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Nyhedsbrev 7;  Kildebjergskolen, Lebogangskolen, Sponsorpiger, Meetsetshehla Secondary 
school og Bushveld Mission 
 
Kildebjergskolen 
Afrikaskolen blev i august kontaktet af lærerne på Kildebjergskolen i Mørkøv ved Holbæk. Skolen 
skulle i november 2009 lave en emneuge for skolens 400 elever med overskriften ” Hjælp 
Afrikanske børn i skole”. Skolens emneudvalg havde været rundt på diverse hjemmesider og valgt 
at støtte Afrikaskolen, især fordi vi ikke har administrationsudgifter, fordi vores skoleprojekter er 
jordnære og forståelige for  skolebørn og fordi vi løbende følger op på tingene. Vi blev selvfølgelig 
rigtig glade og Sven Borg, der har besøgt Tshukuduskolen, tog til Kildebjergskolen og skød 
emneugen igang med lysbilleder og fortællinger fra Sydafrika. Herefter arbejdede eleverne resten af 
ugen i forskellige workshops med hver deres afrikanske emne. De sidste dage i emneugen var 
forældrene på besøg på skolen og så børnenes arbejde. Børnene havde lavet forskellige boder, hvor 
man kunne støtte afrikanske børn, de solgte kage, kaffe og andre ting og sager. Og her før jul løb så 
resultatet af børnenes indsats ind: Kildebjergskolen havde samlet 15.000 kroner ind til 
Afrikaskolens projekter. Vi er virkelig imponerede over beløbets størrelse og takker på de 
afrikanske landarbejderbørns vegne Kildebjergskolens børn, lærere og forældre, der  jo nok har lagt 
størstedelen af beløbet i børnenes boder!  
 
Lebogangskolens projekter 
I oktober/november 2008 besøgte vi under en ferierejse skolerne sammen med samarbejdspartneren 
Bushveld Mission. 
Vi har nu ved selvsyn set forbedringerne på Lebogangskolen, som blev beskrevet i sidste 
nyhedsbrev. Der er et par billeder af forbedringerne. Vi blev inviteret på skolefrokost i det nye 
skolekøkken og vi var rigtig populære hos både elever og lærere.  
 
Sponsorbørn og Meetsetshehla Secondary School 
Ud over børns grundskoleuddannelse har Afrikaskolen en målsætning om at støtte skolebørns 
videregående uddannelse med særlig fokus på pigers muligheder. I Afrika er pigerne de store 
uddannelsesmæssige tabere, da de ofte holdes hjemme fra skole eller tages ud, når der er brug for 
praktisk hjælp i hjemmet.  
 
Afrikaskolens generalforsamling vedtog at tiden er inde 
til at give støtte til den første elev. Omkostningerne for 
skolepenge, bøger, mad, skoletøj og evt logi/transport er 
2500 kr./år i et fem årigt forløb. Støtten går i 2009 til den 
dygtige og meget motiverede elev Prudence fra 
Tshukuduskolen, som gerne vil være sygeplejerske. 
Hendes mor er enlig og har 4 børn hun forsørger for de 
ca. 500 kroner/måned, hun tjener som tobaksarbejder. Så 
uden støtte kommer Prudence ikke videre. Både hun selv 
og hendes mor er dybt taknemlige for den mulighed, som 
Afrikaskolens 5-årige sponsorat giver.  
 
Ud over ”foreningsbarnet” Prudence har et antal danske medlemmer ønsket at sponsorere deres eget 
”private” barn. Private sponsorater behøver ikke at være for fulde 5 år, man kan også sponsorere i 
færre år. Det skyldes, at der ofte er elever, der allerede går i Secondary School og måske blot 
mangler 1 eller 2 år. Men af forskellige årsager kan eleverne/forældrene ikke kan skaffe penge til 
det kommende skoleår og derfor må eleven forlade skolen medmindre en sponsor findes. 

 
 

FORENINGEN AFRIKASKOLEN 
www.afrikaskolen.dk 
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Afrikaskolen tilbyder i den anledning at etablere kontakt mellem interesserede danskere og 
”Bushveld Mission” som er koordinator/kontaktorganisation for flere sponsorbørn i området. Vi har 
sammen med ”Bushveld Mission” udstukket klare retningslinier for både forenings- og privat 
sponsoraterne og har fuld tillid til at tingene kører som aftalt. Foreningen påtager sig at følge op på 
”de private børn” når foreningen besøger ”foreningensbørn” i området. Foreningen kan imidlertid 
ikke selv indgå som arrangør, protektor eller direkte part i de private sponsoraftaler. Ønsker man et 
privat sponsorat, skal man være opmærksom på, at det ikke er muligt at fratrække beløbet i skat, da 
sponsoratet etableres  direkte med den Sydafrikanske samarbejdsorganisation Bushveld Mission. 
Ønsker man et privat sponsorat, kan man kontakte formanden. 
 
Sponsorbørnens videre uddannelse sker på Meetsetshehla 
Secondary School (mellemskole og gymnasium) i den lille by 
Vaalwater. Vi har besøgt skolen sammen med Bushveld 
Mission og har haft et længere møde med rektor. Vi har 
besigtiget lokaler, faciliteter og undervisning og tingene er helt i 
orden. Dygtige lærere, gode faciliteter og motiverede elever. 
Skolen er blandt de 20 bedste i Limpopoprovinsen (højeste 
eksamens- beståelse med 98-100% elevbeståelse i de sidste 4 
år!). Der er ca. 700 elever på skolen. Samarbejdet mellem 
skolen og Bushveld Mission er også rigtigt godt og for tiden er 
ca. 30 private sponsorbørn på skolen formidlet og administreret 
af Bushveld Mission.   
 
Nye projekter 
Vi havde planlagt projekter på bl.a. Lebogang og Morekure primary school. Imidlertid har Bushveld 
Mission bedt os om at vente lidt med nye byggeprojekter, da der cirkulerer rygter om, at disse to 
skoler og muligvis flere af områdets grundskoler skal sammenlægges fra januar 2009. 
Oplysningerne Bushveld Mission får er modstridende og erfaringen viser, at sådanne rygter kan 
løbe i årtier uden at blive til noget. Men under alle omstændigheder vil vi afvente januar 2009 og se 
hvad der sker fra provinsens skoleforvaltnings side, før vi sætter yderligere projekter igang. 
 
Bushveld Mission 
Er en hårdtarbejdende, meget dedikeret forening med 4 fuldtidsansatte medarbejdere, der i det 
daglige gør en rigtig stor forskel for meget små penge. Organisationen har hidtil boet til leje i et hus 
lidt uden for byen Vaalwater. Bushveld Missions vision er at kunne oprette et ”school orphanage”, 
dvs. både et hjem og en grundskole for forældreløse børn og børn fra voldelige og truede familier. 
Men uden rammerne og pengene har visionen ligget langt ude i fremtiden.  
Men ind fra højre kom for nogle måneder siden en Amerikaner, der havde hørt om Bushveld 
Mission og som i et par dage fulgte organisationen sociale arbejde med børn og skoler. Og før han 
rejste hjem, havde han købt en nedlagt landejendom til Bushveld Mission, som de nu kan flytte ind i 
og starte arbejdet med at etablere visionen om børnehjem og tilhørende skole. Det er et 
kvantespring for den lille organisation og de var så utroligt glade for forsynet. Afrikaskolen har selv 
fået meget ros for vores indsats og donationer dernede og Afrikaskolen er en af Bushveld Missions 
hovedsponsorer, der gør en stor forskel i mange børns dagligdag. Så en stor tak til alle bidragydere! 
 
Status og Regnskab 
I december 2008 har foreningen 114 medlemmer og der er indsamlet godt 56.000 kroner.  
Der har ikke været nogen omkostninger i perioden. 
 
Bestyrelsesmøde 
Fandt sted i november (se referat). Næste nyhedsbrev kan forventes i marts 2009.  
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Billeder fra Lebogang skolen og af Afrikaskolens første sponsorbarn Prudence 
 

Det halvfærdige skolekøkken i august  Det færdige skolekøkken, hvorfra 
 vi fik skolefrokost serveret 

 

Mary er nu flyttet fra campingvogning 
ind i sin færdigindrettede embedsbolig 

 Opslagstavlerne er hængt op og her hænger nu 
plancher til engelskundervisningen 

 

Afrikaskolens første sponsorbarn Prudence 
starter på Meetsetshehla Sceondary School 
 i  januar 2009, når sommerferien er slut. 

 Vi havde en skoletaske-rygsæk med til hende. 
Hun vil gerne være sygeplejerske og hun 
glæder sig til at starte Secondary School 
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Billeder fra Metsetshehla Secondary school, Vaalwater, 2008 
 

Indgangen til Meetsetshehla secondary school  Et klasselokale 
 

 

Foreningen Afrikaskolen 
 fortæller om Danmark  

 Frikvarter 

 

Fysiklokalet  Computerlokalet 
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Billeder fra Metsetshehla og fra Bushveld missions nye hus, 2008 

 

Fra fysiklokalet  Skolens rektor mr. Pretorius 
 

 

Biologilokalet  Præmier og udmærkelser, som skolen har fået 

 

David og Lizette foran Bushveld Missions 
nye hus, der blev sponsoreret af en amerikaner 

 Her vil Bushveld Mission over de næste år 
etablere  hjem og skole for forældreløse børn  
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Det Sydafrikanske Skolesystem 
 

Primary School/grundskole: 7 år 
 

 
6 -8 år 

 
Foundation 

Phase 
 

 
Grade 1 
Grade 2 
Grade 3 

 
9-10 år 

 
Intermediate 

Phase 
 

 
Grade 4 
Grade 5 

 
11-12 år 

 
Senior 
Phase 

 

 
Grade 6 
Grade 7 

 
Secondary School: 5 år 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13-14 år 

 
Fælles basisår 

 
Grade 8 
Grade 9 

 
 
 
 
 

15-17 år 
 
 

    
 

Grade 10 
 

Grade 11 
 

Grade 12 
 
 
 

• Computing 
• Management 
• Accounting 
• Technical 
• Others 

Universitet 

• School of Education 
• School of Nursing 
• School of Health 
• School of Tourism 
• Others

Andre Institutioner College 

Valg af liniefag 
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