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Nyhedsbrev 2: Koordinations- og indkøbsrejse til Sydafrika
I marts 2007 rejste Danna og Kasper Borg på en privat ferierejse til Sydafrika, bl.a. for at
indkøbe ønskeliste-ting til Tshukuduskolen og koordinere fremtidige aktiviteter med
Lizette og David Naudé fra vores samarbejdspartner Bushveld Mission.
Indkøb
Ved ankomsten besluttede vi at købe tingene i Pretoria.
Vi købte lommeregnere, blyanter, kuglepenne,
viskelæder, blyantsspidsere, kladdehæfter, prestic,
limstifter, sakse, karton, fedtfarver – og bolcher. Den ene
butik gav 10% rabat på indkøbet, da vi forklarede
formålet og den anden butik ville i april kontakte Anette
og donere et restlager af udgåede skolematerialer. Positiv
stemning og velvilje hele vejen igennem!
Tshukuduskolen og tobaksfarmen
Tshukuduskolen er vores hovedskole, og den vi primært støtter. Den ligger på en
tobaksfarm og skolebørnenes forældre er alle tobaksarbejdere. Vi mødtes med Lizette,
David og Thunette fra Bushveld Mission torsdag den 22. marts ved skolen, hvor børnene
modtog os med stor begejstring. Børnene blev stillet på række og vi uddelte et sæt af det
indkøbte til hver af de godt 50 elever. Det er vanskeligt at beskrive børnenes reaktion og
glæde. De sad stille, betragtede tingene, trykkede på regnemaskinens taster, bladrede i det
fine kladdehæfte med Superman på forsiden, tog det ene bolche i munden og gemte det
andet til næste dag.
Lærerinderne Maria og Julia fik også en regnemaskine hver og opførte en vuggende
glædesdans med armene i vejret. De havde åbenbart heller ikke en! Det er reglen, at alle
skolematerialer indsamles og låses inde i lærernes huse efter skole, så de ikke forsvinder.
Tshukuduskolen ligger på tobaksfarmen Sisi Farms. Da det er vigtigt, at farmens ejere er
orienterede om vores arbejde på Tshukuduskolen, talte vi med farmens hvide bestyrer
Johan. Han var meget positiv overfor vores forening og forklarede detaljeret om både
tobaksarbejdernes og farmens økonomiske situation.
Skolelærerne
Vi havde en længere samtale med lærerne om deres egne og
børnenes behov og problemer og vi diskuterede deres
forslag til forbedringer. I den sammenhæng udtrykte
lærerne stor glæde og taknemlighed for den støtte som
Afrikaskolen gav og sagde, at det betød virkelig meget for
deres motivation, at vi var interesserede i deres arbejde med
børnene og havde forståelse for deres vanskelige
undervisningsforhold.
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Bushveld Mission koordination
Efter skolebesøget havde vi møder med Bushveld Mission. Vi forklarede om vores
støtteprincipper, regnskabsaflæggelse og behovet for tilbagemeldinger fra skolerne. Vi er
meget enige om, hvorledes det både praktisk og regnskabsmæssigt skal gribes an. Vi har
lavet et engelsk referat af mødet til Lizette, der er regnskabsansvarlig, så alle kan huske,
hvad der er aftalt.
Anette og Bo i Pretoria
Vi har været så heldige, at ”vores” danskere i Pretoria Anette og Bo,
er blevet meget engageret i Afrikaskolens arbejde. Anette var med på
indkøbsrunde og tog efterfølgende med til Vaalwater i flere dage, for
at se skolerne og få en fornemmelse af problemerne. Hun har
undersøgt indkøbspriser, skrevet referater, og har påtaget sig at gå
mere i dybden med at forberede sponsorater til udvalgte pigers
uddannelse.
Anette har allerede lagt utroligt meget krudt og engagement i foreningens arbejde, og vi
er meget taknemlige for at hun har lyst til at påtage sig arbejdet. Det er en kæmpefordel,
at hun bor i Pretoria, så hun kan formidle kommunikation mellem skolerne/Bushveld
Mission og os herhjemme.
Status og Regnskab
Ultimo marts har foreningen 31 medlemmer og der er indsamlet 10.000 kroner til
foreningen. Pt. er der kun omkostninger til hjemmesidens domæne. Der er på rejsen i
marts indkøbt skolematerialer for små 1.700 Rand svarende til ca. 1.200 kroner. De fleste
af indkøbene er blevet fordelt på "vores" Tshukuduskolen og resten er fordelt på
Skuinskloofskolen, der også ligger i området. Vi vil fortælle mere om Skuinskloofskolen
i næste nyhedsbrev.
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