip Engsig-Karup, rejseleder

Foreløbigt program
(Sidst rev. 28.7.2018)

Onsdag 9. januar: Vi mødes i Kastrup lufthavn terminal 2 ved ”Meeting
Point” kl. 11.00 – Herefter afgang fra
København via Dubai og til Dhaka
Torsdag 10. januar: Ankomst til
Dhaka kl. 8.00. Vi får visum, henter
bagagen og bliver kørt i bus til hotel
Bon Vivant. Her checker vi ind, får
vores værelser og går en rask fodtur
til Gulshan ferskvaremarked. Vi ser
på områdets butikker, hvor vi kan købe silke i metermål, perler, messingting osv. – Vi spiser en let frokost på
en beskeden burger-bar. Vi håber, vi
kan møde den danske ambassade og
høre aktuelt nyt om Bangladesh og er
hjemme til aftensmad på hotellet og
går tidligt i seng.
Fredag 11. januar: Efter morgenmad
checker vi ud og kører direkte til lufthavnen og flyver til Saidpur på 50 minutter. Her bliver vi mødt af projekt
direktør Nogen Bormon, som kører
med os til Kantinagar, et tempel på
UNESCOs verdensarv liste. Herefter
kører vi til Dinajpur og checker ind på
BRAC’s gæstehus. Nu er der tid til at
fordøje de sidste 36 timers oplevelser, spise aftensmad og kigge på de
kommende dages program.
Lørdag 12. januar: Efter morgenmad
pakker vi sammen og kører vi til Birganj, hvor vi ser SMS skolen dér og
møder medarbejderne. Vi hører om
SMS’s aktiviteter og spiser frokost.
Bagefter besøger vi nogen af dem,
der har haft gavn af DREAM handicap projektet og GIRLS skrædderprojektet. Efter en kop eftermiddagste
kører vi til Kaharole og bliver indkvarteret hos en kristen familie. Vi går en

lille landsbytur og spiser ris og karry,
og går i seng, når vi vil.
Søndag 13. januar: Vi vågner til
landsbyens lyde og spiser morgenmad på gårdspladsen. Så pakker vi
sammen og kører til SMS skolen i
Pirganj, hvor indvielsen skal ske. Indvielsen, festmiddagen og underholdningen tager det meste af dagen, og
når det mørkner, kører vi i bus til
Spedalskhedsmissionens hospital.
Her venter aftensmaden, ’rigtige’ badeværelser og gode senge!
Mandag 14. januar: Hele dagen er
afsat til at se spedalskhedsarbejdet,
og vi overnatter igen i Spedalskhedsmissionens gæstehus.
Tirsdag 15. januar: Efter morgenmaden har vi fri indtil frokost. Og efter
den kører vi til Saidpur og flyver til
Dhaka med dagens sidste fly. Vi bliver i lufthavnen og spiser aftensmad,
indtil vi kan checke ind kl. 21.00, gå
igennem pas- og sikkerhedskontrol
og begynde at vente på afgangen til
Danmark lidt over midnat.
Onsdag 16. januar: Vi lander tidligt
om morgenen i Dubai og kan måske
sove lidt. Ved 8-tiden er der afgang til
København med den gigantiske Airbus 380 Superjumbo – og kl. 12.20
lander vi i København. Beregn min. 1
time til paskontrol og udlevering af
bagage og at man tidligst kan forlade
Kastrup ved 13.30 tiden.
Bemærk! Der tages forbehold for situationer og begivenheder, som arrangørerne ikke er herre over. Programmet
skal derfor betragtes som vejledende,
og der kan ske ændringer.

Yderligere oplysninger:
Forberedelsesdag: Der vil blive holdt en informations- og forberedelsesdag
ihjemme hos rejselederen, Drosselvej 10, 8641 Sorring
lørdag d. 8. september 2018 kl. 10.00 - 16.00.
Programmet er et heldagsprogram, og deltagelse er tilrådelig, idet der gives vigtig information om forberedelserne ligesom der udfyldes visumansøgning. – Til
dagen skal deltagerne medbringe deres pas gyldigt mindst til 31. juli 2019
Tilmelding til dagen er nødvendig direkte til Filip Engsig-Karup, tlf. 6168 7084.
Deltagerforudsætninger: Det er nødvendigt at alle deltagere er fuldt mobile.
Guidebog til Bangladesh: På dansk findes kun ”Rejsen til Det gyldne Bengalen” af rejselederen til 150 kr. Han sælger også ”De 6 årstider” for 200 kr.
Pris: Turen koster foreløbig 9.990 kr. (fuldpension og al programsat transport i
Bangladesh). – Hertil kommer visum ved ankomsten til Dhaka (53 US dollars).
Endelig pris vil blive meldt ud på forberedelsesdagen den 8. september.
Deltagerantal: Minimum 8 og maksimum 12 deltagere.
Tilmelding: Tilmelding skriftligt til rejselederen senest 20. september 2018.
Rejseleder Filip Engsig-Karup, Drosselvej 10, 8641 Sorring, træffes på mobil
tlf. 6168 7084, og e-mail: filip@engsig-karup.dk.

