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Nyhedsbrev 22: Nyt fra Sydafrika og indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling

Indledningsvis indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i Afrikaskolen tirsdag 24.
november 2015 kl. 19:00 hos Karsten Rabøl, Bryggerstien 9, Tune, tilmelding til Karsten er
nødvendig på: k.raboel@tunenet.dk
Som beskrevet nedenfor går det rigtigt fint for Bushveld Mission med en ny sponsor. Sammenholdt
med den siddende bestyrelses problemer med fremadrettet at afse den fornødne tid til foreningens
drift er der behov for at undersøge, om der blandt deltagerne i generalforsamlingen kan findes 3-4
personer med friske kræfter, der vil overtage bestyrelsesarbejdet i Afrikaskolen ved udgangen af
2015. Hvis det ikke er muligt, foreslår bestyrelsen, at foreningen opløses efter 8 års spændende,
succesrigt og meningsfuldt arbejde.
Hvis der ikke findes en ny bestyrelse og hvis mindre end 2/3 af foreningens medlemmer deltager i
generalforsamlingen, afholdes iht. vedtægternes § 10 en ny ekstraordinær generalforsamling for
endeligt at beslutte Afrikaskolens fremtid onsdag 2. december 2015 kl. 19:00 hos Danna Borg,
Forhåbningsholms Alle 43 1tv, Frederiksberg C. Tilmelding til Danna er i givet fald nødvendig på:
danna_borg@hotmail.com
Davidson skolen
Ved vores besøg på Davidson blev de tidligere
besøgs positive takter endnu engang bekræftet.
Børnene kommer os springende i møde, tager os i
hånden og er glade. Køkkendamen råber og vinker
til os hen over de massive støbejernsgryder i
skolekøkkenet, og Maria kommer alle i møde og
giver hånd.
Lærerstaben er nu fuldtallig og Maria har bedre tid
til også at passe skolelederjobbet. Skolefrokosterne,
som der tidligere var store problemer med at få
leveret til tiden og i tilstrækkelige mængder kører
også fint, så Maria var tilfreds med tilværelsen.
Ikke at Davidson ikke kunne bruge en hjælpende økonomisk
hånd til ting som det altid manglende papir, blyanter og
bøger, men skolens helt basale behov i form af normerede
lærerkræfter, skolefrokost til alle, forsyning med rent
drikkevand og en skolebus, der i det store hele kører til tiden,
synes at være på plads.
Udfordringerne omkring de mange elever (ca. 120 børn) og
de mange fremmedsprogede børn fra især Zimbabwe var der
dog stadig. Heller ikke fattigdommen blandt børnenes
forældre og familier har flyttet sig meget. Men landarbejderbørnene i det nye Sydafrikas uddannelsessystem har generelt
fået en meget bedre mulighed for via uddannelse at slippe for
et voksenliv i fattigdom. Og vi har hjulpet godt til.
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Bushveld Mission
Der var ikke så mange børn tilstede på børnehjemmet, da de fleste var i skole. Men flere af de store
børn var hjemme, for de havde læseferie og skulle op til de afsluttende årseksaminer i slutningen af
november og begyndelsen af december. Sydafrika har jo den omvendte årstid af Danmark, så
sommerferien starter i begyndelsen af december og løber over julen til midt i januar. Men
management teamet var der og havde travlt med at ordne vasketøj og forberede mellemmåltidet til
de 66 børn, som ved 2-tiden kommer fra skole igen.
Tingene så som sædvanligt pæne og ordentlige ud. Mens hønsenes æglægning svingede noget,
havde de haft god succes med griseholdet, og de har solgt en del grisekød, hvor indtjeningen så
kommer børnehjemmet til gode. Solvarmeanlægget, som Afrikaskolen har installeret på
Børnehjemmet, var blevet trimmet og tilpasset og de havde fundet en rotationsordning, der sikrede i
hvert fald lunkent badevand til alle børnene. Og de sparede en masse el og vand.
Køkkenhaven er altid en fornøjelse at se på. Den bliver passet af den haveansvarlige sammen med
skiftende skolebørn. Køkkenhaven er krumtappen i børnehjemmets forsyning af grøntsager.
Bushveld Mission kører samlet set godt, børnene er rene, mætte og glade og har en så stabil
hverdag, som det nu er muligt i deres situation.
Bushveld Mission er nu i den heldige situation, at de via deres tilknytning til den amerikanske kirke
River of Life har fået en sponsor, der supplerer økonomisk og også periodevis sender frivillige til
børnehjemmet.
Thabile Centre
Og så til sidst en solstrålehistorie til de mange af jer, der
gennem årene har besøgt ”det gamle Bushveld Mission”.
Børnehjemmet blev oprindeligt startet og drevet med stor
kærlighed og engagement af parret Lizette og David samt
datteren Thunette. De måtte overdrage deres Bushveld
Mission til den nuværende forenings ledelse, da David blev
kritisk syg og Lizette måtte pleje ham til han døde.
Siden har Lizette hutlet sig igennem tilværelsen med sine 6
plejebørn uden en egentlig indtægt til at klare dagen og
vejen. Hun blev understøttet af gamle venner og sponsorer,
der kendte hendes historie og kvaliteter.
Med 6 plejebørn var hun ifølge loven berettiget til et
plejevederlag, men efter over en årrække at have løbet
kommunens socialforvaltning på dørene opgav hun. Hun kunne ikke komme igennem bureaukratiet
i kommunen, hvor de ansatte til hendes store forargelse faktisk foreslog, at hun jo bare kunne
efterlade børnene på gaden, hvis hun ikke havde råd til at forsørge dem. For det var jo ikke hendes
ansvar og der var jo så mange forældreløse børn overalt.
Til sidst henvendte Lizette sig til en kommunalpolitiker og beskrev sit sagsforløb. Og politikeren
gik med fynd og klem ind i sagen og udvirkede, at Lizette fik plejevederlag for sine 6 plejebørn.
Med 5 års tilbagevirkende kraft! Ikke at det er noget stort beløb, men det betyder dog, at Lizette kan
forsørge sig selv og de 6 børn.
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Datteren Thunette er i mellemtiden blevet gift med en tekniker i mineindustrien. Begge er fuldt
engagerede i forældreløse børn.
Afslutningen på historien er, at
Lizette nu er kommet så meget
ovenpå, at hun har kræfter og energi
til at starte et nyt børnehjem op for
forældreløse og truede børn. Hun er
netop flyttet ind i et gammelt
farmhus, som hun vil lave til et nyt
børnehjem og hun har etableret en
såkaldt ”Sektion 21-forening”, der
betyder, at hun kan modtage
sponsorpenge fra velgørende
organisationer. Stedet kalder hun
Thabile Centre. Thunette vil hjælpe
til i det daglige, så det bliver næsten
som i gamle dage. Og forældreløse og
forladte børn er der som sagt nok af.
Er vi ved afslutningen af Afrikaskolen?
Danna startede foreningen i 2007 med en bestyrelse bestående af venner, familie og tidligere
besøgende. Bestyrelsen har i de forløbne 8 år med stort engagement drevet Afrikaskolens projekter
på Bushveld Mission børnehjemmet og de omliggende grundskoler. Dette var kun muligt via de
årlige indbetalinger fra hundreder af medlemmer samt fra virksomheder og fonde, der støttede med
betydelige beløb. Og sammen med en gruppe dedikerede Sydafrikanere, der tog ansvar og
gennemførte det, som vores penge muliggjorde. Det kan vi alle være glade for og stolte af.
Hvis Afrikaskolen skulle blive opløst ved udgangen af 2015 kan både bestyrelse, medlemmer og
sponsorer med varmt hjerte se tilbage på en række år, hvor vi alle – i et fattigt område uden andre
sponsorer – har haft en afgørende betydning for en lang række børn, der ellers ikke ville have været
på børnehjemmet eller gået i secondary school. Børn, der ville være blevet på gaden, havnet i
kriminalitet eller helt gået til grunde, uden nogen havde ænset det. I stedet har børnene fået en god
skolegang, kærlighed fra engagerede mennesker og ikke mindst en tro på, at de er værdsat og at
livet også indeholder muligheder for dem.
Vi tror også, at Bushveld Mission med sin nye ledelse er i så god gænge nu, at vi med god
samvittighed kan trække os tilbage, uden at det vil få katastrofale konsekvenser. Og efter at der er
kommet styr på Limpopo-provinsens finanser, er også Davidson skolen og områdets andre skoler
kommet op på et fornuftigt driftsniveau. Og alle vil i mange år fremover have nytte af
Afrikaskolens bygninger, legepladser, skolekøkkener, vandboringer, solvarmeanlæg og alle de
andre ting i mange år frem.
Tak for indsatsen og engagementet alle sammen!
De bedste hilsner
Danna Borg
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Billeder fra Davidson primary school

Læseplanche for de yngste elever

Der er skolematerialer i skabene

Skolefrokost i dag: kål, majs og løg

Der spises i skolelokalet

Skolekøkkenet er et af Afrikaskolens
gode projekter

Skolebussen er slidt – men den kører
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Billeder fra Bushveld Mission børnehjem

Der leges bide-til-æble i læsepausen

Køkkenhaven er under forberedelse

Planterne er ved at titte frem

Planter til udplantning. Det giver
børnehjemmet mad hele sommeren

Lektie- og opholdsrummet
på Bushveld Mission

Svineproduktionen går rigtig godt og giver
både kød og penge til børnehjemmet
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Billeder fra Thabile Centre / Lizette Naudés nye børnehjem

David, Lizette og Thunette på det gamle
Bushveld Mission, før David døde

Lizette i dag med sine 6 plejebørn.

Thunette er blevet gift med Lorenzo

Lizette er ved at lave et nyt børnehjem
”Thabile Centre” i et gammelt farmhus

Der er en dejlig skyggefuld have og
masser af tumlepladsfor børnene

Alt er pakket ned og der flyttes til det nye
børnehjem i september 2015
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