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Nyhedsbrev 16:  Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission  
 
Nye tider for Bushveld Mission 
 
Det har været et turbulent 
efterår for folkene på Bushveld 
Mission. Lizette, David og 
Thunette har gennem de sidste 
7 år været drivende kræfter på 
børnehjemmet. Imidlertid er 
David blevet uhelbredeligt 
syg, er sengeliggende og har 
kun kort tid tilbage. Familien 
har derfor været hårdt presset 
både arbejdsmæssigt og privat 
igennem lang tid og Lizette har 
besluttet, at overlade sit kære 
børnehjem til nye, unge og 
friske kræfter.  
 
Et ungt ægtepar, Gemma og Sean, har derfor overtaget den daglige drift af børnehjemmet og 
Bushveld Missions nuværende bestyrelse udvides med et antal personer fra en lokal kirke i 
Vaalwater. Kirken har således påtaget sig medansvar for aktiviteterne og et antal personer herfra er 
blevet udpeget til at udgøre et netværk, som Gemma og Sean kan støtte sig til.  
 
Efter vores mangeårige samarbejde med Lizette var det med nogen bekymring, at vi hørte om 
hendes beslutning. Vi er selvfølgelige fulde af forståelse for hendes problemer, men der skal en del 
til at fylde skoene ud efter hende. Vi var derfor spændte på vores møde i oktober med det nye 
managerpar og Bushveld Missions udvidede bestyrelse.   
 
Vores bekymring viste sig at være ubegrundet. Den nye bestyrelse var meget aktiv og konkret og 
glædede sig til at komme igang med arbejdet. Formål og visioner vil være de samme som hidtil.  
Hovedforskellen bliver, at Bushveld Mission nu har en større gruppe mennesker, der aktivt arbejder 
med børnehjem, skoler og township i samarbejde med Gemma og Sean. Den lokale kirke har 
gennem næsten 4 år haft forskellige fattigdomsbekæmpende aktiviteter i Vaalwater, så de betragter 
deres engagement i Bushveld Mission som en naturlig forlængelse af deres hidtidige arbejde.  
 
Det unge par, Gemma og Sean, er lidt af et kup. Gemma er skolelærer og Sean er håndværker. De 
havde kun været i jobbet en uge, da vi kom på besøg –og Lizette havde overlappet med dem denne 
uge.  
 
Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med Gemma, Sean og Bushveld Missions nye bestyrelse. 
I det sidste halve år har Afrikaskolen og Bushveld Mission arbejdet på at lave en strategisk plan for 
Bushveld Missions indsats på børnehjem, skoler mm. Denne plan er blevet særlig aktuel pga. 
bestyrelses og manager-ændringerne. Planen vil være Afrikaskolens udgangspunkt både ved 
bevillinger og ved udarbejdelse af ansøgninger til humanitære fonde og virksomheder.   
 
 
 
 

 
 

FORENINGEN AFRIKASKOLEN 
www.afrikaskolen.dk 

Den gamle og nye Bushveld bestyrelse 
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Det der står på den akutte 
ønskeseddel er først og 
fremmest en supplerende 
vandboring,  da børnehjemmet 
nu har flere børn,  end 
boringen kan forsyne. Især i 
tørtiden løber den tør.  Men 
selv i regntiden er der for lidt 
vand i boringen. Den gamle 
boring på billedet trænger 
også til en opgradering...   
 
Vi har derfor i år lavet et 
specielt jule-gavekort, hvor 

pengene er øremærket ny vandboring hos Bushveld Mission. Julegavekortet 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 
husk også at overfør beløbet til Afrikaskolen. Voila! 
 
 
Nye tider for Davidson skolen 
Det har også været et turbulent halvår for Davidson skolen. De 2 lærerstillinger, der blev ledige i 
foråret, er ikke blevet genbesat, da der pga. provinsens konkurs pt. ikke er penge til nye 
lærerstillinger. Som beskrevet i sidste nyhedsbrev er Limpopo-provinsen sat under 
statsadministration pga. rod i regnskaberne, og der bevilges kun penge til det allermest nødvendige. 
Og det omfatter åbenbart ikke lærere. Så den dag, hvor vi besøgte Davidson-skolen, var der blot én 
lærer, der underviste de 84 elever.   
 
De skolebøger, som provinsen 
skulle have leveret til børnene i 
starten i januar, var endnu ikke 
kommet. Og selv om det var 
lykkedes Bushveld Mission at 
fremskaffe nogle eksemplarer, var 
det svært for lærerne at undervise.  
 
Der var dog forlydender om, at 
bøgerne ville komme inden jul, 
dvs. 1 år forsinket. Skoleleder 
Kaizer var ret træt af det hele og 
hans store problemer med at få 
enderne til at mødes, har nok været 
medvirkende til, at han har 
besluttet at gå på pension til marts.  
 
 
 
 

Skoleleder Kaizer fra Davidson var desillutioneret 

Den gamle boring er dårlig og utilstrækkelig 
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Frivillige 
Ida Lindberg fra Fredericia har sabbatår og har valgt at tilbringe perioden september – december 
2012 som frivillig hos Bushveld Mission. Hun har undervist, lavet mad, leget med børnene og været 
en rigtig stor hjælp for Bushveld Mission, ikke mindst i denne omskiftelige periode. Hun har 
skrevet nedenstående brev til Afrikaskolen om sine oplevelser dernede. Er du selv interesseret eller 
kender du nogle, som vil være frivillig i Sydafrika, så kontakt Afrikaskolens formand på 4585 8512.   
 
 
 

Bushveld Mission, Vaalwater, Sydafrika 07.11.2012 
 
Jeg er en pige -Ida- på 20 år fra Fredericia, og da jeg i mit sabbatår gerne ville ud og se verden og 
opleve den fra en anden synsvinkel, valgte jeg at ansøge om at blive volontør på børnehjemmet 
Bushveld Mission. For mig er formålet med denne rejse at udvikle mig til en mere selvstændig og 
moden person, så jeg er klar til at flytte hjemmefra og påbegynde voksenlivet næste år. 
Min mors veninde, Lisbeth, var på selvsamme børnehjem for et år siden, og talte kun godt om sin 
oplevelse. Jeg kom i kontakt med Danna Borg fra Afrikaskolen, og sammen fik vi organiseret mit 
ophold på 3 mdr. på børnehjemmet. 
  
Jeg forlod Billund d. 19. september, mellemlandede i Paris, og fortsatte mod Johannesburg, hvor 
jeg blev hentet i bil og kørt til Vaalwater. Jeg har aldrig rejst til udlandet alene, så allerede det var 
et stort spring for mig. Heldigvis tog alle varmt imod mig da jeg ankom, hvilket er utroligt dejligt, 
når man står helt alene i et fremmed land. 
 
Her på Bushveld Mission hjælper jeg med at passe børnene, lege med dem og gøre lidt rent/lave 
mad. Desuden underviser jeg 4.-5. klasse på den nærtliggende landfolkeskole, E. A. Davidson 
School, i engelsk, matematik, samfundsvidenskab og geografi. Da jeg ingen form for erfaring har 
med at undervise, var også dette et stort spring for mig. Dog har jeg STX/gymnasial baggrund bag 
mig, så fagligt har der ikke været nogen problemer med at undervise børnene.  
 
Da jeg planlagde opholdet hernede, havde jeg ikke regnet med, at børnene ville komme til at betyde 
så meget for mig, som de er kommet til. Børnene har alle vidt forskellige baggrunde, og selvom 
nogle af dem er forældreløse, har været udsat for vold eller misbrug tidligere, klarer de sig 
overraskende godt i hverdagene. Jeg ved, at mange af disse børn ville være fortabt uden 
børnehjemmet, da de er dybt afhængige af det for at få kost, logi og uddannelse.  
 
Jeg kan kun varmt anbefale et ophold som dette, da det virkelig er en øjenåbner. Jeg oplever, 
hvordan 60 børn og unge og 4 voksne kan klare sig igennem dagene for så lidt som muligt, og 
derfor lærer jeg at sætte pris på det, jeg har.  
 
Overraskende nok klarer jeg mig glimrende uden sociale medier som Facebook og internettet 
generelt. Familien, min kæreste og mine venner er svære at undvære, så det bliver uden tvivl dejligt 
at se dem igen til december, hvor jeg ved, at jeg vil vende hjem med andet end blot tøj i bagagen.   
 
Ida Lindberg 
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Billeder fra Bushveld Missions børnehjem 

 

Gammel og ny bestyrelse. Bagerst: Thunette, 
April, Sean, Gemma (og Jørgen). Forest: 

Cecilie, Terri og Lizette 
 

Sean i de store pigers værelse, hvor  
sengene nu står som sardiner i en dåse 

 

De store drenge læser til eksamen, 
men der var også tid til en hårklipning 

 
Vandboringen rækker slet ikke i tørtiden, så en 
supplerende boring står øverst på ønskesedlen 

 

 
Børnehjemmet har fået mange høns, der  

giver børnehjemmet kød og æg 
 

Frivillig-rummet er færdigbygget og indrettet 
og danske Ida er meget tilfreds med at bo der 
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Billeder fra Davidson primary school 

 

84 børn og 1 lærer. Ledige stillinger 
genbesættes ikke pga. pengemangel 

 
Bushveld Mission forsyner  

ofte skolen med skolefrokost 

 

Kaizer var træt af det hele og går på pension 
til marts. ANCs system fungerer ikke, sir han.  

 
Der var ikke meget storage (oplag) i rummet 
med det fine skilt, lavet af en dansk volontør 

 

Børnene danser for os  
Nye danse,vi ikke har set før  

og som de har lært 
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        Dato: ___________ 
 

Til: ________________________________________ 
 
Fra:  ________________________________________ 
 
Gavekort på kroner:  __________________________ 
 

Børnehjemmets gamle vandboring på billedet kan slet ikke forsyne børnehjemmets 64 
børn med tilstrækkeligt vand og især i tørtiden er der store problemer. En ny boring 
står derfor øverst på børnehjemmets ønskeseddel. Dit donerede beløb går til 
etablering af en ny vandboring og en opgradering af den gamle.  
 
Følg med i nyhedsbrevene på www.afrikaskolen.dk. Giveren har allerede indbetalt dit 
gavebeløb til Foreningen Afrikaskolen Hvis du vil være medlem eller give en gave, kan 
du tilmelde dig på hjemmesiden 

 
FORENINGEN AFRIKASKOLEN 

www.afrikaskolen.dk 
 

Børnehjemmets udrangerede vandboring, der ikke kan forsyne 64 børn 


