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 0 kr. i adm. omkostninger 

 Medlemskab for kun 100 kr. årligt 

 Alle midler går direkte til formålet 

 Løbende lokal dialog og kontrol 

 
 
   

Afrikaskolen er en privat, humanitær 

forening, der gennem frivilligt arbejde, 

kontingenter, gaver og fondsstøtte hjælper 

fattige, udsatte og forældreløse børn i det 

fattige nordlige Sydafrika til livsophold, 

skolegang og videre uddannelse 

Bidrag modtages på konto 2257-6269357493 (Nordea Bank) 

For yderligere information og indmeldelse: www.afrikaskolen.dk 

 

Støt fattige udsatte børns 

opvækst og skolegang i 

Limpopo, Sydafrika 

http://www.afrikaskolen.dk/
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Hjælp til fattige og udsatte børns opvækst, skolegang og uddannelse 
 

Afrikaskolen arbejder i det nordlige landdistrikt Vaalwater i Waterberg-området i 
Limpopo-provinsen. Dette område har vi opnået et indgående kendskab til 
gennem mange års arbejde og ophold. 

 
 

Området er et af de allerfattigste i Sydafrika. Her opererer 

kun få hjælpeorganisationer. Derfor er der brug for støtte. 

 

Limpopo er den nordligste af Sydafrikas ni provinser, og den grænser op til 
Botswana, Zimbabwe og Mozambique. Befolkningstallet svarer til Danmarks, 
mens arealet er tre gange større. Langs floderne i Vaalwater findes i begræn-
set omfang jord egnet til landbrug, og her dyrker de hvide farmere tobak, citrus, 
chili, grøntsager og vandmeloner. Af Waterbergs befolkning er ca. 3% hvide, og 
denne befolkningsgruppe ejer næsten al jorden i området. 

Området er præget af stor arbejdsløshed (62%) med deraf følgende fattigdom 
(63% under FN’s fattigdomsgrænse). Konsekvensen er sult, vold, druk, HIV 
(25% af befolkningen er HIV-smittet mod landsgennemsnittets 5%), og udbredt 
analfabetisme. Trods officiel skolepligt kommer omkring 32% af børnene aldrig i 
skole - især pigerne får ingen skolegang, da de skal hjælpe til hjemme. 

Waterberg er blandt de allerfattigste områder i Sydafrika, men der er næsten 
ingen hjælpeorganisationer til stede.  
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Lokalt forankrede projekter 

 
Afrikaskolen samarbejder med en lokal non-profit hjælpeorganisation, Bushveld 
Mission, som vi gennem flere år har opbygget et godt og tillidsfuldt samarbejde 
med. 

Denne lokale hjælpeorganisation driver et børnehjem for pt. ca. 50 forældreløse 
og voldsramte børn & unge og fører desuden ugentlig tilsyn med de lokale 
skoler og et skolekøkken i den lokale township, hvor de større børn kan få et 
frokost-måltid. 

Via dette tætte lokale samarbejde er vi sikre på, at støtten ubeskåret går til de 
aftalte projekter og aktiviteter.  Som forening kan vi dokumentere, at vi har 0 kr. i 
administrative omkostninger, takket være frivillig indsats og omkostnings-
dækning – dvs. at hver en krone når frem til de enkelte børn. 

For at kunne hjælpe børnene i området til opvækst, skolegang og uddannelse 
søger Afrikaskolen støtte til helt basale daglige formål og konkrete projekter.  

 
Man kan f.eks hælpe via: 

 et års medlemskab på min. 100 kr. for private og 1.000 kr. for firmaer 
 gavebidrag (jf. bagsiden) 

 arbejdskraft  
 volontørindsats  

 

 
Som medlem modtager man årligt to nyhedsbreve og bliver inviteret til den 
årlige generalforsamling - samt hjælper børnene til en bedre fremtid. 
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Støttemuligheder 
 

 
 

Eksempler 

Dagligdagen 

    100 kr.  =   mad til ét barn i 13 dage eller mad til 13 børn i én dag 

    200 kr.  =   ét års skolematerialer til ét barn 

    400 kr.  =   skoleuniform, genbrug (krav), tøj og sko for ét barn årligt 

 1.500 kr.  =   drift af skolens grønsagshave i ét år 

 1.800 kr. =   bøger til skolens bibliotek i ét år 

 2.500 kr.  =  sponsorering af en secondary elev i ét år (gerne for min. 3 år) 
 
Konkrete projekter 

 Landbrugsdrift: hjælp til børnehjemmets daglige forbrug (selvforsyning) 

 Værksteder: uddannelse af større børn (selvforsørgelse) 

 Byggeri: udvidelse af børnehjemmet (livsopretholdelse) 
 

   

På vegne af børnene i Limpopo siger Afrikaskolen tak for enhver støtte 

www.afrikaskolen.dk 


