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Efter många timmars resande satt vi på det kalla stengolvet på Johannesburgs flygplats i 
Sydafrika. Vi anlände halv sju på morgonen och först klockan åtta på kvällen lämnade vi 
Sydafrikansk mark. Vet man med sig att man ska bli sittande länge på Johannesburgs 
flygplats är det att rekommendera att ta med sig en liten pall i handbagaget. Det finns i princip 
inga stolar att sitta på innan man checkar in bagaget! Tyckte vi att vi var möra om baken efter 
flygningen var det inget jämfört med ett par timmar på ett stengolv. Min ryggsäck blev kvar i 
London. Jag anländer till Seretse Khamas flygplats i Gaborone, Botswana med två metspön i 
handen. Metspöna blev snabbt omdöpta till ”mätspön” då jag använde mig av dem för att 
mäta höjden på träden jag studerade.  
 
Vi fick höra av en med passagerare att det fanns en viss risk att flygplatsen i Gaborone hade 
stängt. Turen var dock på vår sida och klockan nio på kvällen tar vi våra första steg på 
Botswansk mark. Efter ett par nätter på hotell i Gaborone flyttar vi äntligen ut till Mokolodi 
Nature Reserve strax utanför Gaborone där vi ska bo och genomföra våra projekt. Vi bodde i 
ett stort runt stenhus med halmtak som vi delade med volontärer från Botswana, Kanada, 
USA, Tyskland och Storbritannien. Trots att jag inte anser mig ha det gott ställt ekonomiskt så 
blev det smärtsamt uppenbart att jag ändå till skillnad från de batswanska volontärerna hade 
möjlighet att köpa det jag önskade i mat väg.  
  
Efter en vecka på Mokolodi reser vår svenska handledare tillbaka och bilen vi använt oss av 
körs upp till norr för ännu ett MFS projekt. Hädanefter tog vi oss runt i parken till fots. 
Vegetationen består av torr savann och på grund utav årets dåliga regnperiod är det torrare än 
vanligt i parken. Att komma giraff, zebra, kudu och noshörning m.fl. så nära som ett par meter 
i vissa fall är helt fantastiskt. Noshörningarna kom vi lite väl nära på slutet då man började 
utfodra dem längs med de vägar vi vandrade i parken.  
 
Armarna är nu sönderrivna efter tre månader ute i bushen. Träden är väl beväpnade! Man 
slutar aldrig förundra sig över hur uppfinningsrik naturen är. Projektet genomfördes enligt 
planerna utan några större komplikationer och jag hade turen att få en duktig assistent till min 
hjälp. Genom Philip fick vi många bra råd och tips och i Philip fann vi en god vän.  
 
Att ta sig från Mokolodi in till Gaborone var ett projekt i sig om man inte hade turen att få 
skjuts. Det tog ett bra tag innan jag vande mig vid vänster trafiken. Bälte använder man bara 
för syns skull. Längs med vägen till Mokolodi finns en poliskontroll. 100 meter innan tar man 
på sig bältet och när man har passerat åker bältet av. Dessutom är det väldigt vanligt att köra 
berusad. Rekommendationerna att undvika trafiken kring lön tog vi snabbt till oss.  
 
Människor är i regel väldigt hjälpsamma och tillmötesgående. Det är lätt att resa och ta sig 
runt i Botswana. Folk är mycket artiga och på Mokolodi passerade man inte någon utan att 
hälsa. Var man oförmögen att svara så åkte tummen upp i luften som ett tecken på att allt stod 
rätt till. Något som vi snabbt insåg är en av de bidragande orsakerna till att Botswana är ett av 



världens hårdast drabbade länder av AIDS/HIV är det faktum att otrohet är utbrett. 
Uppskattningsvis är en femtedel av landets 1,7 miljoner invånare infekterade med HIV/AIDS.  
 
Vi lyckades avsluta våra projekt i god tid och hann med en resa upp till Victoria fallen som vi 
besökte från Zambia sidan. Jag har badat i dimmorna från fallen och hört det öronbedövande 
dånet från ”den dundrande röken”. Dessutom hann vi med en dags safari i Chobe National 
Park i norra Botswana. Vi åkte båt på Zambezi floden och så långt ögat sträckte sig såg vi 
elefanter längsmed stränderna och simmandes i floden.  
 
Det var med tungt hjärta jag lämnade Botswana efter tre månader. Vinter var nästan över och 
värmen började komma tillbaka, men jag har nog aldrig frusit så mycket som under de två 
sista månaderna. Underställ, mössa och vantar införskaffades fort! 
 
Att göra detta MFS har varit oerhört givande. Jag har inhämtat så mycket ny kunskap genom 
projektet, jag har mött människor som berört mig djupt och jag känner att jag är mycket rikare 
på ett personligt plan efter tre månader i Botswana.  
 
 


