
Foreningen Afrikaskolen  -  nyhedsbrev 19  -   www.afrikaskolen.dk,  
Støtter via kontingent, gavebidrag og frivilligt arbejde. 

1

 
Nyhedsbrev 19:  Nyt fra Afrikaskolens besøg i Sydafrika 
 

Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen 
 

Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19:00 
 

hos Danna Borg, Forhåbningsholms Alle 43 1tv, 5158 7766. Vær rar at tilmelde telefonisk. 
Husk også at indbetale 2014 kontigent på minimum 100 kr, hvis I ikke allerede har gjort det. 

 
Davidson skolen 

Der var en positiv stemning på skolen, da vi 
besøgte den i februar 2014. Først og fremmest var 
skoleforvaltningens idè om, at skolen skulle flyttes 
til en anden skole 10 kilometer væk, droppet. Til 
stor glæde for både børn, lærer og børnehjemmet. 
Maria havde svært ved at se, at det var andet end 
besparelser og forringelser for alle. Endvidere 
skulle den ene eller måske begge de ledige lærer-
stillinger genbesættes. Hvornår vidste Maria ikke, 
men at skoleforvaltningen overhovedet talte om 
det, var en god nyhed.  
 

Det positive stoppede ikke her. Forvaltningen havde 
også besluttet, at skolen skulle have egen 
vandforsyning. Hidtil havde de en stor tank, som en 
farmer et par gange om ugen fylder op med vand. 
Hvis han huskede det. Nogle gange måtte eleverne 
gå hele dagen uden vand i 30 graders brændende 
Afrikasol, fordi farmeren ikke havde været der. Men 
nu var der boret en vandboring og alle krydsede 
fingre for, at den bar tilstrækkelig med vand til at 
dække både elevers og køkkenhavens vandforbrug.  
 
Endelig kom madforsyningerne til skolefrokosten 
også regelmæssigt nu, selv om mængderne ikke helt dækkede behovet. Men at majsmel og 
grøntsager overhovedet kom, var et stort fremskridt. Så der var spirende optimisme hos skoleleder 
Maria. 
 
Undervisningen af skolens pt. 96 børn måtte Maria 
stadig klare ved at sætte dygtige ældre elever til at 
undervise i de mindre klasser. Det er en forståelig 
men dårlig løsning på sigt, så derfor har Bushveld 
Mission besluttet, at 1-2 fra management teamet 
dagligt tager med skolebussen til skolen og hjælper 
til med undervisningen, så eleverne ikke sakker for 
meget bagud. Da vi besøgte skolen, var det Gemma, 
som er uddannet skolelærer, der underviste de ældste 
klasser. 
    

 
 

FORENINGEN AFRIKASKOLEN 
www.afrikaskolen.dk 
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Maria havde ved det sidste besøg ønsket sig skole-administrations- og computerhjælp, så hun kunne 
koncentrere sig om at undervise.  
 
Det er nu bevilget således, at Afrikaskolen bl.a. støtter ansættelsen af en computerkyndig 
administrator i et år. Personen vil være ca. 3 dage/uge på skolen og ca. 2 dage/uge på Bushveld 
Mission, der også har brug for administrationshjælp. 
 
 
Bushveld Mission 
 
Vi besøgte også børnehjemmet og mødte amerikaneren 
Daphne Montgomery. Hun har boet og arbejdet en årrække 
med fattigdomsproblemer i Vaalwater township og er med i 
børnehjemmets ledelse.  
 
Hun er en sprudlende, effektiv og målrettet kvinde, hvis 
hjerte brændte for at afhjælpe fattigdom, ulighed og 
uretfærdighed især blandt Vaalwaters sorte børn. Hun 
arbejder sammen med sin mand i townshippen, på 
børnehjemmet og på skolerne 4-6 måneder hvert år. Ulønnet. 
Hendes motto er: love them back to life.  
 
De fleste fonde og virksomheder vil helst sponsorere projekter, der har et afsluttet, synligt resultat 
såsom en bygning eller legeplads. Derfor er Afrikaskolens politik, at vi søger fonde til projekter, 
mens vi gerne afsætter Afrikaskolens egne penge (dvs. medlemmernes bidrag) til mad og andre 
daglige fornødenheder, i perioder, hvor der er brug for det. Det er der nu, da Bushveld Mission pt. 
har problemer med at financiere den daglige drift (mad, tøj, vask, toiletgrej, transport mv.). Og det 
selv om de 8 unge i management teamet ikke får nogen løn. Afrikaskolen har derfor skubbet nogle 
af vores egne aftalte projekter og bruger istedet pengene på at støtte den daglige drift af 
børnehjemmet.  
 

Et nyt og længe planlagt initiativ er den nye 
hotdog cart. Fra den sælger børnehjemmet 
hotdogs i byens forskellige shoppingcentre. 
Og det er en stor succes, for folk kan både 
lide hotdogs og konceptet.  
 
Om formiddagen er vognen bemandet af 2 fra 
management teamet. Om eftermiddagen 
kommer de ældste børnehjemsbørn direkte fra 
skole og hjælper til.  
 
Børnene inddrages direkte i indkøb, udgifter, 
indtægter og lærer om økonomi, om at tage 

ansvar og om at drive en mini-business. Samtidig giver det hårdt tiltrængte penge i kassen. Børnene 
elsker at være med. Så der er kamp om at få lov til at deltage i projektet. 
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Fattigdomsturisme 
Hver tirsdag ankommer en stor bus med turister 
fra det danske safarirejsebureau Store 
Verden/Matswani. Turisterne betaler for en 
dagstur hvor de skal besøge Davidskolen og 
børnehjemmet.  
Pga. de hyppige besøg henvendte vi os for 
nogle år siden til Store Verden i Esbjerg, for at 
bede dem støtte Davidson og børnehjemmet på 
en eller anden måde. Den ugentlige 
rundtvisning tager jo tid fra lærer, børnehjem 
og børn og det er kun rimeligt at der lægges lidt 
penge til et godt formål. Men vi fik aldrig svar. 
Også denne tirsdag kom bussen og danske 
turister væltede ud og fik 1½ times rundvisning. Jeg fortalte Daphne om problemet, samt at vi 
havde hørt, at turisterne fik at vide, at deres turbeløb ubeskåret gik til børnehjemmet og Davidson 
skolen. 

Daphne rejste sig resolut, gik ind til 
turisterne og spurgte dem. De fortalte at 
de havde fået at vide, at deres penge gik 
til skolen/børnehjemmet. Men hverken 
børnehjem eller skole modtager 
nogetsomhelst. Turisterne var rystede 
og børnehjemmet var rystet. Det er 
fattigdomsturisme, når det er værst. 
Tænk at Store Verden vil være det 
bekendt! At tjene penge på forældreløse 
børn og samtidig bilde godtroende 
danskere ind, at de støtter. En af 
turisterne sagde, at han ville gå til 
Ekstrabladet, men om det sker vides 

ikke. Efterfølgende har vi tjekket Store Verdens hjemmeside. Der står: For at gøre det mere 
attraktivt at sende børnene i skole har Matswani sat sig for, at støtte skolerne i lokalområdet, 
hvilket har ført til betydelige forbedringer for både lærere og elever - det har vi så til gode at se. 
 
Frivillig hos Bushveld Mission? 
Igen vil vi opfordre frivillige til at tage et kortere 
eller længere ophold hos Bushveld Mission. I løbet 
af 2014-15 planlægges opsat solvarme til varmt 
vand og solceller til strøm. Der er brug for 
fingerfærdige personer, der sammen med 
leverandøren kan komme med ideer og sætte 
systemerne hensigtsmæssigt op. Der er som 
sædvanlig også brug for lærerkræfter på børnehjem 
og skole, leg og nærvær med de mindre børn og en 
lang række andre daglige ting. Du kan stort set selv 
bestemme. Vores dejlige frivilligrum står klar til at 
modtage jer. Og det koster kun transporten derned og en omkostningspris for mad og ophold. 1-2 
mdr. ophold vil koste 10-15.000 kr. ialt. Læs om volontør-ophold på hjemmesiden eller på linken 
her: http://www.afrikaskolen.dk/files/frivillig.pdf  
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Billeder fra Davidson primary school 

 

Den nye drikkevandsboring på skolen  
var netop færdig 

 
Nu skulle murerne lave  

brøndhuset omkring boringen 

 

Her underviser Bushveld Missions  
Gemma i matematik 

 
Som sædvanlig er børnene  
nysgerrige, når vi kommer 

 

Afrikaskolens donerede skolekøkken.  
Måske skulle også bordet snart skiftes 

 Der spises majsgrød og kål i klasseværelset 
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Billeder fra Børnehjemmet 

 

Bestyrelsesmøde i haven  
Der var stadig 2 computere,  
der virkede på børnehjemmet 

 

Der var lavet en grill-plads til hyggeaftener 
 

 De 3 vaskemaskinerne kørte det meste af dagen 

 

Og alle tørrestativer var hele tiden fyldt op. 70 
mennesker producerer meget vasketøj 

 
Men heldigvis tørrer tøjet hurtigt  

under Afrikas sol 
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Billeder fra Børnehjemmet 

 

Fryseren larmede som et godstog 
 og har ikke langt igen... 

 
Planche i køkkenet lærer børnene  
om grøntsagerne i køkkenhaven 

 

Skolebussen, der samler primary school 
børnene op ved vejen nedenfor børnehjemmet 

 Sean forklarer os uge-menuen  

 

 

Børnehjemmets lille bibliotek er velordnet  
Den populære hotdog cart  
på Vaalwaters hovedstrøg 


