


Uma visão geral 
 
 
  SOBRE O CENTRO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS HOEDSPRUIT 
 
 
A Endangered Species Centre Hoedspruit ( HESC ) estabeleceu-se como um dos principais centros de 
pesquisa e criação privadas para espécies ameaçadas de extinção no país 
 
Governado por uma abordagem progressiva e moderna de gestão, que se preocupa com a criação e 
manutenção de várias espécies de animais selvagens indígenas ameaçadas na África Austral. 
 
O centro dá particular ênfase na criação e manutenção de chita em cativeiro. O excelente estado de 
conservação desses animais e as instalações em que são mantidos , refletem a atenção aos detalhes , 
que é a marca desta facilidade . 

 
 

 SOBRE O PROGRAMA DE EXPERIÊNCIA CONSERVAÇÃO 
 
 
 
HESC oferece a oportunidade de experimentar, em primeira mão, o trabalho do centro. Este programa 
intensivo de 21 dias é dividido em 3 seções principais: Participação; Conservação; E passeios turísticos. 
 
Participação: os participantes da WCE estarão envolvidos no cuidado cotidiano das muitas espécies 
animais no centro. Isto inclui limpeza, alimentação e, quando necessário, assistência ou observação de 
quaisquer actividades veterinárias que possam ocorrer durante a sua estadia.  
 
O conhecimento adquirido sobre os animais eo trabalho do HESC através deste tipo de participação é 
tanto específico como pessoal. Os participantes também podem ter a oportunidade de aprender mais 
sobre as operações do dia-a-dia em "Rescue Rhinos @ HESC", um santuário para rinocerontes órfãos e 
rinocerontes que foram vítimas de caça furtiva. 
 
Conservação: Esta seção do programa envolve palestras informais sobre todos os aspectos da 
conservação e inclui insumos de especialistas em todos os animais, gramíneas, árvores e 
biodiversidade básica. 
 
Visitas turísticas: O programa permite aos participantes colocar a teoria em prática, quer através da 
observação directa na natureza ou em outros centros especializados em outras áreas de investigação 
ou conservação 
 
O programa baseia-se no Hoedspruit Endangered Species Center, que é o lar de chita, cães selvagens, 
rinoceronte branco, leão, gatos selvagens africanos, chifres de terra, antílopes de Sable, para citar 
alguns. Os participantes da WCE farão parte de uma equipe de hands-on que medeia o bem-estar dos 
animais. Eles também terão a oportunidade de visitar locais de interesse e atrações na área, incluindo 
o renomado Kruger National Park. 
 



REQUISITOS DO PARTICIPANTE 

 

  DURAÇÃO DO PROGRAMA  
 
 
3 semanas - Um curso básico de conservação, constituído por uma componente teórica, seguida pela 
participação ativa em exercícios práticos. 1 semana programas estão disponíveis mediante pedido. 

 
 
 

  AIM DO PROGRAMA 
 
 
Para equipar os participantes com a aptidão para a conservação da vida selvagem da África do Sul; 
para construir a consciência da conservação em escala global mais amplo; e para facilitar a experiência 
da beleza e da rica diversidade da África do Sul. 
 

 
 FACILITATORS PROGRAMA 
 
 
Todos têm uma paixão contagiante para a conservação, e são dedicados a partilhar o seu 
conhecimento e experiência sobre a meseta mato Africano e seus habitantes. WCE participantes irão 
trabalhar lado-a- lado com o pessoal a tempo inteiro do centro. 

 
 
  
 
 

• Seja ansioso para aprender e participar nos trabalhos de conservação de células estaminais 
embrionárias humanas  

• Ter um desejo de fazer a diferença, enquanto ganhando experiência e conhecimento 
inestimável • Esteja preparado para trabalhar duro e ser um jogador da equipe  

• Esteja disposto a ficar sujo e trabalhar hands-on com os animais em seu habitat  

• Ter um verdadeiro amor da vida selvagem e genuína preocupação para a conservação  

• Esteja preparado para ter um pouco de diversão 

 
Atenção: embora não haja limite de idade , este é um bastante intensa experiência física e um grau de 
aptidão é necessário. 

 

 

  MALÁRIA & VACCINATIONS 
 

Embora HESC está em uma área de malária de baixo risco , os participantes podem ter a oportunidade 
de viajar para a área maior parque nacional de Kruger , que é considerado uma zona de malária . 
Aconselhamos os participantes a consultar o seu médico para quaisquer vacinas ou para o uso de 
comprimidos de malária antes de suas viagens à África do Sul . 
 



 

Accommodation, Facilities & Activities 

 
Alojamento é composto por 6 cabanas de colmo duplo (max 2 pessoas por cabana / 12 participantes 
no total) em Nungu acampamento, situado dentro dos limites do Big 5 Kapama Private Game Reserve. 
Instalações separadas estão disponíveis para os participantes do sexo masculino e feminino. A 
acomodação é simples, limpo e confortável, e cada cabana é equipado com pontos de energia 
adequados. Três refeições por dia são preparadas pelos participantes no acampamento- uma 
experiência valiosa edifício da equipe em si. Há uma cozinha com um frigorífico no campo, bem como 
instalações para churrasco . 
 
A cidade mais próxima é Hoedspruit, que é cerca de 25 km da reserva. Cidade viagens regulares 
podem ser organizadas para instalações de suprimentos, bancários ou de internet. Instalações de 
telefone estão disponíveis (a participantes às suas custas). Lavanderia básicos para a lavagem das 
mãos estão disponíveis no acampamento. Domingos são gastos no lazer. 
 
Atividades de aventura estão disponíveis na área, tais como balão de ar quente, paint-ball, rafting no 
rio Blyde River Canyon, passeios a cavalo e elefante volta safaris . Caso voluntários decidem participar 
de tais atividades podem ser organizadas com o líder do projeto, a expensas do participante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregas do programa 

 
Experiência pessoal: 
 

• Trabalhar com a chita, cão selvagem , rinoceronte branco e muitas outras espécies animais 
(incluindo tanto os nascidos em HESC e aqueles resgatados )  

• Preparação de alimentos e alimentação de animais  

• Possibilidade de trabalhar com o veterinário da vida selvagem (incluindo dardo e captura, com 
a finalidade de funcionamento, coleta de sangue ou translocação de animais, bem como 
ajudando com post-mortem )  

• Possibilidade de contribuir para a criação à mão de animais  

• Envolvimento da comunidade local ( por exemplo, as escolas que visitam nas zonas rurais ) - 
Consulte a seção de trabalho comunitário mais adiante 

 

 



 O QUE LEVAR 

Palestras informais sobre uma variedade de tópicos, incluindo (mas não limitado a): 

 

 

• Conservação  

• Identificação de animais  

• Plantas e ecologia  

• Astronomia  

• Sobrevivência  

• Manuseio e segurança Arma de fogo  

• Faixas e placas  

• História Sul-Africano e da diversidade cultural  

• Procedimentos veterinários 

 
 
As palestras serão seguidas de exercícios práticos , tais como: 
 

• Uma viagem para o parque de répteis  

• Identificação de plantas em pé excursões  

• Acompanhamento no mato  

• Uma viagem ao Parque Nacional Kruger  

• Stargazing  

• Preparação de alimentos Natural e tradicional  

• As unidades de jogo 

 
 

  
 

• Protetor solar e chapéu  

• Repelente de insetos  

• Tocha  

• Carregadores de passeio e meias confortáveis  

• Câmera  

• Livros para ler  

• Laptop ou qualquer outro dispositivo pessoal 

 
 

  TRABALHO COMUNITÁRIO 
 
Como parte do programa WCE, os participantes podem estar envolvidos com iniciativas em escolas 
desfavorecidas nas comunidades locais.  
 
Em abril de 2016, fizemos parceria com a Lumukisa Primary School, localizada em Acornhoek, 
Mpumalanga, África do Sul. A escola suporta 987 alunos e 19 professores.   
 
Durante a nossa visita, os coordenadores de estudantes da WCE entregou uma doação de sementes de 
vegetais e detentores e também introduziu o programa de Arte de Rinoceronte aos alunos. Como 
parte dessa colaboração, a  Os 10 melhores alunos de cada turma também terão a oportunidade de 
visitar a HESC para Turnê de cada trimestre.   



DATAS DO PROGRAMA 

Se os participantes desejam ajudar a escola com doações de equipamentos, os fundos  
podem ser levantados e HESC irá garantir que eles são distribuídos. Sapatos velhos são  
sempre uma doação de boas-vindas para as crianças, ou referem-se à lista de desejos  
específicos. Contacte os nossos coordenadores para mais informações. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Programme 2018 – Student Programme 2018 – School Programme 

1 02/01/2018 - 22/01/2018 23/01/2018 - 28/01/2018 

2 30/01/2018 - 19/02/2018 20/02/2018 - 25/02/2018 

3 27/02/2018 - 19/03/2018 20/03/2018 - 25/03/2018 

4 27/03/2018 - 16/04/2018 17/04/2018 - 22/04/2018 

5 24/04/2018 - 14/05/2018 15/05/2018 - 20/05/2018 

6 22/05/2018 - 11/06/2018 12/06/2018 - 17/06/2018 

7 19/06/2018 - 09/07/2018 10/07/2018 - 15/07/2018 

8 17/07/2018 - 06/08/2018 07/08/2018 - 12/08/2018 

9 14/08/2018 - 03/09/2018 04/09/2018 - 09/09/2018 

10 11/09/2018 - 01/10/2018 02/10/2018 - 07/10/2018 

11 09/10/2018 - 29/10/2018 30/10/2018 - 04/11/2018 

12 06/11/2018 - 26/11/2016  

13 *30/11/2018 - 20/12/2018  

 * Atenção: Que o programa de aluno 13 é dedicado ao programa de 

alcance comunitário da WCT e acolherá crianças sem apoio familiar. 
 
Programa 13 vai começar na sexta-feira e termina na quinta-feira que 
deve cair durante o padrão de 3 semanas e 1 semana de folga 
programa , em seguida, os alunos estarão voando para fora no dia de 
Natal. 

 
 



DETALHES DO CONTATO 

Programme 2019 – Student Programme 2019 – School Programme 

1 08/01/2019 - 28/01/2019 29/01/2019 - 03/02/2019 

2 05/02/2019 - 25/02/2019 26/02/2019 - 03/03/2019 

3 05/03/2019 - 25/03/2019 26/03/2019 - 03/04/2019 

4 02/04/2019 - 22/04/2019 23/04/2019 - 28/04/2019 

5 30/04/2019 - 20/05/2019 21/05/2019 - 26/05/2019 

6 28/05/2019 - 17/06/2019 18/06/2019 - 23/06/2019 

7 25/06/2019 - 15/07/2019 16/07/2019 - 21/07/2019 

8 23/07/2019 - 12/08/2019 13/08/2019 - 18/08/2019 

9 20/08/2019 - 09/09/2019 10/09/2019 - 15/09/2019 

10 17/09/2019 - 07/10/2019 08/10/2019 - 13/10/2019 

11 15/10/2019 - 04/11/2019 05/11/2019 - 10/11/2019 

12 12/11/2019 - 02/12/2019  

13 * 03/12/2019 - 23/12/2019  

 * Atenção: Que o programa de aluno 13 é dedicado ao programa de 

alcance comunitário da WCT e acolherá crianças sem apoio familiar. 
 
Programa 13 vai começar na sexta-feira e termina na quinta-feira que 
deve cair durante o padrão de 3 semanas e 1 semana de folga 
programa , em seguida, os alunos estarão voando para fora no dia de 
Natal. 

 
 

 
 CUSTOS 
 
Taxa de 2018: R32 700 por pessoa em uma estadia de três semanas. 
- R10 900 por pessoa em uma estadia de uma semana. 
 
Taxa 2019: R32 700 por pessoa em uma estadia de três semanas.  
- R10 900 por pessoa em uma estadia de uma semana. 
 
Os preços incluem: transferências entre Aeroporto de Hoedspruit Eastgate eo centro; alojamento; 
refeições diárias com Nungu acampamento; atividades especificadas; facilitadores do programa; bem como 
viagens da cidade semanais. Os preços excluem os custos de transporte para quaisquer atividades 
adicionais. 

 

 

 
 
Se você estiver interessado em participar deste programa, ou precisar de mais informações de nossa 
equipe, entre em contato conosco através dos detalhes abaixo: 
 
Telefone: +27 15 793 1633 / 1825  
Fax: +27 1646 793 
Email: students@cheetahcentre.co.za  
Website: www.hesc.co.za 

mailto:students@cheetahcentre.co.za


www.hesc.co.za | +27 15 793 1633 / 1825 | Email: students@cheetahcentre.co.za 
 

 
 

  LOCALIZAÇÃO 
 
HESC está localizado na província de Limpopo em Hoedspruit, África do Sul. 
 
Opções de viagem: 
By Road - a unidade é de aproximadamente 4 ½ horas de Joanesburgo em estradas principais alcatroadas. 
Para mais opções de viagem, visite http://www.hesc.co.za/LSP_travel.htm 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

**Follow WCE on Facebook and Instagram 


