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Nyhedsbrev 20:  Nyt fra Afrikaskolens besøg i Sydafrika 
 
Davidson skolen 
Den positive stemning, vi oplevede på vores besøg i foråret 2014, var der stadig. Det er nu helt 
sikkert, at Skoleforvaltningen i Limpopo provinsen fastholder Davidskolen som centralskole og al 
snak om nedlæggelse er forstummet. Der var endvidere sket flere helt nødvendige forbedringer.  

 
En af de to ledige lærerstillinger er netop blevet 
besat af en ny ung lærer, og den anden stilling 
ville formentlig blive slået op inden længe. Det 
betyder, at tiderne, hvor skoleleder Maria både 
var skoleadministrator, skoleleder og eneste lærer 
til 100 børn er forbi. Og perioden, hvor de 
dygtige, større elever underviser de mindre kan 
forhåbentligt snart se en ende.    
 
Gemma fra Bushveld Mission var også til stede. 
Hun er jo uddannet skolelærer og har hver dag i 

over et år undervist eleverne som frivillig fra Bushveld Mission. Maria fortalte, at hun var så glad 
for Gemma, at hun ønskede, at Gemma skulle ansøge om og besætte den tredje skolelærerstilling, -
hvis den altså blev slået op.  
 
Maria ville virkelig slås for at få Gemma på 
lærer-holdet. Og det kan måske blive 
nødvendigt, for i det nye Sydafrika sidder 
sårene fra apartheid stadig så yderligt, at 
sorte formentlig stadig har fortrinsret til 
offentlige stillinger, med mindre man kan 
argumentere godt for sin sag. Men det kan 
Maria, for hun har gode kort på hånden. 
Gemma er jo en yderst kompetent lærer, der 
i flere år som frivillig har engageret sig i de 
fattigste sorte børns tarv. Vi krydser fingre.   
 
Madforsyningerne til skolefrokosten kommer også i store træk som de skal, selv om der er svipsere. 
Frokosten består af kogt majsmel, kål og nogle gange tomatsovs.  

 
Skoleforvaltningen havde etableret en spritny 
vandtank og .også sat et nyt navneskilt på 
skolen. Så selv om et navneskilt ikke flytter 
meget, er det dog et tegn på, at vejen fremad 
for skolen ser lysere ud. I hvert fald i 
øjeblikket.  
 
Skoleleder Maria havde ved vores sidste besøg 
to store ønsker. En administrativ deltidshjælp 
og en legeplads til børnene. Afrikaskolen har 
bevilget begge dele. Gemma har siden foråret 

arbejdet deltids som administrator på skolen og en legeplads med forskellige legeredskaber var 
blevet etableret til stor fryd for børnene.  
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Da vi ankom, blev der ringet til frikvarter, og 100 børn væltede ud af klasseværelserne og stormede 
hen til legepladsen. Pladsen forvandledes til en summende myretue af levende, leende og aktive 
børn, der svingede sig i gynger, rutsjede 
ned af rutsjebanen og legede tagfat på 
bildækkene 
 
Bushveld Mission 
Vi besøgte også Bushveld Missions 
børnehjem, hvor over halvdelen af 
Davidskolens børn jo bor. Pænt, ryddeligt 
og ordentligt som sædvanligt. Børnene har 
jo pligter hver dag omkring oprydning, 
madlavning og tøjvask og det fungerer fint, 
selv om det nogle gange er en udfordring 
at engagere drengene, der hellere ville 
bruge tiden på fodboldbanen. 
 
Vi besigtigede svinestierne, hvor Afrikaskolen har bevilget et beløb til udvidelse. Der var nu 5-6 
søer i forskellige stier og flere kuld unger. Udvidelsen har betydet en væsentlig øgning af 
selvforsyningen. Nogle svin er blevet frasolgt og andre er blevet forarbejdet til pølser, som herefter 
er blevet solgt i Bushveld Missions hotdog bod i byens centrum. Hotdog boden har vist sig at være 
en rigtig god forretning, samtidig med at de større børn her bliver oplært i at drive en lille 
virksomhed. Indtægter, udgifter, lager, hygiejne og kundebetjening. Afrikaskolen har også bevilget 
en udvidelse af hønseholdet, så det så ret godt ud på kødforsynings-siden.   
 
Køkkenhaven så fin ud som sædvanlig og bidrog til selvforsyningen. Vi har også via Lauritzen 
fonden bevilget et beløb til opstart af en såkaldt Multihal, der skal udvide børnehjemmets 
indendørsplads med læse- og opholdsrum. Fundamentet til hallen er blevet støbt.  

 
Vores hovedprojekt hos Bushveld Mission i 
øjeblikket er dog omstilling til solenergi. 
Afrikaskolen og Bushveld Mission har over 
sommeren korresponderet med en leverandør 
til solvarmeanlæg til børnehjemmets 
brugsvand (varmt vand i køkken, badeværelser 
mv.) og vi fik et godt tilbud ind. 5 enheder var 
blevet opsat på børnehjemmets tage 
umiddelbart inden vi kom. Så vi var spændte 
på at se anlæggene og høre, hvordan de 
fungerede i en dagligdag med 65 børn.  
 

Børnehjemmet fortalte, at de allerede nu kunne se et væsentligt fald i elforbruget og dermed de 
månedlige udgifter til elselskabet. Penge, der nu i stedet kan bruges på mad og 
undervisningsmaterialer. Et problem var dog, at børn, der tog bad om aftenen, brugte det varme 
vand op, så morgenbadende børn kun fik lunkent vand. Der skal nok lidt flere anlæg op og bedre 
styring på børn og anlæg.  
 
Vi er rigtig tilfredse med resultaterne og synes, at vi sammen med Bushveld Mission gør en 
betydelig forskel for børnene både på skolen og på børnehjemmet. Tak til alle for støtte. 
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 Billeder fra Davidson primary school 

 

 

 

Skoleleder Maria bød os velkommen  
Vandboring og vandtank sikrer nu godt 

drikkevand til børnene 

 

Nyt skilt er kommet op på skolen  Der er gang i den nye legeplads 

 

Der læres om vandkredsløbet 
 i de ældste klasser 

 Skolekøkkenhave og skolekøkken 
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Billeder fra Børnehjemmet 

 

2 solvarmeanlæg på drengenes bygning  De 2 solvarmeanlæg 

 

Fundament til Multihallen er under støbning 
 

 Og sand og mursten ligger klar 

 

Løg var blevet høstet og hængt til tørre  Et par søer fra den nye svinesti 


