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Nyhedsbrev 14: Skolerne, Bushveld Mission, donationer og danske volontører
Besøg og bevillinger på skolerne
I oktober 2011 besøgte vi igen for private midler Bushveld Mission og skolerne, som Afrikaskolen
støtter. Davidson-skolens elever havde både i marts og august fået udleveret de aftalte
skolematerialer, bøger, hæfter og blyanter mm. og deres nye skolekøkken havde fået gryder, potter
og andet spisegrej. Reahlahlwa-skolens elever havde ligeledes fået udleveret skolematerialer 2
gange og havde endvidere fået penge til at etablere et længe ønsket legearrangement med gynger og
redskaber til børnenes leg i frikvarterene. Det er en stor glæde at se, hvorledes børnene i
legeredskaberne for en stund glemmer deres trange dagligdag. Børnene klatrer med stor begejstring
og fryd rundt på rebstiger og stativer, rutcher på rutchebane og gynger løs. Lærerne fortæller, at det
har en stor positiv effekt på børnene.
Skolernes undervisning fungerer fint i det
daglige. Lærerne får deres løn og skolernes
generelle faciliteter er under de givne
omstændigheder OK. Skolerne har dog store
problemer med at få de månedlige leverancer
af majsmel, kål mv. til den daglige
skolefrokost. Skoleleder Kaizer ved ikke, hvor
problemet ligger - måske hos
provinsadministrationen, måske hos
leverandøren. Han har gentage gange
kontaktet provinsadministrationen, og de vil se
på sagen... Bushveld Mission har derfor i en
længere periode støttet med majsmel samt
spinat fra deres egen, store køkkenhave, som
pt. forsyner 350 elever + 46 børnehjemsbørn
dagligt!

Spinaten i Bushveld Missions køkkenhave
stor rigtigt fint takket være bla. pga.
drypvandingsanlægget fra Afrikaskolen

Bushveld Mission fik ved uddelingerne i marts og august penge til mursten/cement samt et meget
tiltrængt madtilskud til børnehjemmets drift. Der blev også bevilget andre ting til driften såsom
vaskemaskine (som supplement til den gamle maskine, der betjente 46 børn...), sovetæpper, gryder
og diverse skolematerialer til secondary school børnene.
Endelig fik Bushveld Mission bevilget 1 års løn til
en fuldtids medhjælp til tøjvask, rengøring,
madlavning på børnehjemmet. Hun hedder Kukko.

Bushveld Missions nye medhjælp Kukko

Det er for Afrikaskolen en stor tilfredsstillelse at
se, at alle aftaler med Bushveld Mission om
indkøb og bevillinger bliver holdt til punkt og
prikke. Budgetter og bilag er omhyggeligt ført og
stemmer altid med det aftalte. Der er styr på
tingene hos Bushveld Mission, hvilket bestemt
ikke er en selvfølgelighed, når det drejer sig om
donerede midler.
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Fundraising og donationer
Der har været meget aktivitet i foreningen siden sidste nyhedsbrev i foråret 2011. Hanne SchouRode, som ved generalforsamlingen blev valgt ind i bestyrelsen, er blevet sponsoransvarlig og har i
2011 været meget aktiv med udsendelse af fonds- og virksomhedsansøgninger. Det har selvfølgelig
resulteret i en del afslag men også flere positive tilkendelser og kontant støtte, som vi takker for:











Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen har bevilget penge til opførelsen af et af
klasse- og læseværelse
Lauritzen fonden har støttet etablering af værelse og badeværelse til store drenge
Virksomheden VM Tarm har i foråret bevilget penge til indkøb af forskellige
driftsmaterialer til såvel Davidsonskolen som Bushveld Mission. Endvidere har VM Tarm
bevilget yderligere et projektbeløb i efteråret 2011, hvis anvendelse nærmere skal defineres
med Bushveld Mission over det næste halve år.
Lego Charity har doneret 15 store
kasser med Lego, som pt. står hos
den sponsoransvarlige. Vi leder nu
efter en sponsor til at transportere
dem videre til børnene i Sydafrika.
Kender I nogen?
Sanne, Susanne og Lene på øen
Endelave har afholdt et
loppemarked, hvor de indsamlede
4000 kroner gik til Afrikaskolen.
Lajla Hyldgaard har fået overdraget
en masse fodbolde, som hun selv
har sendt videre til Sydafrika.
Klasse-læseværelse doneret af Medarbejdernes
Der er udarbejdet en ny folder om
Honorarfond i Novo Gruppen
Afrikaskolens aktiviteter – den kan
downloades fra hjemmesiden. Foreløbig har vi selv printet ca. 250 ex. i A6-format, men vi
har behov for yderligere 500 ex. Kender I mon nogen, der kan hjælpe med at trykke?

.
Sponsorpiger
Efter den sydafrikanske sommerferie, der ligger medio december til medio januar, begynder det
nye skoleår. Der er mange afgangselever fra primary school, der har evner og vilje til at
fortsætte i secondary school (~studentereksamen), men slet ikke har pengene. I Sydafrika er kun
grundskolen gratis, yderligere skolegang koster penge. Ud over skolebetaling skal secondary
school eleverne også betale skoleuniform, mad, skolematerialer, transport fra hjemmet på landet
eller alternativt betale for et lejet rum i Vaalwater township. Det er penge som de færreste
landarbejderforældre kan afse.
Så hvis du selv vil eller kender nogen, der
ønsker at sponsere secondary skolegang til
en dygtig og motiveret pige fra næste
skoleår, så giv os besked helst inden jul..
Det koster 2500 kroner/år. Man får breve
og karakterbøger sendt 3-4 gange årligt.
Det er da en god julegave!
Mens vi var dernede, havde vi besøg af en
sponsorfamilie fra Tjekkiet. Familien er

Familien Braunfchs fra Tjekkiet med
Linah, som de tjekkiske spejdere sponserer

Foreningen Afrikaskolen - nyhedsbrev 14 - www.afrikaskolen.dk,
Støtter via kontingent, gavebidrag og frivilligt arbejde.

2

spejderledere derhjemme, og spejderne i deres hjemby samler flasker og aviser, som de
efterfølgende sælger. De opsparede penge sponseres til secondary school for pigen Linah – nu
på andet år. Linah er en dygtig elev, der især er glad for fysik og matematik – og hun vil være
skolelærer.
Det går også fint med Prudence, Afrikaskolens ”egen” sponsorpige. Selv om hun fødte en søn i
juli sidste år, har hun holdt godt fast i secondary school og klarer sig fint.
Der er kommet nye børn til hos Bushveld Mission. For nogle uger siden ankom Grace på 4 år.
Hun har en voldsomt udspilet mave pga. en leversygdom. Hendes forældre tog sig ikke af
hende. Nu bor hun fuldtids på børnehjemmet og får den nødvendige medicin. Lægerne siger, at
hun nok skal blive rask, hvis hun får den nødvendige medicin. Men det kan tage flere år. Hun er
nu en glad lille pige, der helst hele tiden vil holde en voksen i hånden.
Helt ny er også Joseph Den dag vi besøgte børnehjemmet, havde
Lizette netop været i byretten for at afhente ham og formelt få
overdraget plejeansvaret. Hans mor var lige død, faderen rejst væk,
og der var ingen til at tage sig af ham.
Vi ville gerne have et billede af ham, men han var ikke meget for at
lade sig fotografere. Han var her på 1.- dagen stille og forknyt og
Lizette vidste ikke meget om hans baggrund og historik. På et
tidspunkt opdagede han, at husets veranda-glasdøre kunne skydes
frem og tilbage. Dem blev han så optaget af, at han glemte sin
generthed og begejstret skubbede dørene frem og tilbage i lang tid.
Så med mad, kærlighed og en forudsigelig tilværelse skal han nok
blive en glad og velfungerende dreng lige som de andre.
Volontører
Bushveld Mission vil meget gerne modtage volontører, der for en periode vil komme og arbejde
på børnehjemmet og med skolerne. Lisbeth Mortensen fra Fredericia har netop taget 2 måneders
orlov for at arbejde hos Bushveld Mission. Hun ankom medio oktober og den første uge var hun
rundt og kigge på i township, på skolerne og de andre steder hvor Bushveld Mission arbejder.
Hun synes, at arbejdet er rigtig spændende og givende – og giver samtidig store udfordringer og
oplevelser. Hun har skrevet et rejsebrev, der er indsat nederst i nyhedsbrevet. I forbindelse med
opholdet undersøger Lisbeth mulighederne for nye projekter, som Afrikaskolen på lidt længere
sigt kan støtte.
Afrikaskolen yder gerne praktisk hjælp med visum og kontaktinformation til medlemmer og
andre, der ønsker at rejse ud til Bushveld Mission som volontør i en periode. Unge,
midaldrende, seniorer, pensionister, der ønsker at få en kæmpe oplevelse og samtidig gøre en
meningsfuld forskel via sit arbejde. Tre måneders ophold vil typisk koste ca. 16.000 kr. +
lommepenge og egne turistrejser under opholdet. Budget: Flybillet ca. 6.000 kr t/r, forsikring
ca. 2.000 kr, visum 430 kr, vaccination ca. 1.000 kr, transfers ca. 2.500 kr, kost+logi ca. 1.200
kr/mdr.
Bestyrelsen har netop lagt fyldig information på hjemmesiden om volontørophold hos Bushveld
Mission, herunder vilkår, praktiske oplysninger, tilmelding mv. Vi har et fint samarbejde med
den sydafrikanske ambassade, der udsteder volontørvisa. Ring og hør nærmere hos formanden
Danna Borg 4585 8512.
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Rejsebrev fra volontør Lisbeth Mortensen, Fredericia
Kære alle.
Jeg sidder her og skriver på 18.-dagen af mit 2
måneders ophold som volontør hos The
Bushveld Mission. Klokken er 07.00, og dagen
er allerede i fuld gang – både hvad angår
varmen og hvad angår de daglige aktiviteter
her på stedet. Morgenmaden er indtaget, og de
skolesøgende børn står nede ved vejen og
venter på skolebussen. Vaskemaskinen er i fuld
gang med at vaske den første af de 7-10
daglige maskinfulde tøj – og vi taler her om en
stor industrimaskine (foræret af Afrikaskolen),
og Missionens Isuzu pickup er på vej for at
hente arbejderne inde i den nærliggende
township.

Lisbeth med lille Irene

Jeg er den første, der er udsendt som volontør af Afrikaskolen, så jeg må siges at være pioner
på området. Eftersom jeg er her alene, er jeg hurtigt kommet tæt på familien, som består af
David og Lizette og deres nu 6 adoptivbørn, hvoraf vi hentede den sidste i går i Magistrates
Court. Det er lille Josef, som bliver 3 år i december, og adoptionen er foreløbig gældende for
de næste 2 år. De øvrige er henholdsvis 2½, 3, 4, 5 og 10 år – og derudover kommer alle de 42
andre skønne børn og unge i alderen 4-17 år.
Mine opgaver er meget varierede og ligger på ingen måde fast desværre, men sådan er det
bare. Jeg bliver nødt til selv at tage initiativ – og det gør jeg så. Vasker op (og det er nogle
STORE opvaske, vi har her i huset), ordner vasketøj, leger med de små om formiddagen, når de
store er i skole. Smører madder til skolebørnene, når de kommer hjem og serverer dem. Leger
og ordner mere vasketøj, assisterer ved madlavningen.
Af og til får vi foræret adskillige sække med brugt tøj, det sorterer jeg så, for noget af det er
enten i for ringe stand eller i forkerte størrelser til, at vi kan bruge det her. Det får arbejderne
så en mulighed for at tage, og ellers kommer det videre til townshippen eller de skoler, vi
samarbejder med. Der skal også pakkes juleposer til samtlige børn (og voksne). Det drejer sig
om ca. 600 stk., som kommer til at bestå af dels sæbe, vaskeklud og andet til den personlige
hygiejne, dels slik og legetøj. Det er en ordentlig omgang.
Arbejdssproget er engelsk, men jeg har også allerede lært nogle ord på afrikaans, som de taler
indbyrdes. De taler dog også Sepedi til børnene, hvilket er det lokale sprog her i området. Jeg
er med, når der hentes og bringes børn søndag og fredag – mange af dem er nemlig hjemme hos
deres familien i weekenden, og jeg har været med i kirke 2 søndage foreløbig. En spændende og
anderledes oplevelse. I dag skal jeg med ud til én af skolerne for at få tal på eleverne og en dato
for, hvornår vi kan komme med julegaverne.
Det er et spændende og livsbekræftende at være volontør hos Bushveld Mission og jeg vil gerne
opfordre andre til at kaste sig ud i et sådant ophold.
Med venlig hilsen
Lisbeth Mortensen
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Billeder fra Davidson Primary School og Bushveld Missions børnehjem

Davidsons elever takker os med trommedans

...og siger farvel i diplinerede geledder

Davidsons skolekøkken med nyt køkkengrej
sponseret af virksomheden VM Tarm

Grace er et nyt børnehjemsbarn, som er
leversyg (udspilet mave). Nu får hun medicin,
men det varer længe før hun er helt rask.

Pigeværelset har fået fliser doneret –
godt nok i forskellige farver, men pyt...

Kukko er nyansat fuldtidsmedhjælp, som
Afrikaskolen betaler i et år
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Billeder fra Bushveld Missions børnehjem

Volontør Lisbeth Mortensen, der arbejder på
børnehjemmet og skolerne okt-dec 2011

Sponsorer fra Tjekkiet besøger børnehjemmet
for at se deres sponsorpige Linah. Det er en
gruppe tjekkiske spejdere, der sponserer hende.

Det nye klasse-læseværelse er
sponseret af Novomedarbejdere

Drengehusets afdeling er udvidet takket været
sponsorat fra Lauritzenfonden

Børnehjemmets hovedhus

Lizette med forældreløse Joseph, der samme
dag var ankommet til børnehjemmet
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