
 Kombinera ditt skapande med att arbeta som volontär. 

Är du författare och behöver tid till att skriva i lugn och ro i några veckor? 

Är du fotograf och behöver djur och natur, djungel och hav som inspiration till 

kommande arbete? 

Är du egen företagare och behöver arbeta koncentrerat med din planering för 

kommande kampanjer, online-utbildning eller skapa ett års nyhetsbrev? 

Eller behöver du bara en paus från ditt vanliga liv? 

Nu har du en unik möjlighet att få kombinera ditt arbete med att 

göra nytta för de utrotningshotade orangutangerna, regnskogen och 

miljön på Borneo.  

I januari och februari 2019 har du möjlighet att komma till Basaga 

Beach Resort i Lundu, Borneo.  

Resorten drivs av The Orangutan Project. 50% av vinsten från denna resort går direkt till 

orangutangerna och de andra vilda djuren som hotas av utrotning. På resorten arbetar 

människor från byarna runtomkring och de får självklart lön för sitt arbete. Orangutan 

Project drivs av engagerade volontärer från hela världen. 

https://projectorangutan.com/


Du bor i ett stort dubbelrum med eget badrum och en egen liten innergård. I rummet finns 

både air-condition och fläkt. Vattenkokare och skrivbord finns i alla rum. Du betalar bara 

en liten summa för detta rum inklusive måltider. I gengäld arbetar du två timmar om 

dagen med de olika uppgifter som behövs göras på resorten. 

Beroende på vilka volontärer som finns på plats när du kommer kan vi ordna gemensam 

morgonyoga, jogging eller träning. Vi planerar även att ha mastermind-tillfällen där alla 

volontärer hjälper varandra att komma vidare med sina olika projekt.  

Om väder och vind tillåter tänder vi en lägereld på stranden på kvällen. Annars sitter vi på 

den stora verandan och umgås. I baren köper du en smoothie, en öl eller en drink. 



Arbetsuppgifterna varierar men kan innebära förberedelse av frukost eller övriga måltider 

till de betalande gästerna, städning av rummen, poolrengöring, stå i baren på kvällen, 

trädgårdsarbete eller små olika renoveringar.  

Du väljer hur länge du vill stanna, allt från en till fyra veckor. Vi rekommenderar dock att du 

stannar minst 2 veckor för att hinna uppleva Borneo på riktigt.  

 

Priser 

50 % av vinsten från den här resan går direkt till Orangutan Project och deras arbete för 

djur och natur på Borneo.  

En guidad dag på Matang Wildlife Centre ingår alltid. Där får du se Orangutan Projects 

arbete och lära dig om situationen för de hotade djuren och deras miljöer. 

Transport från och till flygplats kan ordnas till ett väldigt förmånligt pris. 

 

En vecka.  

Eget rum och frukost, lunch och middag i 7 dagar.    5721 kr 

 

Två veckor. 

Eget rum och frukost, lunch och middag i 14 dagar.   10902 kr 

 

Tre veckor. 

Eget rum och frukost, lunch och middag i 21 dagar.  15545kr 

 

Fyra veckor. 

Eget rum och frukost, lunch och middag i 28 dagar.   19600 kr 

 

Kontakt: 

Email: borneovanner@gmail.com    Tel: 0725861010 

Vår facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/907135692810399/ 

https://www.facebook.com/groups/907135692810399/


Lundu är en liten stad väster om Kuching. Kuching är huvudstaden i regionen Sawarak på 

södra delen av Malaysiska Borneo. Vår resort ligger direkt på stranden ca 10 minuter med 

bil ifrån Lundu. Här råder stillhet och det enda ljud du kommer att höra är vågornas brus 

och ibland apornas tjatter ifrån djungeln. I närheten finns nationalparker med bland annat 

världens största blomma. Mangroveträsk och öde stränder finns precis utanför. 

Du flyger till Kuching från 

Sverige. Du bokar själv din resa. 

Det är lätt att hitta bra resor till 

rimliga priser via tex 

Flygresor.se, skycanner.se eller 

momondo.se. För ca 6500 kr går 

det att flyga ToR från Sverige till Kuching med bra anslutningar. Restid varierar från ca 20 

till 30 timmar beroende på priset på din biljett. 

 

OBS! Resorten har ännu inte något wifi men det är billigt att köpa ett simkort med surf till 

din telefon och sedan kan du dela internet mellan din dator och mobil. 

 

Skulle ni vara flera som reser tillsammans och behöver ett gemensamt arbetsrum kan vi 

ordna plats för detta också. Välj om ni vill sitta ute under ett tak eller inne med 

luftkonditionering i vårt stora receptionsområde. 

De enda västerlänningar du kommer att 

möta är de som på ett eller annat sätt 

arbetar för The Orangutan Project. 

Gästerna på hotellet kommer i första 

hand från Kuching eller Kuala Lumpor 

(Malaysias huvudstad på fastlandet). 



För en mindre summa kan vi även ordna utflykter till grottor, större nationalparker och 

olika vilddjurscenter där du kommer att se djur du inte ens visste fanns! En utflykt till 

vårt ”egna” vilddjurscenter Matang ingår i priset. Där får du chans att möta de mycket 

engagerade människor som dagligen arbetar med bland annat orangutangerna. 

Genom att kombinera ditt arbete med 

några timmars volontärsarbete bidrar 

du till att stödja Borneos vilda djur och 

natur! 

Kontakt: 

Email: borneovanner@gmail.com    Tel: 0725861010 

Vår facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/907135692810399/ 

https://www.facebook.com/groups/907135692810399/

