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Nyhedsbrev 4;  Reparation af tag, nye frokostgryder og reoler  
 
Ny ejer på tobaksfarmen.  
I oktober besøgte vi privat Tshukuduskolen for at følge op på og besigtige de 
forbedringer, foreningen havde bevilget penge til og som vores lokale samarbejdspartner 
”Bushveld Mission” skulle gennemføre. Før vi tog af sted, havde vi fået at vide, at 
tobaksfarmen hvorpå Tshukuduskolen ligger var blevet solgt, og at den nye ejer var en 
yngre hvid tobaksfarmer ved navn Tinus. Vi var noget bekymrede for, hvad dette kunne 
betyde, men vores bekymring viste sig at være helt ubegrundet. Da Tinus efter købet 
hørte om Afrikaskolens arbejde med skolens børn og bygninger, ønskede han at møde os. 
Og han tilbød fremover at sponsorere arbejdskraft, hvis Afrikaskolen ville sponsorere 
materialer. Dette er en meget glædelig udvikling, for det viser, at selv om 
tobaksdyrkningsbranchen er meget trængt økonomisk, påtager den nye ejer sig et ansvar, 
som han ikke er forpligtet til. Det betyder også, at Afrikaskolen kan få lavet langt mere 
for de samme penge og dermed kan vi gøre en langt større forskel i børnenes dagligdag 
end vi havde troet og håbet på.  
Følgende konkrete ting var som aftale blevet lavet for Afrikaskolens penge: 
 
Loft, tag og reoler.  
Som beskrevet i sidste nyhedsbrev var tag, 
loftsplader og spær i dele af det ene 
klasseværelse ødelagt og det regnede altid 
ind.   
Da tingene blev brudt ned, viste det sig, at al 
træværk hele vejen igennem skolebygningen 
var totalt råddent og ikke kun den del vi 
havde regnet med. Så omfattende en 
reparation var der ikke budgetteret med, 
men fordi den nye ejer Tinus sponsorerede 
arbejdskraften, kunne vi indenfor budgettet 
alligevel udskifte spær, lægter, tagplader og 
loftsplader til halvdelen af skolebygningen..  
 
Der var også som aftalt indkøbt reoler til de 2 klasseværelser, hvor bøger og 
arbejdsmaterialerne nu ligger pænt og velordnet på hylderne.  
 
Frokostgryder.  
Der var også som aftalt indkøbt store støbejernsgryder til elevernes skolefrokost. For at 
fejre det blev vi inviteret med til skolefrokost. Det var i dagens anledning et 
”luksusmåltid” bestående af klistret majsgrød, tomat/løgsovs samt dampet hvidkål, der alt 
sammen skulle spises med fingrene.  
Det var en stor oplevelse at se frokosten blive tilberedt over bålet, smage den og se 
eleverne utålmodigt stå på række og med fornøjelse spise den tildelte kæmpeportion. Et 
under, at så meget majsgrød kan rummes i en lille børnemave.  
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Og tankevækkende at vide, at det var et 
måltid, som kun de aller-allerfærreste 
danske skoleelever ville have sat 
tænderne eller fingrene i… 
 
Restbeløbet 
Efter at ovenstående ting var købt og 
lavet, havde Bushveld Mission oven i 
købet lidt penge til overs.  
 
For dem købte de materialer til nye stole 
til eleverne. De gamle plasticstole var 

ødelagte og farlige.  
Men metalunderstellet var stadig brugbart og på hvert understel satte David en træplade, 
så stolen nu er blevet en taburet. Han havde allerede lavet 20 stykker for næsten ingen 
penge.  
 
Og de allersidste kroner brugte Lizette til at købe et blåt ringbind til hver elev, der stod 
lige så fint på de nye hylder, samt et antal engelske eventyrbøger, som hun og lærerne 
ville læse op for de to klasser i engelsktimerne.   
 
Elevernes taknemlighed. Når vi 
kommer til skolen, ved eleverne lige 
hvem vi er. Vi plejer at have bolcher 
og tøj med. Denne gang deltog en 
gruppe danske medlemmer i  besøget, 
og de havde medbragt tennisbolde, 
balloner, farveblyanter, tegnepapir, tøj 
mm. hjemmefra, som blev delt ud til 
børnene. At en tennisbold eller en 
farveblyant kan skabe en så enorm 
lykke og taknemlighed hos et barn, er 
faktisk ret forstemmende, når man ser 
på vores egen og vores børns forvænte 
køb-og-smid-væk overflodssamfund.  
De fleste skolebørn havde aldrig set en 
ballon før og var nærmest lidt bange 
for den, når den fes rundt i lokalet. 
Farveblyanterne blev taget i brug med 
det samme og vi modtog nogle dage 
efter en stak breve fra børnene med tak 
til alle jer danske bidragydere.  



Foreningen Afrikaskolen – støtter via frivilligt arbejde, kontingent og gavebidrag 
Bank: Nordea reg 2257 konto 6269-357-493 

3

Ny ønskeliste 
Vi har talt med lærerne og Bushveld Mission om den nye ønskeseddel: 

• Vi vil fortsætte med at udskifte de rådne spær og lægter under skolens tag således 
at hele skolens tag renoveres. Halvdelen er færdigt nu. 

• Vi vil gerne færdiggøre skolens køkkenregionen. Lige nu laves måltiderne under 
åben himmel. Det er fint i tørvejr, men problematisk når det regner, får så går 
bålet ud, eller kan slet ikke tændes. Så skolen ønsker et ”køkken” der består af et 
blik-halvtag med lave mure omkring. Her kan så laves skolefrokost på alle 
årstider, uafhængig af vejret. 

• Endelig vil vi gerne give penge til genopdyrkning af skolens køkkenhave. Vi skal 
have lavet et sikkert hegn omkring køkkenhaven, købt par spader og hakker og 
købt frø og gødning. Måske også et skyggenet hen over haven, for solen kan være 
meget hård og udtørrende i sommerhalvåret. Vi skal også have ført vand hen til 
køkkenhaven. Skolelærerne er begejstrede for vores støtte til køkkenhaven, dels 
fordi de kan bruge aktiviteterne pædagogisk og dels fordi haven vil give et sundt 
tilskud til skolefrokosten. De vil primært dyrke kål, spinat og græskar, der er 
nemme og hårdføre. Og senere eksperimentere med andre ting. Tingene vil først 
blive sået i potter og senere plantes ud. Børnene skal lære at arbejde med jorden, 
så frø, luge, gøde og vande.   

 
Status og Regnskab 
Primo september har foreningen 111 medlemmer og der er siden februar 2007 indsamlet 
godt 30.000 kroner. Pt. er der stadig kun omkostninger til hjemmesidens domæne, alle 
øvrige udgifter og tid er doneret. Ved bestyrelsesmødet i november er der bevilget 15.000 
Rand til reparation af resten af skolebygningens tag, til køkkenbyggeriet og til etablering 
af køkkenhaven svarende til ca. 12.000 kroner. 
 
Generalforsamling i april 2008 
Ved bestyrelsesmødet i november blev datoen for næste generalforsamling sat til 15. april 
2008 i Københavnsområdet. Medlemmer vil få besked i god tid.  
 
Idéer til verdens bedste julegave 
Julen står for døren og man skal til at spekulere sig gul og grøn over julegaver. Har du 
helt styr på, hvad din bror, tante Marie elle kusine Bente skal have i år? For nogen har jo 
alt. Faktisk så meget, at de ikke engang kan finde på et ordentligt julegaveønske. 
Omvendt er der andre der ingenting har. Så I år kan du give dem et gavekort til 
Afrikaskolen! Det er nemt, originalt og det er også en gave, som vækker respekt hos 
modtageren. Du slipper for at ræse byen rundt efter en gave, som kusine Bente synes er 
grim og med stor sandsynlighed vil stå i kø for at bytte ugen efter. Og med et gavekort fra 
Afrikaskolen er der garanti for, at slut-modtageren (Afrikaskolens børn) bliver rigtig, 
rigtig glade.. Så I år kan du med god samvittighed give gaven, der virkelig gør en forskel 
for modtageren –et Afrikaskolen gavekort. Du kan finde gavekortet på hjemmesiden, 
men herunder er der en tilpasset juleversion, du kan udskrive. Husk også at indbetale 
beløbet til Afrikaskolens konto 
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Til:               _________________________________________ 
 
Fra  _________________________________________ 
 
 
Gavekort på kroner:         ______________________ 
 
 
Pengene går til fattige, sorte landarbejderbørns skolegang og uddannelse 
 i 7 konkrete skoler, primært “TSHUKUDU” skolen i Sydafrikas Limpopo provins.  
Følg med i, hvordan din gave bruges på www.afrikaskolen.dk 

 
FORENINGEN AFRIKASKOLEN bruger støtten til bl.a.: 
• Varm skolefrokost (majsgrød)            10 kr./barn/måned 
• Hæfter, blyanter, bøger mm.          300 kr./barn/år 
• Genbrugs-skoleuniform, tøj, sko og toiletgrej     500 kr./barn/år 
• Skolens sportsudstyr (fodbold, basket, rugby mm.)     800 kr./år 
• Skolens grøntsagshave, (frø, vand, gødning, undervisning) 1500 kr./år 
• Skøn- og faglitterære bøger til skolens ”bibliotek”   1800 kr./år 
• Støtte til særligt sårbare børns familier     3500 kr./år/familie 
• Skolens generelle udstyrs og materialebehov   4000 kr./år 
 
Giveren har indbetalt dit gavebeløb til foreningen Afrikaskolen. Hvis du gerne vil  
være medlem af foreningen, kan du enten ringe eller tilmelde dig på hjemmesiden.  
Det er gratis, hvis gavebeløbet er på mindst 100 kr.  
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