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Nyhedsbrev 5; Kontingent, nyt køkken, urtehave – samt ny skole
Tid for indbetaling af kontingent
Det er nu tid til indbetaling af kontingent for 2008 samt evt. supplerende støttebidrag. Vi
håber meget, at du fortsat vil støtte op omkring foreningen Afrikaskolens arbejde, da det
alene er medlemmernes bidrag, der muliggør vores hjælp og støtte til skolerne. Vi synes
selv, at vi med ret få midler, en stram styring og en hel del frivilligt arbejde har gjort en
rigtig stor forskel for skoler, elever og lærere.
Det som mange bidragydere har lagt vægt på ved Afrikaskolen er:
• at pengene går til projekter på konkrete skoler, og
• at næsten 100% af midlerne går til skolerne (i 2007 har eneste anden omkostning
være 2 kr. i gebyr til Nordea!)
• at der bliver fulgt op med løbende nyhedsbreve og billeder, der fortæller om, hvad
pengene bliver brugt til
Kontingentet for 2008 er 100 kr. men yderligere bidrag er naturligvis velkomne. Vi har
ikke betalingsservice eller girokonto, da det er ret dyrt at etablere (vi vil hellere bruge
pengene på børnene). Du skal altså selv bankoverføre pengene til Afrikaskolens konto:
Nordea reg. 2257 konto 6269-357-493. Du kan eventuelt få din bank til at etablere en fast
overførsel til Afrikaskolens bankkonto. Det kan være et fast månedligt, halvårligt eller
årligt beløb. Husk at overførslen skal indeholde dit medlemsnummer, telefon eller navn,
så vi kan identificere indbetalingen.
Tshukuduskolen: I marts besøgte vi Tshukuduskolen
for at besigtige de forbedringerne som Afrikaskolen
har bevilget penge til jfr. sidste nyhedsbrev. Alle de
aftalte ting var blevet udført:
• Anden halvdel af skolens tag og loft er
udskiftet med nyt, således at hele skolens tag
og loft nu er renoveret.
• Der er bygget et skolekøkken, så børnene også
i regntiden fra oktober til april kan få
skolefrokost. Tidligere droppede man
frokosten, hvis det regnede, fordi bålet gik ud
og eleverne blev gennemblødte. Lærere og
elever er begejstrede for køkkenbygningen.
Den har halv-vægge, siddepladser langs
siderne samt et centralt ildsted hvor frokosten
koges i støbejernsgryderne. Lærerne fortæller,
at de forbedrede frokostfaciliteter betyder
rigtig meget for den daglige elevsundhed og
for koncentrationen og indlæringsevnen.
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Skolens køkkenhave blev etableret i november.
Imidlertid blev regnen i december og januar så
kraftig, at planterne nærmest skyllede væk.
Skolen retablerede køkkenhaven, der nu er
plantet til med spinat, tomater, bønner og
græskar. Selv om der endnu ikke har været
meget grønt at putte i frokostgryden, har
eleverne været meget engageret i
køkkenhaveprojektet og har lært meget.
Der er blevet indkøbt endnu nogle hylder til
skolelokalerne.

Som tidligere aftalt har tobaksfarmens ejer Tinus betalt arbejdskraft til køkken- og
tagprojektet og også givet et økonomisk tilskud til færdiggørelsen. Så samlet set er
Tshukuduskolens bygninger og ydre rammer over det sidste år blevet betydeligt
forbedret, takket være dine bidrag til Afrikaskolen. Samtidig får vi igen og igen at vide, at
vores engagement i skolen virkelig har motiveret og engageret lærerne - det var en rigtig
rar fornemmelse at være Afrikaskolen repræsentant for alle jer bidragsydere!
Lebogang skolen. Vores lokale samarbejdspartner Bushveld Mission ønskede at vise os
den nærliggende Lebogang-skole, som de også arbejder
med.
Generelt er det sådan med Limpopo provinsens
landdistriktskoler, at kun lærernes lønninger er relativt
sikre og bliver udbetalt som forventet af
provinsregeringen. Andre ting som eksempelvis
bygningsvedligeholdelse, inventar, skolefrokoster, el,
drikkevand, toiletter og ofte også basale skolematerialer
som lærebøger, kort og hæfter, er der desværre ikke
penge til.
Lebogang-skolen som vi besøgte, viste sig desværre at
være et rigtig godt eksempel på dette. Skolen har 18
elever, der alle er tobaksarbejderbørn fra en farm ca. 5
km væk. Skolelederen, som hedder Simon Matjila, har
været på skolen i 30 år og bor i en lille hytte ved skolen.
Hjælpelæreren, som hedder Mary Matalou, har været på
skolen i 15 år og bor helt uacceptabelt i en lille,
ældgammel og utæt campingvogn lige bag
skolebygningen.
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Undervisningslokalerne mangler
vedligeholdelse og gulvet i et af lokalerne er
nærmest livsfarligt at bevæge sig på.
Der er ikke vand på skoleområdet og skolen er
afhængig af, at en tank med drikkevand fyldes
hos en yderst negativ og fjendtlig nabofarmer.
Så skolen har i perioder intet vand. Vi gav
spontant et par elever vores halvlitersflasker
med drikkevand – og de tømte dem i begærlige
slurke. Børnene tørstede tydeligvis i de 35
graders varme. Bushveld Mission har foreslået os, at foreningen Afrikaskolen involverer
sig i støttearbejdet med denne skole også.
Ny ønskeliste: Lebogang-skolen og sponsorbarnet Prudence
Bushveld Mission har i samarbejde med lærerne udarbejdet en ny ønskeliste. Da vi i 2007
har gjort en stor forskel for Tshukuduskolen, vil vi foreslå, at drosle lidt ned for
aktiviteter her og i stedet i en periode prioritere Lebogang-skolen. De aktiviteter som
bestyrelsen foreslår støtte til på Lebogang-skolen omfatter:
• Reparation af betongulv i et af klasseværelserne
• Etablering af et rum i en ubenyttet bygning, så lærerinden får en menneskeværdig
bolig
• Indkøb af skolematerialer og tavler til ophængning
• Køkkenbygning
• Skoleuniformer
Endvidere vil vi foreslå, at foreningen sponserer og reserverer midler til den dygtige
afgangselev Prudence fra Tshukuduskolen, så hun fra næste år kan fortsætte i
mellemskolen (kun underskolen i Sydafrika er gratis). Hun vil gerne være sygeplejerske.
Ovennævnte forslag vil blive diskuteret på generalforsamlingen den 15. april.
Status og Regnskab
Ved udgangen af 2007 havde foreningen 111 medlemmer og der var indsamlet godt
33.000 kroner. Eneste direkte omkostning i 2007 har været 2 kr. i gebyr til Nordea, alle
øvrige udgifter og tid er doneret. IT-virksomheden Endelave.net (www.endelave.net) vil
fra 2009 sponsorere Afrikaskolens hjemmeside på egen server. Tusind tak til
endelave.net!
Generalforsamling
Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 15. april 2008 på Olesvej 12 i Virum.
Dagsorden og det foreløbige regnskab kan ses på hjemmesiden. Forslag fra medlemmer
skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage før generalforsamlingen.
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