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Nyhedsbrev 6; Lebogangskolens projekter samt øen Endelaves loppemarked
Status for Lebogangskolens projekter
Som tidligere beskrevet arbejder vi nu også med Lebogang-skolen i området. Skolen fik via vores
sambejdspartner Bushveld Mission bevilget penge til bl.a.
• reparation af et betongulv i et klasseværelse,
• etablering af væg/rum i en bygning så lærerinden kunne fraflytte sin utætte campingvogn
• bygning af et skolekøkken, så børnene kunne koge og spise deres daglige skolefrokost i
tørvejr.
Som man kan se på billederne vi har fået tilsendt, er arbejdet nu i fuld gang.
Det ødelagte betongulv i et klasselokale er nu blevet repareret med nyt dæklag og rummet er
indflytningsklar. Den nye embedsbolig til lærerinden Mary er næsten færdig. Der skulle blot mures
en adskillende mur til undervisningslokalet, så hun kunne få et rum bagved. Og endelig er der også
fuld gang i bygning af det nye skolekøkken. Skolekøkkenet er halvt færdigt og forventes at kunne
tages i brug inden for en måneds tid. Eleverne og lærerne er begejstrede for forbedringerne og vi
glæder os til om nogle måneder at komme ned og se tingene selv.
Endelave skole, loppemarked og havnefest
Endelave skole på øen Endelave havde i foråret projekt om Afrika og i den sammenhæng fortalte tre
medlemmer ved påsketid om Afrikaskolen, problemerne dernede, vores projekter og hvordan man
kunne hjælpe.
Eleverne var meget interesserede og besluttede, at de ville lave deres egen bod ved øens
loppemarked og havnefest i juli og sælge effekter til gavn for Afrikaskolens børn. Loppemarkedet
løb af stablen i juli måned. Elevernes indsats var formidabel og de kunne ved lukketid overrække
næsten 2000 kroner som støtte til Afrikaskolens projekter.
Afrikaskolen havde også en bod ved arrangementerne. Man kunne kaste terninger og vinde flasker
eller man kunne købe lodder og vinde den lækre købmandskurv, som øens handlende havde
sponsoreret spændende ø-produkter til. Og man kunne købe hjemmelavet hybenmarmelade.
Samlet blev der på Endelave i juli måned indsamlet næsten 7000 kroner, hvilket var et meget flot
resultat. Afrikaskolen takker mange gange skoleeleverne for deres indsats og Endelaves handlende
for de flotte donationer til kurven.
Status og Regnskab
I august 2008 har foreningen 91 medlemmer og der er indsamlet godt 28.000 kroner.
Der har ikke været nogen omkostninger i perioden.
Bestyrelsesmøde
Finder sted i september og nye ansøgninger og projekter vil blive behandlet.. Næste nyhedsbrev
forventes ultimo 2008.
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Billeder fra Afrikaskolens Lebogang-projekter i Sydafrika, august 2008

Skolekøkken, hvor varm skolefrokost
daglig koges til 18 elever

Nu bygges der et nyt skolekøkkenmed tag og
bænke -og det tages i brug før regntiden

Mary’s embedsbolig var en gammel,
utæt campingvogn.

Når væggen er muret færdig, er Marys nye
embedsbolig-rum klar til indflytning

Sådan så det ødelagte skolegulv ud i et af
undervisningslokalerne

Og sådan ser det ud, efter at det er blevet
repareret
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Billeder fra øen Endelaves Loppemarked og havnefest juli 2008

Endelave Skoles elever solgte indsamlede
ting og sager på loppemarkedet

Eleverne kunne aflevere næsten
2000 kroner til Afrikaskolens projekter!

På øens havnefest havde
Afrikaskolen også en bod

Her kunne man rafle og købe lodder
til ”Afro-købmandskurven”

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