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Nyhedsbrev 10: Børnehjemmet, provinsadministrationen og racismen grimme ansigt
Børnehjemmet & skolen ”Thabile Care Center”
Som beskrevet i sidste nyhedsbrev bevilgede Afrikaskolen penge til etableringen af hjem & skole
for forældreløse mindre børn ved Bushveld Missions hus. Et par gamle garager skulle ombygges og
indrettes til skolebygning, badeværelse og soverum til børnene. Vi har støttet med penge til
mursten, badeværelsesgrej, tæpper, skoleborde og –stole, bøger, skrivegrej, legeredskaber mm.
Ved vores private besigtigelsesrejse i oktober har vi set
resultatet af donationen. Den ene ombyggede garage
fungerer nu som soverum & badeværelse for de indtil
videre 6-8 forældreløse børn, som Bushveld Mission havde
taget til sig. Den anden garage er indrettet til skolestue med
tavle, borde, stole, bøger mv. Og lige udenfor legede de
glade børn i de legeredskaber, som Afrikaskolen også
havde sponsoreret. Hvert barn har sin forfærdelige historie
og baggrund, men har nu et trygt og kærligt hjem i
Bushveld Missions care center.
Sponsorbørnene på Meetsetehehla Secondary School
Vi besøgte også Meetsetshehla Secondary School, hvor de danske sponsorpiger går.
Tilbagemeldingen er, at både skolen og Bushveld Mission har godt styr på pigerne og at de klarer
sig fint. Se billede i billedsektionen.
Skoleadministrationen i Vaalwater
Vi har endvidere haft et møde med provinsens skoleadministration for Vaalwater-området. Formålet
med mødet var at få større klarhed omkring den planlagte sammenlægning af landarbejderskolerne,
især hvilke skoler det drejer sig om og hvornår en evt. sammenlægning kan forventes. Vi vil jo
nødigt investere penge i skolebygninger, der om kort tid blive nedlagt. Beskeden fra
skoleadministrationen var, at der formentlig over det næste års tid bliver nedlagt en række
landarbejderskoler og at disse elever så overføres til et par eksisterende skoler (bl.a. Skuinskloof og
Reathlatlhwa), der så skal udbygges til egentlige centralskoler med 150-200 elever. Der er dog en
del problemer med at få bevilget penge til bl.a. skolebus og udvidelse af skolefaciliteter på de
kommende centralskoler, så hvornår planerne føres ud i livet er uvist. Det kan tage flere år.
Skoleforvaltningen havde ingen egentlige forslag eller prioriteringer til evt. støtte, men foreslog, at
vi kontaktede de enkelte skoleinspektører direkte mht. fremtidige behov.
Racismens grimme ansigt
Vores samarbejdspartner Bushveld Mission havde en svær personlig krise under vores ophold
dernede. De har hidtil haft en lokal sponsor, der hver måned gav 13.000 Rand, herunder 5.000 Rand
til en madordning for secondary school børn, der ikke fik mad til dagligt. Problemet opstod, da
sponsoren tilfældigvis hørte, at Bushveld Missions Thunette (hvid kvinde på godt 20 år), havde en
sort mand som kæreste. Det kunne den lokale sponsor ikke leve med og han meddelte, at han
opsagde sponsoraftalen øjeblikkeligt, hvis ikke Thunette straks ophørte sin relation med den sorte
mand. Bushveld Mission diskuterede i flere dage konsekvenserne af såvel den ene og den anden
beslutning. Bushveld Mission besluttede til sidst det eneste rigtige: at det ikke var rimeligt at en
sponsor dikterede et andet menneskes privatliv og til og med truede med 80 børns sult, hvis man
ikke føjede ham. For hvad blev det næste næste krav så? Og dermed stoppede madordningen for de
80 børn fra dag til dag. Til Bushveld Missions store fortvivlelse.
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Samtidig fortalte Lizette fra Bushveld Mission, at hendes familie for nylig også havde slået hånden
af hende selv. Lizette havde til sit børnehjem fået overdraget en 4-årig dreng, Terence, som havde
overværet, at hans far havde tævet hans mor ihjel. Det var socialarbejderne fra hospitalet, der
ringede til Lizette og bad hende hente ham. Lizette fortalte, at Terence de første 14 nætter havde
ligget på hendes bryst, grædende og med mareridt. Først nu 6 måneder efter hans ankomst til
Bushveld Mission, er han faldet til ro.
Da drengens far, der kom fra Zimbabwe, rejsete hjem
efter drabet, havde Lizette besluttet, at søge om adoption
af drengen -og papirarbejdet var næsten i orden. Men da
hun fortalte det til sin egen familie, havde de meddelt, at
hvis hun adopterede en sort, ville de ikke tale med hende
igen. Det kunne de ikke acceptere. Et var at man
arbejdede for og med de fattigste sorte, et andet var
pludselig at have én som familiemedlem. Lizette
besluttede, at hvis hendes familie så sådan på det og ikke
mere ville tale med hende, måtte det være deres problem.
Disse to historier viser, at der er rigtig, rigtig langt til, at Mandelas vision om et ikke racistisk
Sydafrika går i opfyldelse. Det viser også, at der er meget få hvide mennesker i Sydafrikas
landdistrikter, der har samme menneskesyn som Bushveld Mission. Selv om vi godt ved det, viser
historierne med tydelighed, at det ofte er virkelig meget op ad bakke for Bushveld Mission. De
møder megen fjendskab, fordomme og svinske bemærkninger fra andre hvide mennesker og de har
næsten ingen hvide venner. Som dansker er det meget svært at forstå og acceptere. Så vi har under
vores ophold talt en del med Bushveld Mission og støttet meget op om organisationens virke, for
der er ikke mange steder blandt hvide mennesker, hvor de kan søge råd og støtte.
Familien Damgaards arbejde
Som beskrevet i sidste nyhedsbrev tog familien
Damgaard til Sydafrika i 8 måneder for at hjælpe
Bushveld Mission i deres arbejde. Familien arbejder et
par dage om ugen på børnehjemmet med undervisning og
praktiske gøremål og et par dage underviser de på et par
nærliggende farmskoler. Jane, der i Danmark underviser
på en friskole, beskriver hvorledes undervisningen i
farmskolerne er meget disciplinær og med masser af
udenadslære. Man har slet ikke den pædagogiske tilgang
og de metoder, som man i Danmark tager som en
selvfølge. Det er skole som for 100 år siden.
Så Jane og datteren Mie bruger alle sine talenter på at indføre nye metoder, der aktiverer eleverne
og tager hensyn til de enkeltes børns evner og situation. Far Steen laver undervisningsmaterialer og
sønnen Magnus, der er rigtig god til computer, giver kurser til lærere og elever. Så der er stor
begejstring for familien Damgaard og deres arbejde i Vaalwater. Herunder er uddrag af brev
dernedefra.
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Brev fra Damgaard
Nu har vi snart været her nede i en måned, og fået set alle de skoler afrikaskolen.dk støtter. Jeg
synes det ser godt ud; der bliver arbejdet på de forskellige skoler, på nogle mere end andre. Sådan
er det her som hjemme. En leder af en skole sætter dagsordenen. Vi har fulgt David og Lizette fra
Bushveld Mission og må sige at de gør et kæmpe job. De kører ugentlig ud til alle skoler, ser og
opmuntrer dem til at fortsatte skolearbejdet. De er meget omhyggelige med de donationer de
modtage, og fordeler det meget fint. Jeg føler virkelig, at man kan komme og gøre en forskel.
Lige nu har Afrikaskolen.dk støttet at udvide børnehjemmet, så det er muligt at få et ordentligt
undervisningslokale, samt en tilbygning med bad, senge mv. Så det er faktisk muligt at komme fra
Danmark, ung som gammel, bo her og hjælpe til i dagligdagen. De er nogle skønne mennesker,
meget åbne og venlige. Og jeg må sige personligt, så er det en skøn ting at være med til at gøre et
lille bidrag til en bedre verden. Så dem der tænker på samme ide som os......gør det.
Vi har startet kreative skole-projekter -mig og ungerne. Vi har fået gang i en rytme og kender alle
lærerne omkring. Og der har været forskellige sportsstævner. Vi underviser og laver små kreative
projekter, trylledej, farver m.m. Børnene var i starten meget tilbageholdende med at udfolde sig, da
de er vant til udenadslære - lidt ligesom da far var barn. Jeg arbejder også med matematik som vi
gør hjemme i Fjaltring friskole; laver projekter med leg, opmåling osv.
Så positivt.........OG HVIS DER ER NOGEN DER HAR LYST TIL AT STØTTE NOGET DER ER
UDVIKLING I..........OG HAR LIDT PENGE DE KAN UNDVÆRE.......ja, så bliv gerne medlem af
Afriakskolen.dk......få et sponsbarn, det nytter! Ja det var vidst alt for nu...Jane
Nye projekter
1. Vi besøgte den lille organisation ”Africa Family Care”, oprettet af slagteren Andre Botha, som
også oprindeligt oprettede foreningen Bushveld Mission. ”Africa Family Care” arbejder i et
tilgrænsende geografisk område, hvor bl.a. skolen Skuinskloof ligger. Vi har jo før støttet dem –
og vi har nu godkendt en ansøgning fra dem om skoletasker til Skuinskloofskolens 50 børn.
Børnene går hver dag mange kilometer til skole og har ingen tasker til bøger, papirer etc.
2. Vi har også fået en ny ønskeseddel fra Bushveld Mission. Her har vi besluttet at støtte
etableringen af en køkkenhave på Bushveld Missions børnehjem samt udvidelse af
køkkenhaven på Reathlatlhwa centralskole, da de forventes at komme flere børn.
3. Endelig har vi besluttet at muliggøre en hurtig retablering af madordningerne i townshippen,
ved at give økonomisk støtte fra nu og de næste 4 måneder. Det skulle forhåbentlig give
Bushveld Mission tid nok til at omfordele økonomi og søge nye sponsorer til madordningerne
for secondary school børnene
Vi har således her i november godkendt projekter for 31.000 Rand eller godt 21.000 kroner.
Status og Budget
Pr. november 2009 har foreningen 98 medlemmer og godt 41.000 kr. på kontoen. Vi bruger 21.000
kroner i november og har reserveret ca. 12.500 til Prudence´s 5-årige skolegang. De fleste penge er
således kommet ud at arbejde i 2009, idet vi dog har gemt en lille reserve på 7.500 til 2010, hvor
medlems og gavebidrag for næste år gerne skulle rulle ind...
Tak for 2009, God jul –og husk jule-gavekort fra Afrikaskolen...
Vi takker alle, der på forskellig måde har bidraget til Afrikaskolens arbejde i 2009 og ønsker jer en
god jul og godt nytår. Husk, at I på www.afrikaskolen.dk kan udskrive et gavekort som julegave.
En gave med mening i og en gave, der med sikkerhed bliver godt modtaget både i Danmark og i
Sydafrika. Og så slipper I for butikkerne! I skal blot printe ud, udfylde til-fra og beløb, indbetale
beløbet til Afrikaskolens konto –og lægge det under juletræet. Nemmere kan det da ikke være...
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Billeder fra Bushveld Missions børnehjem Themba (Joy)Residence

De 2 garager, før ombygningen

De 2 garager –nu ombygget til børnehjem

De nye legeredskaber

Der køres bil…

De nye skolematerialer

De nye borde og stole

Garagens nye soveafdeling og badeværelse

De nye tæpper ligger klar til vinteren
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Billeder fra Secondary school, mad-ordningen og Damgaards

Afrikaskolens Prucence og
de 6 private danske sponsorpiger

Efter nogen besvær finder Secondary School
børnene Danmark på landkortet

Jamina koger frokost til 40 skolebørn. Maden
er hidtil sponsoreret af en hvid sydafrikaner

En gruppe danskere besøger madordningen,
der umiddelbart efter blev nedlagt pga. racisme

Lizette med Terence, der så sin
mor blive tævet ihjel af sin far

Terence og Jane

Steen og Mie laver tavle til børnehjemmet

Børnene måler omkreds af hoveder i Janes
matematiktime -en helt ny oplevelse
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