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Seja apaixonado por uma causa
Todos os nossos projetos fornecem serviços vitais para as comuni-

dades e o ambiente em que se baseiam. Os voluntários fazem parte 

integrante dos serviços oferecidos, e sua ajuda é necessária! Uma 

parte da sua taxa vai para a elevação da comunidade ou projeto em 

que você trabalha, bem como sua paixão por servir, para que você 

possa deixar a África sabendo que fez a diferença!

Qualquer um pode se envolver
Selecionamos e desenvolvemos projetos localizados em ambientes 

adequados a todos, seja você um turista, um viajante individual, um 

estudante ou em família. Oferecemos projetos desde experiências 

econômicas a premium. Tudo o que você precisa para se inscrever 

é ter um domínio do idioma inglês e ter pelo menos 18 anos de 

idade. Nossos projetos atraem voluntários de dezenas de países 

diferentes, permitindo que você faça amigos de todo o mundo 

para a vida toda.

Encontraremos o projeto certo para você
A inscrição na Good Hope Volunteers é gratuita! Permita-nos 

orientá-lo em nosso processo de inscrição para determinar melhor 

quais projetos serão mais adequados para suas metas e necessi-

dades.

Viemos altamente recomendados
Por mais de 20 anos, a marca Good Hope vem criando experiên-

cias e apoiando estudantes e voluntários do Mundo todo. Esta-

mos ativamente envolvidos na mudança de vida de milhares de 

estudantes que embarcam na aventura de uma vida através de via-

gens significativas no sul da África. Leiam alguns de nossos muitos 

depoimentos para ver por si mesmo!

Oferecemos uma ampla variedade de op-
ções de projetos
Oferecemos projetos na África do Sul, Namíbia e Botsuana. As 

experiências vão desde projetos sociais dirigidos pela comunidade 

até aqueles que se concentram em iniciativas ambientais e de 

conservação. Onde quer que suas paixões estejam, a Good Hope 

Volunteers o acompanhará com o projeto certo a um custo justo.

Somos apaixonados por voluntariado
Somos uma equipe experiente e motivada, com anos de prática 

operando e viajando pelo sul da África. Somos pequenos e flexíveis o 

suficiente para atender às suas necessidades pessoais, mas também 

grandes o suficiente para oferecer a você uma gama completa de 

serviços e suporte. Estamos à disposição para ajudá-lo em todas as 

etapas, desde vistos a translado para o aeroporto, opções de aco-

modação, conselhos e suporte 24 horas por dia, no local.

Junte-se a nós e torne-se um voluntário da Good Hope Volunteer

Assim como em nossos projetos, estamos muito felizes que nossos voluntar-

iados de várias partes do mundo tenham retornado em grande número em 

2022 após a pandemia. A crise atingiu fortemente nossos projetos, e os vol-

untários são um papel importante e necessários agora, mais do que nunca.

Em 2023, apresentaremos alguns projetos novos e empolgantes que 

proporcionam uma experiência única aos voluntários e apoiam uma boa 

causa. Estes são, afinal, os dois principais critérios para a escolha dos proje-

tos que apoiamos.

Como viajantes responsáveis, nossos voluntários são fortemente aconselhados a chegarem totalmente vacinados, evitar 

riscos desnecessários de infecção e fazerem teste quando necessário. Algumas das comunidades com as quais trabalhamos 

são vulneráveis e merecem proteção especial.

Temos 28 anos de experiência em trazer jovens viajantes internacionais para a África do Sul e 14 anos de experiência no en-

vio de voluntários para projetos. Como fornecedores locais, temos orgulho de estar envolvidos e conhecer todos os nossos 

projetos pessoalmente. Esperamos conhecê-lo e apoiá-lo nessa experiência.;

Com os melhores cumprimentos,

Wolfgang Graser Alexander Kratochwil
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Caring for the Elderly
Cidade do Cabo, África do Sul
A partir de 18 anos  A partir de 2 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥♥ Ano todo

Escolha esse se gosta de dar atenção aos idosos

Este projeto tem como objetivo proporcionar a 
todos os seus residentes o mais alto padrão de 
assistência e enfermagem em um ambiente fa-
miliar, melhor qualidade de vida, com uma certa 
independência e preservação da dignidade.  Os 
voluntários trabalham com residentes de todas 
origens socioeconômicas. As tarefas incluem 
jogos, instrumentos, etc.

Community Children’s Project
Próximo Plettenberg Bay, South Africa
A partir de 18 anos  De 2 a 12 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥♥ de Feb a Nov

Programa infantil na Garden Route

Trabalhe em uma comunidade de um município 
rural na região do Garden Route, onde você 
ajudará crianças de 2 a 6 anos. Os voluntários 
oferecem assistência básica em uma creche 
com programas diários de desenvolvimento. 
Este projeto requer muito trabalho prático, tanto 
na sala de aula quanto ao ar livre.  

Hout Bay Children’s Programmes
Hout Bay, África do Sul
A partir de 18 anos  A partir de 4 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥♥ de Feb a Nov

Combina dois projetos; Bem administrados

Este projeto atende crianças de uma comu-
nidade em desenvolvimento em Hout Bay. 
Você passa as manhãs cuidando de crianças 
pequenas enquanto os pais estão trabalhando. 
As tardes são em um programa auxiliando as cri-
anças mais velhas em seus deveres de escolares 
e atividades pós aula. As refeições também são 
fornecidas diariamente a todas as crianças.

Nyanga Upliftment Project
Cidade do Cabo, África do Sul 
A partir de 18 anos  De 2 a 12 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥♥ meio de Jan a meio Dez

Programa com a Comunidade

Os voluntários neste projeto multiuso podem 
ajudar com programas de educação e bem-
estar social, além de trabalhos de extensão 
voltados para a saúde e o desenvolvimento 
econômico, apoiando principalmente crianças 
e mulheres. Atividades na cozinha, jardinagem, 
brincar e muito mais. Este projeto se passa em 
Nyanga, um município da Cidade do Cabo.

Protecting Children
Plettenberg Bay, South Africa 
A partir de 21 anos  A partir de 2 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥♥ meio de Jan a meio Dez

Ajude as crianças e desfrute da Garden Route

Voluntários atenciosos e amorosos ajudam a 
equipe desta organização a capacitar crianças 
vulneráveis, que eram crianças de rua em poten-
cial ou reais. O foco é fornecer programas de 
educação e desenvolvimento de qualidade para 
que as crianças alcancem todo o seu potencial 
e cresçam para se tornarem líderes em suas 
comunidades.

Voluntariado social  

Special Needs Care Centre
Cidade do Cabo, África do Sul 
A partir de 18 anos  A partir de 2 semanas 
Seu Impacto: ♥♥♥♥♥ Ano todo

Trabalhar com crianças com desabilidades

Este centro existe para um número pequeno de 
pessoas marginalizadas na comunidade do Cabo 
e oferece atendimento especializado a 90 ci-
dadãos com deficiência intelectual e física. Par-
ticipe de atividades de grupo de estímulo, ajude 
nas refeições e organize eventos. Faça uma 
diferença real na vida de quem mais precisa!
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Urban Farming
Cidade do Cabo, África do Sul 
A partir de 18 anos  A partir de 2 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥ Ano todo

Projeto agrícola na Cidade do Cabo

Esse projeto único de agricultura urbana 
permitirá que você experimente agricultura 
sustentável e promoção da saúde. Incentiva a 
mudança na maneira como a população vê a 
produção de alimentos e compra, e ensina a 
comunidade de onde nossa comida realmente 
vem, beneficiando as famílias que moram aqui.

Voluntariado social

Nossa História
Em 1994, Wolfgang Graser e Alexander 

Kratochwil se mudaram de sua casa em 

Viena para a bela cidade da Cidade do Cabo. 

Eles rapidamente se apaixonaram por esta 

cidade vibrante e seu povo amigável e sor-

ridente. Primeiramente abriram a escola de 

inglês para turistas estrangeiros aprenderem 

a língua, mas logo descobriram que por trás 

desses lugares brilhantes existem enormes 

problemas e desafios que este país enfrenta 

por razões históricas. 

Eles se reuniram com organizações que 

auxiliam o governo na luta por uma vida 

melhor e um ambiente melhor. Quando 

você vê o que essas organizações fazem, 

não é difícil sentir-se comovido e compar-

tilhar seu desejo de ajudar. Eles não podem 

resolver todos os problemas do dia para a 

noite, mas eles causam um impacto e mu-

dam a vida das pessoas diariamente. O que 

eles precisam, porém, são voluntários que 

compartilhem sua paixão por ajudar e que 

queiram fazer a diferença.

Em 2009, começamos a abastecer algu-

mas dessas organizações com voluntários 

internacionais. O que amamos especifica-

mente não foi apenas ver essas organizações 

prosperar com os voluntários, mas também 

perceber como os próprios voluntários se 

beneficiam enormemente com a experiência.

Ao longo dos anos, desenvolvemos o Good 

Hope Volunteers em uma organização 

maior e mais profissional. Com nossa paixão 

por comunidades, animais e meio ambiente, 

desenvolvemos a  Good Hope Volunteers 

em um provedor de serviços de ponta nesta 

área.

Desde o início da pandemia mundial de 

COVID-19 no final de 2019, um novo desa-

fio para o turismo sustentável foi lançado, 

e ainda mais para nossos projetos. Alguns 

deles tiveram que fechar por falta de fundos 

ou falta de voluntários internacionais.

Hoje apoiamos cerca de 30 projetos no 

Sul da África. A maioria deles está apto a 

receber os voluntários novamente; alguns 

disponíveis somente para voluntários total-

mente vacinados. Se você está procurando 

uma experiência de mudança de vida, 

permita-nos ajudá-lo a encontrar o projeto 

mais adequado em nosso site e além.

Quando você é um voluntário, é essencial 

que você possa se comunicar claramente 

com seu supervisor, colegas e as pes-

soas que você está ajudando. Portanto, é 

necessário domínio do inglês para todos os 

projetos.

Se você precisar aprimorar suas habilidades 

em inglês, adicione um curso de idiomas 

antes de se voluntariar. Isso também lhe 

dará a chance de se acostumar com o país 

antes de iniciar o seu projeto.

Nossa empresa irmã, a Good Hope Stud-

ies, opera uma escola de inglês em dois 

Combine Voluntariado com curso de idiomas
campus na Cidade do Cabo: um fica na 

arborizada área residencial de Newlands e o 

outro fica no vibrante centro da cidade, em 

um calçadão para pedestres.

Oferecemos programas de curto e longo 

prazo para inglês geral, além de cursos de 

preparação para exames, cursos de negócios 

e um centro de treinamento de professores.

Nossa escola é conhecida pelo ambi-

ente profissional e descontraído em que 

o aprendizado é desafiador e divertido. 

Estudantes de até 50 países diferentes se 

beneficiam de nossos cursos a cada ano.



5

NEW

NEW

African Cat Sanctuary
Standford, África do Sul 
A partir de 18 anos  De 2 a 12 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥ Ano todo

Projeto bem administrado

Este santuário cria um lar seguro para grandes 
felinos que foram criados em cativeiro e au-
menta a conscientização sobre o tratamento 
ético e holístico dos animais. Esse paraíso de 40 
hectares oferece um belo lar para os animais, e 
os voluntários estão envolvidos em seus cuida-
dos e proteção diários, bem como na educação 
do público.

African Wildlife Experience
Cidade próxima: Plettenberg Bay, África do Sul 
A partir de 18 anos  2 - 12 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥ Ano todo

Conservação da vida selvagem africana

Um projeto que acredita em um mundo onde 
os humanos e a natureza podem conviver em 
harmonia. Voluntários terão a oportunidade de 
trabalhar com algumas das espécies selvagens 
mais incríveis da África, como leões, rinocero-
ntes, elefantes, girafas, guepardos , suricatos e 
muitas outras espécies. Os voluntários vivem e 
trabalham e trabalham dentro da reserva.

Ocean Conservation
Plettenberg Bay, South Africa 
A partir de 17 anos  A partir de 2 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥ meio de Jan a meio Nov

Ajuda com sérias pesquisas

Esta fundação é dedicada à conservação do 
meio marinho na África do Sul por meio de 
pesquisa, vontade de ajudar e dedicação. Você 
pode fazer uma mudança real no futuro da 
bela costa da África do Sul e, ao mesmo tempo, 
apreciar baleias, golfinhos, focas e aves marinhas 
em seu habitat natural. 

Scuba Diving Conservation
Sodwana Bay, South Africa
A partir de 18 anos  de 2 a 12 semanas
 Jan a Nov

Se você gosta de mergulhar

Quem não puder mergulhar terá um curso de 
mergulho primeiro. Os voluntários mergulham 
todos os dias durante a semana pela manhã, 
coletando dados fotográficos sobre tartaru-
gas, mantas, baleias e tubarões com dentes 
irregulares. Os dados coletados são inseridos no 
banco de dados, para os esforços de pesquisa 
marinha, buscando melhor conservação dos 
oceanos.

Voluntariado para conservação

Shark Project
Próximo Gansbaai, South Africa 
A partir de 18 anos  A partir de 2 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥ Ano todo

Observe estes animais fascinantes

Projeto baseado no oceano, uni pesquisa 
científica e participação pública na proteção do 
tubarão branco da África do Sul. Os voluntários 
estão aqui para estreitar a relação dos tubarões 
e turistas, aumentando a consciência sobre 
esses animais maravilhosos. Você se envolve na 
conservação do oceano, na cura de feridas, na 
identificação e no rastreamento. 

Wildlife Conservation
Cidade próxima: Windhoek, Namibia 
A partir de 18 anos  De 2 a 12 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥♥ Ano todo

Vida selvagem na Namíbia

O projeto oferece um refúgio seguro para os 
animais selvagens órfãos e feridos. Os esforços 
são direcionados à reabilitação a longo prazo. 
Os voluntários tem papel importante no cuidado 
e alimentação dos animais, e ajudam nas tarefas 
diárias. Algumas visitas a uma escola local dão o 
apoio a crianças.

Wildlife Research Project
Mossel Bay, South Africa 
A partir de 18 anos  A partir de 2 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥♥	 meio de Jan a meio Dez

Experiência prática em conservação e pesquisa

O projeto oferece uma grande oportunidade 
para se envolver na conservação e sustentabili-
dade da vida selvagem e ecossistema africano. 
Não apenas os voluntários estão diretamente 
envolvidos na proteção e no estudo, mas tam-
bém passam por sessões educacionais, onde o 
foco é ensinar de modo geral. 

Big 5 Game Reserve Conservation
Perto de Port Elizabeth, África do Sul
A partir de 18 anos        De 2 a 12 semanas
Seu impacto: ♥♥♥♥   Ano todo

Grande reserva da vida selvagem

Indicado para voluntários interessados em ter 
um experiência em uma reserva de conservação 
com os 5 grandes animais selvagens. Você es-
tará envolvido no dia-a-dia das tarefas e gestão 
da reserva. Sua contribuição será valiosa ao 
cuidar dos animais que precisam de reabilitação 
e criação. Você fará a diferença na vida selva-
gem local, e na conservação de várias espécies 
vegetais e animais.

Namib Wilderness Experience
Karas District Helmeringhausen, Namíbia
A partir de 18 anos   De 2 a 12 semanas
Seu impacto: ♥♥♥♥   Ano todo

Conservação da vida selvagem

O projeto está situado em um parque nacional 
na sul da Namíbia. A área possui uma pais-
agem exclusiva com dunas de areia vermelha, 
vasta grama e imponentes serras. Você estará 
envolvido na gestão do dia-a-dia da fauna adap-
tada ao deserto e uma variedade de atividades, 
que podem incluir monitoramento e configu-
ração de infravermelho e armadilhas fotográfi-
cas, reabilitação ambiental, patrulha de noite e 
acampamentos sob as estrelas.
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Voluntariado para conservação

Ms Sarah Booth, Gerente de Vendas e  Produtos 
na Good Hope Volunteers:

“O mundo em que vivemos hoje é um lugar frágil. 

Devotando tempo e recursos para projetos que tentam 

proteger e servir nossa delicada vida selvagem e co-

munidades é algo em que todos podem ajudar. Con-

struindo assim um futuro melhor para as próximas ger-

ações. Viajando com responsabilidade e deixando um 

impacto benéfico duradouro nos lugares que visitamos 

estão se tornando cada vez mais importantes. Ter sido 

voluntário e também ter gerido projetos voluntários, 

vejo como ambas as partes se beneficiam; como 

um voluntário, você está cercado por pessoas que 

pensam como você, garantindo amizades duradouras, 

mas você também retribui a causas vitais. Eu me 

sinto privilegiada por ajudar a Good Hope Volunteers 

em seu crescimento, e nos permitir focar em apoiar 

os  voluntários e projetos que atendam aos rígidos 

padrões éticos quenós defendemos. Garantindo assim 

que algo duradouro é alcançado, não só por mim, mas 

pelos nossos voluntários e parceiross.”

Wine and Wildlife Experience
Distrito de Maltahohe, Namíbia
A partir de 18 anos   De 2 a 12 semanas
	  Ano todo

Uma semana de pura aventura espera por você

Durante uma semana repleta de diversão e 
aventura, você ficará imerso na natureza e se 
surpreenderá com as belas paisagens que a 
região de Hardap tem a oferecer. Há uma série de 
excursões locais, que são pagas adicionalmente, 
enquanto você estiver no projeto. É necessário 
nível intermediário de condicionamento físico 
para esta semana cheia de aventuras.
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Outras Categorias  

Cape Nature Conservation
Muizenberg, South Africa 
A partir de 18 anos  A partir de 2 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥♥ Setembro a junho

Combine o voluntariado social com a conservação

Voluntarie-se em uma reserva que visa pro-
mover a conservação da fauna e flora indígenas 
do pantanal de Zandvlei, em Muizenberg. O 
programa é muito amplo e todos os dias será 
preenchido com uma nova aventura. Interaja 
com pessoas de toda a África e faça a diferença 
na conservação da reserva.

Community & Wilderness Outreach
Tuli Block, Botswana
A partir de 18 anos  De 4 a 12 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥♥  meio de Jan a meio Dez

Combine o voluntariado social com a conservação

Este é um projeto único que se concentra na 
construção de relações entre comunidades, 
famílias e os animais e proprietários de reservas 
na zona rural de Botsuana. Também oferece 
programas de apoio e atividades educacionais 
na esperança de preencher a lacuna delicada 
entre todos os membros desse ambiente único. 

Conservation & Community
Paterson, South Africa 
A partir de 17 anos  De 2 a 8 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥ Ano todo

Combine o voluntariado social com a conservação

Este projeto oferece uma rara oportunidade 
de combinar desenvolvimento comunitário e 
proteção ambiental. Os voluntários trabalharão 
diretamente com crianças de uma instituição de 
assistência local, bem como apoiarão os esfor-
ços de conservação ambiental em uma reserva 
de caça de trabalho.

Domestic Animal Shelter
Hout Bay, África do Sul 
A partir de 18 anos  A partir de 2 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥♥ Ano todo

Por amor aos animais domésticos

Este centro é uma organização sem fins lucra-
tivos, pró-vida, cujo objetivo principal é resgatar, 
reabilitar, reunir e relar para cães e gatos 
perdidos, abandonados, abusados e negligen-
ciados. Os voluntários fazem uma diferença 
marcante na vida dos animais daqui e precisam 
ter paciência e um profundo amor pelo trabalho 
que eles farão.

Family Dairy Farm Experience
Próximo Plettenberg Bay, South Africa 
A partir de 18 anos De 2 a 12 semanas
 Ano todo

Trabalhar em uma fazenda de gado leiteiro

A fazenda é de gado leiteiro, familiar que cres-
ceu com sucesso de suas atividades originais de 
agricultura mista e produção de leite para uma 
fazenda popular e uma cafeteria, oferecendo 
uma variedade de produtos para consumo 
doméstico e varejo, além de mudas e plantas de 
no viveiro local para venda. 

Farm Animal Rehabilitation 
Plettenberg Bay, África do Sul 
A partir de 18 anos  2 - 12 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥♥ Ano todo

Por amor aos animais da fazenda

A missão deste projeto sincero é aliviar o sof-
rendo de cavalo de carroça os burros, sobrecar-
regados e abusados , proporcionando-lhes um 
lar para sempre. O santuário é dedicado ao bem 
estar de animais rurais resgatados de fazendas e 
de uma vida de dificuldades. Os animais do san-
tuário incluem burros, cavalos, gado, avestruzes 
e até mesmo um zebra domesticada, resgatada 
de maus tratos.

Horse Trail Experience
Plettenberg Bay, South Africa 
A partir de 18 anos  A partir de 3 semanas
 Ano todo

Se você ama cavalos

Auxiliar nos cuidados e funcionamento geral dos 
rebanhos dos cavalos em uma propriedade de 
260 hectares ao longo da bela Garden Route. 
Alguns são de montarias em trilhas, outros ainda 
em treinamento, necessitando de cuidados 
adicionais. Alguns cavalos foram resgatados 
e reconstrução da confiança desses com hu-
manos é crucial.

Medical Project
Omaheke region, região leste Namibia
A partir de 18 anos  De 2 a 12 semanas
Seu Impacto: ♥♥♥♥♥   meio de Jan a meio Dez

Voluntariado médico

O projeto está comprometido em melhorar a 
vida da comunidade através da educação, as-
sistência médica e melhores condições de vida. 
A equipe da clínica fornecer cuidados de saúde 
primários aos locais. Projeto para voluntários 
em cuidados de saúde, serviço comunitário, 
nutrição e medicina.

Wine Farm Experience
Próximo Plettenberg Bay, South Africa 
A partir de 18 anos De 2 a 12 semanas
 Ano todo

Trabalhar em uma fazenda de vinho

Os vinhos sul-africanos são mundialmente 
famosos. A região se expandiu para 16 vinhedos 
com 10 propriedades boutique produzindo seus 
próprios vinhos com grande variedade de uvas 
cultivadas. Os voluntários se envolvem em todas 
as atividades agrícolas do vinho, incluindo ger-
enciamento de campo, construções de grade, 
plantio, colheita, maturação e engarrafamento.
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