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Afrikaskolens secondary school piger fra Bushveld Mission  
Indledningsvis indkalder Afrikaskolen til generalforsamling torsdag den 28. april 2016 kl. 19 hos Danna 
Borg, Forhåbningsholms Allé 43, 1tv, 1904 Frederiksberg C. Man bedes tilmelde sig på 2484 9392. Samtidig 
vil vi opfordre Afrikaskolens medlemmer og andre interesserede til at indbetale årets kontingent og 
eventuelle ekstra bidrag, således at vi kan sikre skolegangen for vores 3 gymnasiepiger.  
 
I februar 2016 besøgte vi Bushveld Mission samt de 2 secondary schools Waterberg Academy og 
Meetsetshehla. Nyhedsbrevet fortæller om hvordan det går vores 3 sponsorpiger. 
 
Matjokoane Masenya (Matjoki) Det lykkedes i 2015 at indsamle penge nok blandt medlemmer og andre til, at vi kunne indrullere den meget 
dygtige pige Matjoki på det højt estimerede privatgymnasium Waterberg Academy i Vaalwater. De kan og 
vil give hende den bedste gymnasieuddannelse, hun kan få. Tusind tak for alle bidrag fra medlemmer og 
ikke-medlemmer!  
 
Matjoki trives rigtig godt på Waterberg Academy. Hun havde kun gået på skole en måned, da vi besøgte 
hende mødte hun os med et strålende smil og et knus. Så viste hun os rundt på skolen og bankede uden tøven 
på døren ind til alle klasseværelserne, hvor der var undervisning. Hun forklarede lærere og elever hvem vi 
var og vi kunne så hilse på. Vi følte næsten, at det var rektor selv, der viste os rundt, så stor selvtillid havde 
hun. 

 
Vi spurgte hende, hvilke fag hun 
bedst kunne lide, og hun sagde ”dem 
alle sammen”. Vi spurgte så, hvilke 
fag hun måske mindre godt kunne 
lide, og hun sagde igen ”jeg kan lide 
alle sammen”. Hun nyder at gå i skole 
og uanset hvilke fag hun beskæftiger 
sig med, synes hun det er sjovt og 
spændende. De skrappe krav på 
Waterberg Academy synes ikke at 
volde hende problemer. Det lover 
godt.   
 
Hun har som alle første-års elever 
været igennem skolens startforløb – 
og hele det første år kaldes de for 
”Guppy’er”. 
 
Hun fortalte, at hun stammer fra 
Hammanskraal, der under 
apartheidtiden var et stort hjemland 
nord for Pretoria. Nu arbejder faderen 

på en tobaksfarm her i Waterberg. Det er on-off arbejde og faderen regner med snart at blive sagt op. 
Moderen har ikke arbejde.  
 
Matjoki bor på Bushveld Mission, fordi det var hendes eneste mulighed for at kunne gå i skole. Det var ikke 
muligt fra hvor forældrene bor. Så Matjoki er ikke forældreløs eller er blevet mishandlet. Hendes forældre 
bor bare så langt ude og er så fattige, at de ikke kunne finansiere den daglige bustur eller kunne leje et 
værelse i Vaalvater til hende. Selv ikke betaling af skoleuniform og skrivematerialer var muligt. Matjoki er 
rigtig glad for at bo på børnehjemmet og hun er ikke mindst glad for den daglige hjælp og støtte hun får bl.a. 
med lektierne. Børnehjemmet har hver dag et antal timer ”study time”, hvor  børnene skal lave lektier. 
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Matjoki er meget, meget taknemlig for at Afrikaskolen sponsorerer hende, og er helt på det rene med, at det 
er en unik chance hun har fået og at hun skal arbejde for det. Som hun skriver i sit brev til alle jer sponsorer: 
”Your help has changed my life, thank you” Hun skriver også: ”Jeg kan lide min nye skole af hele mit hjerte, 
fordi jeg lærer nye og fantastiske ting. Og mine lærere er rigtig søde. Tusind tak for jeres sponsorering. Jeg 
skal også sige tusind tak fra min mor”. 
 
Vi talte også med rektor. De havde allerede opdaget, at Matjoki var af en særlig kaliber og rummede et stort 
potentiale. De  kunne også se, at hun havde gode lederegenskaber. Hun sloges i øjeblikket lidt med at 
strukturere sin tid i de enkelte fag, nok fordi hun var så begejstret for det hele. Men det skulle nok komme. 
Hun havde trods alt kun gået på skolen en måned.  

 
Paulina Shongoane Paulina mødte os på Meetsetshehla Secondary 

school, som ligger lige ved siden af Waterberg 
Academy, hvor Matjoki går. Paulina er født i i 
byen Modimole ca. 1 times kørsel fra 
børnehjemmet, men som barn har hun boet i 
Vaalwater township. Hun kom til Bushveld 
Mission i 2012 og har således været der lidt over 4 
år.  
 
Hun kan lide at være på børnehjemmet og hun 
skriver i sit brev til sponsorerne (indsat nedenfor) 
at på børnehjemmet er hun i sikkerhed. Hun 
skriver ikke, hvad eller hvem hun er i sikkerhed 
for.  
 
Også Paulina er rigtig glad for skolen og hendes 
favoritfag er matematik og engelsk. Hun ønsker at 
bestå fagene på skolen med høje karakterer, så hun 
kan få en god uddannelse og komme ind på 
socialrådgiveruddannelsen. Hun vil gerne arbejde 
med og hjælpe de mange gadebørn i Vaalwater- 
området til en bedre fremtid.  
I fritiden hører hun musik, danser og svømmer. Og 
så kan hun lide at læse prinsesse-historier! 
 

 
Dollen Madike Desværre mødte vi ikke vores sidste sponsorpige Dollen på skolen. Hun var taget hjem til byen Tzaneen, 
hvor hendes mor boede. Hendes lillebror var netop død og hendes mor var meget syg. Vi hørte efterfølgende, 
at moderen under Dollens ophold også var død. Vi kender ikke de nærmere omstændigheder, men har nu fået 
at vide, at Dollen atter er tilbage hos Bushveld Mission og skolen. Vi må snakke med hende næste gang og 
høre hendes historie. 
 
 
Senge til børnehjemmets drengeafdeling På baggrund af et besøg på børnehjemmet i 2015, tog en safarideltager fra Nærum initiativ til en 
pengeindsamling til nye køjesenge til børnehjemmets drengeafdeling. Drengenes senge holder halvt så længe 
som pigernes – og de var slidt op og kunne ikke repareres mere. Nærum-initiativet indsamlede 9.000 kroner, 
som Afrikaskolen overførte til Bushveld Mission primo 2016.  
 
Børnehjemmet har indhentet tilbud på forskellige sengemodeller, men vi fik ikke mulighed for at tage 
billeder af de nye senge inden hjemrejsen. Tusind tak til Nærum-initiativet fra Afrikaskolen og Bushveld 
Mission.
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Matjoki og Waterberg Academy 

 
En af undervisningsbygningerne Undervisningslokalerne er meget fine og med få elever 

  
Det flotte skolebibliotek Matjoki bruger skolebiblioteket meget 

 
Matjoki med Jørgen og skolesekretæren Joanna Skolen laver mad til de mange kostskoleelever.  

Matjoki bor, spiser og sover på børnehjemmet 
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Paulina og Meetsetshehla Sceondary 

 
Frikvarter på Meetsetshehla Paulina med den nye skoleleder 

 
Paulina i kemilaboratoriet …der er sponsoreret af de på skiltet nævnte 

  
Sekretær Hester og Paulina                    Skolens vision 
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Brev fra Matjoki 
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Brev fra Paulina 
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