
 Seychellen 
 Een tropisch stukje natuur en cultuur 
 dat wacht om ontdekt te worden 

 De Seychellen is een indrukwekkende eilandengroep in de Indische 
 Oceaan met een tropische flora en witte koraalstranden. De 
 Seychellen telt ruim zo’n 115 kleine eilanden, waarvan het 
 bergachtige Mahé het meest bevolkt is. Deze eilanden hebben een 
 bijzondere dierenwereld en veel Europese en Aziatische 
 cultuurinvloeden. 

 Project en gemeenschap 

 Op de Seychellen weet de bevolking wat gastvrijheid betekent. Je 
 bent welkom als bij een familie met roots uit alle hoeken van de 
 wereld. De Seychellois komen voort uit een kleurrijke mix van 
 nationaliteiten. Ze zijn fier om hun gasten de Seychellen, 'een 
 andere wereld', te laten ontdekken. De mix van Afrikaanse, 
 Europese en Aziatische invloeden is zichtbaar in de lokale cultuur, 
 muziek, dans, architectuur en zeker ook in de keuken. Tijdens je 
 vrijwilligerswerk verblijf je op het project met andere vrijwilligers, 
 maar je kan wel kennismaken met de  locals  en hun gastvrijheid! 

 Hoofdstad  : Victoria 
 Talen  : Engels, Frans & 
 Seychellencreools 
 Munt  : Seychelse 
 roepie 

 Bevolking  : 
 95 duizend 

 Oppervlakte  : 
 210 km² 
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 Vrijwilligerswerk 
 Duik met een adembenemend uitzicht op de tropische eilanden in de 
 Indische Oceaan. Maak deel uit van een team dat werkt rond 
 belangrijke marinebehoudprojecten. 

 Vrijwilligers nemen deel aan onderzoek rond natuurbehoud en doen in 
 groep toffe duikmomenten met kans op het spotten van haaien, 
 roggen, exotische vogels en dolfijnen. Op dit unieke avontuur ga je 
 broedplaatsen van karetschildpadden en groene schildpadden 
 bezoeken en nieuwe technieken implementeren om het koraalrif te 
 onderzoeken 

 Taal 
 Engels, Frans en Creools zijn de officiële talen op de Seychellen. Het 

 Creools is doorgaans de omgangstaal en is een mengeling van vooral 

 Frans en enkele talen van het Afrikaanse vasteland. We raden je aan om 

 een goede basiskennis te hebben van het Frans en Engels vóór je 

 vertrek. 

 Eten 
 Door de verschillende bevolkingsgroepen die op de Seychellen wonen, 

 zijn de gerechten erg veelzijdig en rijk aan specerijen en kruiden. De 

 gerechten hebben zowel Creoolse, als Franse, Indiase en Oosterse 

 invloeden. In het algemeen zijn de visgerechten heel populair, vooral 

 gegrilde vis. 

 Vereiste leeftijd 
 18 – 80 jaar 

 Duurtijd 
 4, 6, 8, 10 of 12 
 weken 

 Programmatype 
 Vrijwilligerswerk 

 Vraag aan onze 
 program 
 consultant naar 
 de mogelijkheden 
 voor jou 
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