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Nyhedsbrev 18:  Nyt fra Davidson skolen og Børnehjemmet 
 
 
Davidson skolen 
Vi besøgte i november 2013 Davidsonskolen. Generelt var situationen for skolerne forbedret, især 
fordi Statsadministrationen, der har bestyret Limpopo-provinsens siden konkursen sidste år, har fået 
styr på de fleste ting. Nu var der igen budget til de mest nødvendige skoleting såsom 
lærerlønninger, skolebøger og til dels den daglige skolefrokost.  
 
Men hverken skoleleder Kaizers eller den anden ledige stilling på skolen bliver genbesat, så 
fremover vil der kun være 2 lærere til at undervise de 84 elever. Samtidig skal de også passe 
skolens administration og økonomi. For at klare det hele, har den nye skoleleder Maria måtte sætte 
de ældre elever til at undervise for sig.  Og det duer jo ikke på længere sigt.  
 
Så selv om fungerende skoleleder Maria var 
noget mere optimistisk nu, hvor situationen i det 
mindste var afklaret, mente hun ikke at det 
fremover blev bedre. Og som hun sagde, 
forholdene for elever og lærere er meget langt fra 
det, hun havde forestillet sig, da hun som 
nyuddannet lærer begyndte at undervise. 
 
Halvdelen af eleverne bor på Bushveld Mission. 
Maria fortalte, at børnehjemsbørnene med deres 
energi virkelig løftede skolen op. Børnehjemmets 
medarbejdere bruger jo meget tid på at læse 
lektier og tale med hvert enkelt barn, og det 
kunne lærerne mærke. Det gavnede også de 
øvrige børn i klassen.  
 
De øvrige skolebørns forældre er mestendels landarbejdere eller tobaksarbejdere, der aldrig har gået 
i skole, så disse forældre har ofte hverken overskud eller viden til at kunne hjælpe med lektierne.  
 
Skolen havde en ønskeliste, der bestod af legeredskaber, frø og planter til skolekøkkenhaven og om 
muligt computerhjælp og hjælp til skolens administration, så lærerne kunne koncentrere sig om at 
undervise børnene.  
 
 
Det nye Bushveld Missions udfordringer 
Vi besøgte også børnehjemmet. Det er nu et år siden, at den lokale kirke overtog børnehjemmet fra 
Lizette, Thunette og David. Som mange vil vide, var David meget syg og David døde i sommer.  
Lizette, der i efteråret 2012 var alene om både sin syge mand og et krævende børnehjem, havde til 
sidst vanskeligt ved at få tingene til at hænge sammen. Så da det nye Bushveld Mission overtog 
børnehjemmet, var der en del ubetalte regninger og andre hængepartier, som de måtte håndtere. Bla. 
var der en stor gæld til elselskabet. Elpriserne er eksploderet i Sydafrika over det sidste år, og det er 
kommet bag på mange. Så det nye Bushveld Mission har brugt en del tid til at få styr på 
administration og udgifter og lægge en fremadrettet strategi med meget større fokus på besparelser, 
hvilket deres ønsker til nye projekter også viser.  
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Således vil de gerne helt væk fra det dyre statslige el-net og bruge solenergi til både varmt vand og 
elektricitet. Hvilket jo set fra dansk side er helt oplagt i et land, hvor solen skinner året rundt. De vil 
også gerne opsamle brugt badevand, køkkenvand og vaskemaskinevand i og lede det ud til en 
nyetableret vandmelonmark bag børnehjemmet. Og i stedet for som tidligere at vande køkkenhave 
om dagen, drypvander de nu kun om natten, for at mindske fordampningen og spare på det dyrebare 
vand. 
 
Vand til Bushveld Mission 
Tilstrækkeligt med vand er et kæmpe 
problem i Sydafrika, hvor det jo er tørtid 
halvdelen af året. Bushveld Mission har 
længe haft alt for lidt vand til deres 64 børn 
og derfor har det danske firma VM Tarm 
A/S sammen med Afrikaskolen finansieret 
en ny vandforsyningsboring. Det har været 
et stort og vigtigt projekt for os at 
gennemføre. 
 
Her i Danmark kan man bore ned i jorden 
stort set hvor som helst og hente grundvand 
op. Helt anderledes er det i Waterbergs 
bjergområder, hvor klippeundergrund gør 
det svært at finde vand.. Geologen skal først finde et sted, hvor undergrunden har forskubbet sig i en 
såkaldt forkastning, for her samler der sig grundvand. Herefter vælger han det sted, instrumenterne 
viser er bedst. Men man kan aldrig være helt sikker på, om der er vand nok, før man har boret ned 
og testet boringen bagefter.  
 

På Bushveld Mission ville geologen først 
uddybe den eksisterende boring, men 
prøvepumpninger og de geologiske 
målinger viste, at det var bedre at sætte den 
nye boring et andet sted. I 
august/september blev der så under enormt 
tryk boret 100 meter ned i klippegrunden. 
Nu skal boringen og den omgivende 
undergrund sætte sig i nogle måneder, før 
det kan testes, om boringen giver 
tilstrækkelig med vand. Vi krydser 
fingre… I samme ombæring er alle 
børnehjemmets rørsystemer blevet fornyet 

og der er købt nye vandlagertanke, som skal kunne forsyne hele børnehjemmet. 
 
Mad til Bushveld Mission 
Bushveld Mission er kommet et godt stykke videre med selvforsyning. De har svin, som de spiser 
og sælger af ligesom de nu har rigtig mange kyllinger, der giver kød og æg på bordet. For nogle 
uger siden mistede de dog 30 slagtefærdige kyllinger. En varebil kom om natten, læssede 
kyllingerne ombord og kørte hastigt væk. At nogle vil stjæle fra et børnehjem er uforståeligt. Men 
kyllingeproduktionen er en klar succes både økonomisk og pædagogisk. Bushveld Mission ønsker 
nu at udvide hønsegården til det dobbelte.  
 
Børnehjemmet har også i den netop afsluttede jagtsæson fået en del vildt fra jagtfarmene, fx gnu, 
impala og vildsvinekød. 
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Bushveld Mission fortalte endvidere, at de 
havde været heldige, at få en stor 
supermarkedskæde til at donere spildvarer til 
børnehjemmet ugentligt. Kæden hedder Pick 
& Pay og svarer vel nærmest til Føtex 
herhjemme.  
 
Børnehjemmet får både fødevarer og andre 
varer, som butikken ikke kan sælge. Fx 
vaskepulver eller mel, hvor emballagen er 
gået i stykker eller har andre skader, der ikke 
gør den dårlig, men usælgelig.  
 
Aftalen er vigtig for børnehjemmet og de er begejstrede for det fremtidige samarbejde. Samtidig 
kan Pick & Pay profilere sig med det i sin ”Social Ansvarligheds-politik”. Det er en politik, som 
mange store Sydafrikanske virksomheder har.  
 
 
Sponsor-pigerne i Meetsetshehla Secondary School 
Skoleåret er ved at gå på hæld i Sydafrika, sommerferien nærmer sig –og de store børnehjemsbørn 
læser til eksamen, herunder de danske sponsorpiger. Afrikaskolen har 1 sponsorbarn (Prudence 
Ngoasheng), mens 13 andre danskere hver privat har sponsoreret skolepiger i Meetsetshehla 
secondary school  –med større eller mindre succes. Nogle sponsorer har været rigtig uheldige og har 
gentagne gange sponsoreret piger, der er gået ud af skolen eller bare forsvundet, mens andre har 
haft piger, der bare har studeret og bestået år efter år. Faktisk har danske sponsorer næsten fra 
foreningens start støttet 5 dygtige piger, der uden slingren har slidt i det, og nu skal op til deres 
afsluttende studentereksamen.  

En af disse piger er Masego Molefe, der er 
sponsoreret af en familie i Grenå. Hun er 
børnehjemmets stolthed, får altid gode 
karakterer og er en mønsterpige. Hun gav mig 
et knus da jeg kom og sagde tak for alt vi har 
gjort for hende. Dette hermed videreformidlet 
til Grenå…  
 
Dette knus og denne oplevelse gav tårer i 
øjnene, og bagefter tænkte jeg, at dette øjeblik 
var al bøvlet og besværet værd. Sponsorerne 
og Afrikaskolen har gjort en enorm forskel i 
denne piges liv lige som i de andre skolebørns 
liv.  

Masego er nu en stolt pige, har selvværd og tro både på fremtiden og sine egne evner. Hun sad og 
læste til eksamen i biokemi med en bog fyldt med tekst og imponerende tegninger af RNA og DNA 
og dobbelt-helix’er. Hun fik via os fra Danmark muligheden for at komme ud af fattigdommen, har 
klaret sig flot og skal nu beslutte, hvad hun vil uddanne sig til. Hun vil helt sikkert på sigt med sin 
viden og uddannelse sørge for, at også hendes egne børn får en uddannelse og dermed har hun brudt 
fattigdomscirklen. Hun er et super eksempel på, at Unicefs (og vores) fokus på pigernes uddannelse 
er rigtig og vil kunne bremse fattigdom på sigt.  
Så tak til alle jer pige-sponsorer. Det nytter, også selv om der er piger, som ikke fuldfører. 
 
Hvis I har en sponsorpige, husk at indbetal i december, så pigen kan starte det nye skoleår i januar. 
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Billeder fra Davidson primary school 

 

Philip var sat til at undervise to klasser i dag  Bla. ham her, der omhyggeligt skrev i sin bog 

 

De ældste klasser sang som sædvanligt for os  
Vi så lageret for skolematerialer, hvor 
børnehjemmet hjalp til med overblikket 

 

Børnene er meget disciplinerede og ingen 
sagde noget, uden at være spurgt 

 Den nye skoleleder Maria 
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Billeder fra Børnehjemmet 

 

Bore-riggen starter på drikkevandsboringen 
Børnehjemmet ses i baggrunden 

 
Boringen er færdig, og nu afventer man 

testpumpninger, efter at lagende igen har sat 
sig efter trykboringen 

 

Nærbillede af boringen. Den er 100 meter dyb. 
 

 Vi ser de nye vandtanke på det nye stillads 

 

Her i sivene udledes hjemmets køkken-
spildevand, men fremover skal det nyttiggøres 

 
Som sædvanlig er køkkenhaven en fryd at se og 

forsyner børnehjemmet med grøntsager det 
meste af året. Ny spares der også på vandet her
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Billeder fra Børnehjemmet 

 

Parret Terri og Hamish er Bushveld Missions 
meget involverede og aktive 

bestyrelsesmedlemmer 
 

Bordplaner for ”family dinner” Det er en 
særlig ugentlig aften for børnene 

 

De små pigers soveværelse er meget feminint –
og totalt ryddeligt... 

 
Nogle af de gamle bygninger trænger til et 

omfangsdræn, da vand i regntiden står op af 
soklen. Det er gammelt og dårligt byggeri  

 

Børnehjemmets hønsegård og svinesti  Hønsegården er en stor succes og skal udvides 



Foreningen Afrikaskolen  -  nyhedsbrev 18  -   www.afrikaskolen.dk,  
Støtter via kontingent, gavebidrag og frivilligt arbejde. 

7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
        Dato: ___________ 
 

Til: ________________________________________ 
 
Fra:  ________________________________________ 
 
Gavekort på kroner:  __________________________ 
 

Elpriserne i Sydafrika er eksploderet det sidste år og børnehjemmet vil derfor gerne 
omstille til den gratis og miljøvenlige solenergi. Så øverst på deres ønskeseddel står 
indkøb og installering af solvarmeanlæg til vandopvarmning og solcelleanlæg til 
elproduktion. Logik i et land, hvor solen skinner næsten hele året. 
 
’Dit donerede beløb går til indkøb og opstilling af solvarme og solceller på 
børnehjemmet. 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 

En typisk sydafrikansk vandvarmer.Denne størrelse dækker 4 personers forbrug 


