FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Laura, computere til Bushveld Mission og Davidsonskolen
I november besøgte vi atter Vaalwater for at se hvordan vores projekter går.
Laura Matlou på Waterberg Academy
Laura er nu ved at afslutte sit første gymnasieår på
supergymnasiet Waterberg Academy. Selv om Laura
var rigtig dygtig i Davidson underskolen og fik årets
bedste afgangseksamen, besluttede vi jo i 2017, at
hun alligevel skulle gå sidste underskoleår om på
Waterberg Academy, for at sikre, at hun var klar til at
følge med i gymnasiets høje undervisningsniveau. Vi
var derfor spændte på at besøge hende på skolen og
høre hvordan hun synes det går.
Vi vidste faktisk allerede at det går hende rigtigt fint,
for vi havde forinden fået tilsendt Lauras mid-term
karakterbog. Hun har fået rigtig gode karakterer og
lærernes skriftlige kommentarer er ligeledes positive
og rosende. Så der er ingen tvivl om at Laura trives
og klarer skolegangen med bravour. Selv Afrikaansfaget, hvor Laura har nogle problemer, går bedre nu.
Så vi er totalt begejstrede.
På skolen talte vi med mr. Pretorius, som er Lauras lærer i bl.a. matematik. Han sagde, at Laura er den
næstbedste i klassen til matematik og at hun er kvik, dygtig, flittig og interesseret i alle fag. Han var ovenud
tilfreds med hendes arbejde. Der var intet negativt at sige om hende. Senere fulgte vi
matematikundervisningen i Lauras klasse. Se et lille videoklip her: https://vimeo.com/300045912
Vi fortalte hende selvfølgelig at vi er meget stolte af hende og at skolen og vi synes, at hun klarer sig rigtigt
fint. Hun fik næsten tårer i øjnene af glæde og gav os et ordentligt kram. Og fortalte hvor ovenud taknemlig
hun er for, at vi giver hende denne chance for uddannelse. Vi fik så også næsten tårer i øjnene og tænkte på,
hvor privilegerede vi er i Danmark og hvor givende det er, at kunne hjælpe og følge så talentfuld en pige, der
som forældreløs ellers ville have stået helt uden fremtidsmuligheder. Tak igen til jer sponsorer, der via jeres
sponsorbidrag gør dette muligt!
I Lauras klasse er der 10 elever, hvor halvdelen er sorte. Vi spurgte hvordan børnene fordelte sig
racemæssigt og det viste sig at skolen har lige mange sorte og hvide elever. Under Apartheid var skolen
forbeholdt hvide elever med velstående forældre. Så der sker meget på alle planer i Sydafrika.
Fritidsundervisning og Thornico-computere til Børnehjemmet
I sidste nyhedsbrev fortalte vi om vores møde med Daphne børnehjemsleder. Om hvordan hun havde
besluttet at lave fritidsundervisning for deres gymnasiebørn pga. den virkelig dårlige undervisning og ledelse
der var på det halvoffentlige Meetsetshehla gymnasium.
Børnehjemmet har 17 børn på dette gymnasium, herunder vores sponsorpiger Dollen, Thato og Thebogo.
Daphne vil anvende de gratis internetbaserede undervisningsplatforme som sammen med computere og
hjælpelærere skal sørge for, at gymnasiebørnene får den undervisning de har krav på, men som
Meetsetshehla gymnasiet ikke er i stand til at levere. Daphne spurgte om vi kunne hjælpe med fx computere.
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Og det kunne vi!! Vi fik på ultrakort tid
sammen med IT-manden Lars Møller fra
firmaet Thornico i Aarhus samlet et antal
ældre, men solide og brugbare bærbare
firma computere sammen, renset dem for
gammel software og installeret det gratis
engelsksprogede styresystem Edubuntu.
I juli blev første hold computere så leveret
til børnehjemmet og i november havde vi
så andet hold computere med derned.
Det, der udover Thornicos donation har
gjorde det mulig var, at et antal af
Biotravels safarigæster velvilligt
transporterede de noget tunge bærbare
computere ned til børnehjemmet i
Sydafrika. Man kan ikke sende computere
uledsagede ned, dels fordi de måske forsvinder undervejs, dels fordi bureaukrati og papirarbejde er for stor
en mundfuld både for Afrikaskolen og børnehjemmet. Så det skal være ledsaget computertransport. Men det
kan lade sig gøre og vi ved, at de lander det rigtige sted.
Tusind tak til Thornico, til IT-Lars Møller samt til safarigæsterne, der ofrede kuffertplads! Se et videoklip
her fra computeropsætning på børnehjemmet: https://vimeo.com/300047329
Davidson skolen
Vi besøgte også Davidsonskolen og talte med
skoleleder Maria. Vi besigtigede vores nye
lagerrum til forsvarlig opbevaring af råvarer til
skolefrokost.
Afrikaskolen købte sidste år 2 nye computere til
Davidsonskolen. Lærerne er meget ømme over
computere og kun de ældste elever får lov at bruge
dem. Men vi havde taget en ældre computer med,
så også yngre børn kan øve sig.
Vi kunne også konstatere at det i nogle klasser
manglede borde og stole, så eleverne måtte
sidde/ligge på gulvet i timerne. Møbler kommer
nok på ønskesedlen næste gang…
Julegavekort
Traditionen tro har vi lavet et gavekort, som man kan bruge som julegave her og nu eller som gave i løbet af
året, fx til onkel Peters fødselsdag. Pengene på gavekortet går til Lauras skolegang og kortet fortæller
modtageren, hvad pengene bruges til og hvorfor. Det er en nem og handy julegave. Print ud, sæt pengene ind
på Afrikaskolens konto og læg det i en kuvert under juletræet eller til andre, der ønsker en gave med mening
i både modtager i Danmark og Sydafrika bliver glade.
Gavekortet er vedhæftet herunder men kan også hentes på hjemmesiden www.afrikaskolen.dk .
Glædelig jul til jer alle!
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Billeder

Laura pakker ud

Matematiklærer Pretorius og en hjælpelærer

Regnetime på Davidson primary

Davidson mangler borde og stole til elever

6 computere er sat op og virker

Det lykkedes os at køre fast på vej til
børnehjemmet, men computerne kom frem.
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GAVEKORT

Dato:

___________

Til:

______________________________________

Fra:

______________________________________

Gavekort på kroner:

_________________________

Billedet viser den 15-årige sydafrikanske forældreløse skolepige Laura Matlou, hvis skolegang
på privatgymnasiet Waterberg Academy foreningen Afrikaskolen financierer. Laura fik højeste
afgangseksamen fra underskolen og har klaret sit første gymnasieår flot. Hendes yndlingsfag
er matematik og hendes drøm er at blive pilot. Støtten fra danske sponsorer sikrer, at Laura
kan fortsætte sin skolegang på Waterberg Academy og gavekortet bidrager hertil.
Følg Laura på www.afrikaskolen.dk .
Giveren har indbetalt gavebeløbet til foreningen Afrikaskolen.
Hvis du vil være medlem eller give en gave, kan du tilmelde dig på hjemmesiden.
Foreningen Afrikaskolen – støtter via frivilligt arbejde, kontingent og gavebidrag.
Bank: Nordea reg.nr. 2257 konto 6269-357-493
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