FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Nyhedsbrev 12: Davidson skolen, Prudence og Bushveld Missions Danmarksbesøg maj 2011
I oktober 2010 besøgte vi for første gang Davidson
Memorial Primary school ca. 20 km udenfor den
lille by Vaalwater. Davidson blev i foråret til en
centralskole, da 3 mindre landarbejderskoler blev
nedlagt og lagt ind under Davidson. Der går nu 84
elever, der bor bor op til 25 kilometer væk.. Vi
snakkede med skolelederen Kaizer og de 5 lærere
Chauke, Maria, Martha, Sophie og Maria, der også
var bragt sammen af skolesammenlægningen. Vi
støttede jo skolen og eleverne i marts og juli 2010
med
bl.a.
køkkenhave,
frokostgryder,
skolematerialer og sportsudstyr og vi ville gerne se
hvordan pengene var brugt og hvorledes skolen
fungerede.
Centralskolen har haft en del opstartsproblemer, da provinsen ikke i tide havde fået sørget for
transportmulighed for de fjerntboende børn. Lærerne måtte selv tage ud og hente dem i hvad de nu
kunne finde af transportmiddel og mange børn kom ikke i skole i en lang periode. I begyndelsen af
oktober lykkedes det dog at få provinsen til at stille en stor bus med chauffør til rådighed hver dag,
så problemet synes indtil videre at være løst.
Både skolelederen og lærerne var glade for skolesammenlægningen. Det var en stor fordel at være
flere kolleger at snakke med og det var også nemmere for en centralskoles skoleleder at få
provinsforvaltningens lydhørhed. Skolelokalerne og lærelokaler var også tilstrækkelige og uden de
store bygningsskader og manglende vedligehold, som vi havde oplevet på mange af
landarbejderskolerne. Der var pæne toiletter, et fødevareopbevaringsrum og et rum til en computer
og printer. (Computeren havde Familien Damgårds’ Magnus sat op og han havde samtidig undervist
lærerne, så de havde et basalt kendskab til anvendelsen)

Der var dog nogle åbenlyse mangler.
Skole”køkkenet” var, som vi har set det så
mange andre steder, et lille, tilsodet uhygiejnisk
blikskur, der slet ikke rakte til 84 elevers
skolefrokost -og skolen havde end ikke eget
vand. En farmer kom lejlighedsvis med vand,
som han påfyldte en 1000 liters tank. Men
leveringen var afhængig af, om farmeren havde
tid –og vandkvaliteten dårlig. Provinsen havde
hverken penge til give skolen anstændige
køkkenforhold eller at forsyne skolen med egen
brønd/boring.
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Vi besigtigede også køkkenhaven, som Afrikaskolen har sponsoreret. Den var fint anlagt og plantet
til, men afgrøderne bar præg af, at der var knaphed på vand her i slutningen af tørtiden. I de 30
grader, det var midt på dagen, hang afgrøderne noget med næbbet. Det betød at planterne voksede
meget langsommere end hvis der havde været tilstrækkelig med vand, men lærerne var meget
tilfredse med køkkenhaven og sagde, at den havde givet eleverne både læring og et tilskud til
frokostgrøden.
Skolelederen var tydeligvis stolt af sin skole og det var for os rart endelig at se en skole, hvor
lærerne ikke var demotiverede af årtiers negligering fra provinsforvaltningen og hvor de mest
basale ting trods alt var til stede. Så alt i alt er skolesammenlægningerne en fordel for både lærere
og elever.
Skolen ligger kun 5-6 kilometer fra Bushveld Missions børnehjem og børnehjemmets 9
underskolebørn går da også i skole her.
Prudence og Mpho
Der er sket en del med Afrikaskolens sponsorbarn Prudence. Hun fik en fin karakterbog i juli
måned –umiddelbart før eleverne tog på vinterferie.
Men da skolen i august atter startede, viste det sig, at Prudence havde født et barn i ferien. En dreng,
som har fået navnet Mpho. Ingen vidste noget, for hun havde holdt det godt skjult under tykke
vinterfrakker af angst for, at hun ville blive smidt ud af skolen.
Bushveld Mission spurgte os, om vi fortsat ville støtte
hende på trods af barnet. Bestyrelsen var ikke i tvivl.
Prudence har mere end nogensinde brug for en
uddannelse, så hun har mulighed for at forsørge sig selv
og sit barn. Så hvis hun selv stadig var interesseret og
kunne klare både skolen og Mpho, ville vi fortsat støtte
hende, hvis Bushveld Mission anbefalede det. Bushveld
Mission fortalte os, at den sorte afrikanske kultur meget
anderledes end den hvide. Hvis en datter får et barn
uden at være gift (hvad rigtig mange får), passer
moderen barnet. Det er også moderen, der giver barnet
navn. Bushveld Mission fortalte os også, at Prudence
stadig meget gerne vil uddanne sig og at de ikke var
betænkelige ved, at barnet ville forhindre hende i det.
Vi besøgte selv Prudence og hendes mor dernede, for at se på tingene og selv tale med hende.
Prudence og hendes mor bor i en skurby lige uden for Vaalwater. Et trøstesløst slumområde.
Moderen havde selv lige fået barn nummer 6 –hun vidste ikke rigtigt hvem faderen var og ingen af
hendes 6 børn havde samme far. Prudence ville slet ikke fortælle, hvem der var far til hendes barn,
men vi fornemmede, at det var en voksen, der havde sin gang i Prudences hjem. Måske en
slægtning, en bekendt eller en fremmed, der blot var på besøg. Det er i Sydafrika desværre helt
almindeligt, at selv helt unge piger/børn bliver voldtaget af mænd, der besøger hjemmet. Enten
fordi de tror det helbreder aids, fordi de nu har lyst eller fordi lejligheden byder sig. Vi ved ikke, om
det forholder sig sådan, men det ret sandsynligt, at Prudence ikke selv har bestemt, om hun ville
være sammen med barnets fader.
Men Prudence returnerede til skolen allerede en uge efter fødslen. Og hun var helt klar i mælet, da
vi spurgte. Hun vil fortsætte skolen og hun vil have en uddannelse. Og hun vil nu være læge istedet
for sygeplejerske. Så Prudence fortsætter selvfølgelig så længe hun er motiveret og klarer sig godt.
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Bushveld Missions børnehjem
Vi besøgte også Bushveld Missions Børnehjem. Der er sket en del. David og Lizettes anden datter
Retha og hendes mand Phillip er gået ind i arbejdet. Rheta underviser og Phillip er praktisk gris og
prøver samtidig at øge bevillinger og donationer til organisationens arbejde. Der er kommet 6 nye
børn til, så der nu bor 38 børn på børnehjemmet. Det nye skolelokale er bygget helt færdigt, bl.a.
med Afrikaskolens midler. Og David og Lizette fik helt uventet et nyt soveværelse, da en ung
håndværker pludselig en dag dukkede op ud af det blå -og for egne midler murede rummet op og
indrettede det. Det tog ham 2 uger, og så var han væk igen. En typisk historie fra Bushveld
Missions hverdag. Folk kommer, giver tøj, mad, byggematerialer eller håndværkshjælp. Der er ikke
så meget snak, -det er handling i jordhøjde. Selv når det ser mest håbløst ud og de fortvivlet leder
efter penge til det næste måltid, dukker der noget op. Og langsomt og stykke for stykke bliver
planerne om udvidelse af børnehjemmet til virkelighed. Ved hjælp af behjertede mennesker, der
med egne øjne kan se, hvilken stor forskel organisationen gør...
Bushveld Mission til Danmark –vi har brug for din hjælp til det!!
Men behovet for et refugium for forældreløse, misrøgtede og voldsramte
børn er ufatteligt stort. Bushveld Missions planer er pt. hjem og skole til
55 børn. Det er hvad de mener, at de har kræfter og kapacitet til i
øjeblikket. Men Bushveld Missions udvidelsesplaner for børnehjem og
skole koster penge, de ikke har. Og da Danmark/Afrikaskolen er en af
deres største sponsorer, har Phillip og datteren Thunette besluttet at tage
til Danmark for at prøve at rejse midler til udvidelsen fra andre danske
sponsorer. De vil på deres Danmarksturné gerne besøge forskellige
danske organisationer, foreninger, virksomheder eller persongrupper og i
billeder og ord fortælle om deres arbejde, resultater og planer for
udvidelsen af børnehjem og skole. Og forhåbentligt få nogle konkrete
sponsoraftaler i hus. Planerne er, at Bushveld Mission over de næste par
år vil bygge en større bygning, der skal indeholde alle skolerum og
soverum/sale. De eksisterende bygninger vil så overgå til opholds- og
spiserum. Udvidelsen betyder at de kan modtage mindst 55
børnehjemsbørn.

Thunette og Phillip fra Bushveld Mission kommer til Danmark formentlig i perioden 8-15 maj
2011, hvor de sammen med Afrikaskolen vil tage rundt i landet, besøge interesserede
organisationer, foreninger og virksomheder, der vil høre om arbejdet i Sydafrika. Og vi vil meget
gerne have hjælp og ideer. Så hvis du har husrum til dem, eller/og en ide om en forening,
virksomhed eller organisation, der vil have et besøg/billedforedrag, så ring til formanden Danna
Borg på telefon 45858512 eller skriv via Afrikaskolens hjemmesides kontaktlink
http://www.afrikaskolen.dk/default.asp?show=Kontakt. Det kan eksempelvis være Lions Club,
Rotary, genbrugshaller, der har humanitære uddelinger, skoler, der planlægger Afrikaindsamlinger,
firmaer der ønsker en humanitær profil, lokale dagblade, der kan tage entre eller helt andre
initiativer, der potentielt kan give en pengeindsprøjtning eller sponsoraftale.
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Vi vil også gerne benytte lejligheden til at gentage Bushveld Missions opfordring: Tag til Vaalwater
i Sydafrika i kortere eller længere tid, bo hos Bushveld Mission og hjælp til med det daglige arbejde
i børnehjemmet eller på skolerne. Der er rigtig meget brug for danske hænder i alle aldre til alt fra
madlavning til byggeri, undervisning, gartneri. Eller hvad du nu har lyst til eller er god til. Det
kræver ingen særlige forudsætninger, kun et varmt hjerte. Man bliver hentet i lufthavnen, betaler et
beskedent beløb for mad og husly, -og får en fantastisk oplevelse med hjem. Og man kan tage nogle
uger på safari i det fantastiske safariområde, som ligger omkring Vaalwater. Læs blot familien
Damgaards rejsebreve i de sidste nyhedsbreve. Og kontakt formanden hvis du er interesseret.

Fundraising og medlemmer
Vi har som sædvanligt haft sommerferiefundraising på øen Endelave over sommeren. På
det årlige loppemarked solgte ikke mindre end 3
boder ting for Afrikaskolen, herunder
Afrikakurven fyldt med specialiteter sponsoreret
fra øens handlende. Der var også indsamling hos
andre af øens beboere og i efterårsferien holdt
familien Damgaard et foredrag på biblioteket.
Foreningen har her ved årets slutning 89
medlemmer, der i 2010 har støttet arbejdet med
større og mindre beløb. Mange tusind tak for det!

Nye projekter og Julegavekort 2010
Vi har fået en ny ønskeseddel fra Sydafrika, hvor vi har valgt at støtte følgende med 14.000 kr:
Bushveld Mission
 Svejseanlæg til børnehjemmets byggeri og elevundervisning
 Drypvandingsanlæg til køkkenhaven
 Skolebøger, papir og andre skolematerialer
Davidson school:
 Skolemateriale
 Spiseskeer til skolefrokosten
 Tilskud til nyt køkken til skolefrokost
Desværre havde vi ikke penge nok til at financiere hele skolekøkkenet. Det koster 15.000 Rand og
vi kunne bevilge tilskud på 10.000 Rand. Så der mangler 5000 Rand eller ca. 4000 kroner.
Skolekøkkenet kommer til at ligne det vi tidligere har bygget på bl.a. Tshukudu skolen, blot størrer.
Vi har derfor i år lavet et specielt jule-gavekort hvor pengene er øremærket nyt skolekøkken til
Davidson Primary. Kortet viser et billede af det nuværende ”køkken” og fortæller hvad pengene
specifikt bruges til. Gavekortet er vedhæftet herunder, –men kan også downloades fra
hjemmesiden. Det er da en handy og nem gave under juletræet. Ingen køer i juletrængslen, gaven
skal ikke byttes og den kommer med garanti til at glæde både her og i Afrika. Så print ud, læg under
juletræet og overfør beløbet til Afrikaskolen. Voila!
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Billeder fra Davidson Memorial Primary School

Skoleleder Kaizer og 3 af lærerinderne

Vandtanken, der uregelmæssigt forsynes med
vand til de 84 elever.

Den fint anlagte køkkenhave, der dog led
noget under varmen og vandmanglen

Køkkenforholdene er helt utilstrækkelige.
Her laves mad til 84 børn

Een af gryderne, som Afrikaskolen
har sponsoreret

Eleverne viser den traditionelle Pedi
stammedans, der ledsages af trommer og sang
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Billeder fra Afrikaskolens sponsorpige Prudence’s hjem

Prudence og sønnen Mpho. Moderen passer
Mpho mens Prudence er i skole

Skurbyen var trøstesløs.
Prudences mors hus var et af de pænere...

Prudences mor med moderens seneste datter,
Prudence’s halvsøster

Prudence med sønnen Mpho. I baggrunden een
af Prudence’s 5 halvsøskende
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Billeder fra Bushveld Missions børnehjem og skole

Lizette med sit nyeste børnehjemsbarn,
en syg, underernæret pige på 18 måneder,
Moderen er død af aids

Rheta og far David. Rheta og hendes mand
Phillip arbejder nu også på børnehjemmet

3 tilfredse børnehjemsbørn kigger ud af bilens
bagsmæk. Det er almindeligt at børn og
voksne kører på ladet af bilerne.

Der er styr på hvert børnehjemsbarns tøj og
grej hos Bushveld Mission
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FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Skolekøkkenet på Davidson Primary

Dato: ___________
Til:

_________________________________________

Fra:

_________________________________________

Gavekort på kroner:

_________________________

Billedet viser Davidson-skolens køkken, hvor frokost dagligt koges til 85 børn.
Vi mangler 4000 kr. til et nyt køkken! Gavekortets beløb vil blive anvendt
til at bygge et tidsvarende afrikansk køkken. Følg med på www.afrikaskolen.dk

Giveren har indbetalt gavebeløbet til foreningen Afrikaskolen
Hvis du vil være medlem eller give en gave, kan du tilmelde dig på hjemmesiden.
Foreningen Afrikaskolen –støtter via frivilligt arbejde, kontingent og gavebidrag.
Foreningen
- nyhedsbrev
- www.afrikaskolen.dk,
Bank:Afrikaskolen
Nordea regnr.
225712kontonr:
6269-357-493
Støtter via kontingent, gavebidrag og frivilligt arbejde.
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