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Afrikaskolens nyhedsbrev nr. 26, april 2017 

 
Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling 19. april 2017 kl. 19.00 hos Erik Nørby, 
Nivåvænge 11, 2990 Nivå. Venligst tilmeld senest 12. april til Erik på 2682 1270.  
 
Vi besøgte i februar 2017 Sydafrika og skolerne/børnehjemmet (for egen regning forstås…). Der er sket en 
hel del, siden vi udsendte det sidste nyhedsbrev i december. 
 
Matjoki Masenya 
Matjoki er blevet taget ud af Waterberg Academy af sin mor! 
 
Bushveld Mission børnehjemmet har med stor beklagelse meddelt, at Matjokis mor har forladt den farm, 
hvor hendes mand arbejdede og er flyttet til Vaalwater Township. I samme ombæring har hun besluttet, at 
hun vil have Matjoki boende hos sig og at Matjoki ikke skal gå på Waterberg Academy.  
 
Det har været en meget vanskelig situation for især Bushveld Mission at argumentere overfor moderen, at 
Matjoki havde fået en enestående chance for at få en uddannelse, der kunne bringe hende meget langt. Det er 
ikke lykkedes at få moderen til at ændre mening og i dag bor Matjoki i townshippen uden kontakt til hverken 
os eller Bushveld Mission. 
 
Dette er hvad der kan ske, når man satser på mennesker i stedet for på fx at lave en bygning eller købe 
skolebøger. Der er altid den menneskelige usikkerhedsfaktor indblandet. Vi kan ikke andet end ønske 
Matjoki alt muligt held og lykke fremover. 
 
Laura Matlou, ny pige på Waterberg Academy 

Vi er selvsagt meget kede af, at 
Matjoki er blevet taget ud og har med 
Bushveld Mission drøftet, hvad der 
skal ske.  
 
Vi har besluttet, at vi vil forsøge os 
med en ny, dygtig pige fra Bushveld 
Mission. Og vi har meget bevidst 
valgt en pige, der er forældreløs, og 
hvor vi derfor er sikre på, at der ikke 
pludselig kommer et familiemedlem, 
og gør krav på pigen.  
 
Det er skrækkeligt at skulle skrive 
sådan, men det er virkeligheden i de 
fattige dele af Sydafrika. 

 
Bushveld Mission har derfor foreslået, at den forældreløse pige Laura Matlou (billedet) skulle overtage 
Matjokis plads. Laura bor på Bushveld Mission og blev i december 2016 færdig med grade 7 på Davidson 
Primary skolen, hvor hun bestod med årets højeste afgangseksamen. Og hun skal nu starte på Waterberg 
Academy.  
 
Bushveld Mission skriver følgende om Laura:    

Laura is a beautiful, loving and intelligent girl. Her mother just passed away and is now an orphan 
along with her 6 siblings, 4 of whom are young and live at the mission.  She got the best marks of all 
the girls going into high school. She is very EXCITED and appreciative of the opportunity. She is 
also a little nervous. Understandably. 
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Laura har i februar været til en skriftlig prøve på Waterberg Academy for at evaluere, om hun kunne klare 
pensum på skolen. Hun klarede det fint, men har dog brug for mere viden og støtte i matematik. Vi har derfor 
sammen med Rektor og Laura besluttet, at hun i dette skoleår gentager grade 7 (underskole-pensum) på 
Waterberg Academy, således at hun er helt klar til Grade 8 (gymnasiepensum) til næste skolestart i januar 
2018.  Jeg havde en samtale med Rektor i februar, og han havde selv lige gennemgået Lauras skriftlige 
prøve. Han sagde, at han også havde haft samtaler med Laura og at han mener, hun har både evnerne og 
modenheden til at fuldføre.  
 
Vi håber virkelig, at det denne gang lykkes at bringe en dygtig skolepige succesfuldt videre frem i livet på 
trods af de hårde vilkår, hun hidtil har haft.   
 
Endnu 2 piger på Meetsetshehla Secondary school.  
Vi sponsorerer jo i øjeblikket pigerne Dollen og Paulina på den anden Secondary school Meetsetshehla. Vi 
synes godt, at vi kunne sponsorere 2 mere på denne skolen, da selvbetalingen her er overkommelig. 
Bushveld Mission har derfor valgt 2 piger til os: Thato og Thebogo 
 
Thato  

Thato er rigtig dygtig- 
Hun fik Davidson 
Primary skolens 2. højeste 
afgangskarakter i 
decemberkarakter og er 
derfor startet på 
Meetsetshehla i januar 
2017.  
 
Bushveld Mission skriver, 
at hun gerne vil være 
designer eller tour guide. 
Hun elsker at bo på 
Bushveld Mission, især 
deres fællesskab og at 
man bekymrer sig om 
hinanden. 

 
Thebogo Chauke 

Den anden pige hedder 
Thebogo. Hun fik 
Davidson Primary skolens 
3. højeste karakter og er 
også startet på 
Meetsetshehla Secondary, 
ligeledes i januar 2017.  
 
Bushveld Mission skriver:  
Thebogo is also an 
orphan and has just 
started grade 8 this year.  
 
She is a very sweet, 
intelligent and loving girl. 
She wants to be a teacher. 
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Laura Matlous afgangseksamen fra grade 7. på Meetsetshehla. Hun fik skolens højeste afgangseksamen i december 2016. 
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Thatos karakterer. Hun fik 2. bedste afgangskarakter fra Davidson   Thebogos karakterer. Hun fik 3. bedste afgangskarakter fra Davidson 
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Davidson Primary school 
Vi har et rigtig godt samarbejde med Davidson Primary og skoleleder Maria. 
 
Vi sponsorerede i november 2016 opgraderinger af skolen i form af nye gulve i alle klasseværelser, 
betonstier mellem forskellige bygninger, maling af træværk samt befæstelse af børnenes 
samlingsareal i skolegården. Endvidere skolebøger mv. til de fattigste børn på skolen.  
 
Skolen er en centralskole, og selv om den ligge rigtig langt ude i bushen, er der i øjeblikket 150 
elever og 4-5 lærere (hvis man tæller skoleleder Maria med). Det giver klassekvotienter på omkring 
40 børn og afstande for de enkelte elever på op til 50 kilometer. Der er en skolebus, der henter 
børnene fra de fjernest liggende farme.  
 
Skolen er meget taknemlige for forbedringerne og har udfærdiget er formidabelt flot regnskab 
sammen med en flersidet billedrapport over proces og forbedringer.  
 

 

Maria inspicerer de nye gulve    Den nye samlingsplads udenfor klasserne 
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Laura Thato 

  

Thebogo Davidson Primatrys nye samlingsplads 

 
 

Davidsons skolebøger til 6. klasse Det nye skolegulv 


