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Laura Matlou, skolematerialer til Bushveld Mission og Davidsonskolen 
 
 
I november 2019 besøgte vi atter Vaalwater for at se, hvordan vores projekter går.  Det var på denne tur kun 
muligt at besøge Laura på Waterberg Academy, børnehjemmet og Davidsonskolen. Vores 3 andre 
sponsorpiger på Meetsetshehla-skolen må vi snakke med en anden gang.   
 
 
Laura Matlou på Waterberg Academy 

 
Denne gang mødte vi Laura og 
hendes klasse i shopping centret i 
Vaalwater by. Klassen var sammen 
med deres natur-teknik lærer 
på ”studietur” i et af byens 
supermarkeder.  
 
Her skulle de kortlægge hvor store 
mængder og hvilke typer af affald 
butikken genererer. Og få svar på, 
hvad der genbruges og hvad der 
smides på lossepladsen.  
 
Et meget relevant skoleprojekt, da 
Sydafrika ligesom Danmark 
producerer store mængder at bl.a. 
emballageaffald. I hvert fald gør 
den hvide, rigere del af 
befolkningen, der netop besøger 
dette supermarked.  
 
 

 
 
Natur-Teknik læreren på billedet til højre hjalp 
klassen med projektet. Han var yderst tilfreds med 
Laura. Han fortalte, at hun havde udviklet sig meget 
siden hun startede og var interesseret i stort set alle 
fagene. Hun var altid velforberedt. Det er jo dejligt at 
høre – vi var næsten lige så stolte som forældre.   
 
Laura skal nu til eksamen her før jul og afslutte sit 
andet gymnasieår. Der er så 3 år tilbage før hun 
graduerer.  
 
Lauras far, der helt uventet, fordrukken og forhutlet 
dukkede op i februar i år, er atter forsvundet ud af 
hendes liv. Laura tager det helt roligt. Hun har aldrig 
kendt ham og var faktisk lidt taknemlig for at han 
forsvandt igen. Men måske dukker han op igen - det 
er ikke til at vide.  
  

 
 

FORENINGEN AFRIKASKOLEN 
www.afrikaskolen.dk 
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Skolematerialer til Børnehjemmet 
 
Foreningen har fra Torben Johansen, 
www.legoghobby.dk modtaget et antal 
kasser med skolematerialer som farver, 
blyanter, viskelædere, sakse og meget 
andet godt.  
 
Vi bad vores medrejsende om at fylde 
deres overskudsplads i kufferterne op 
med skolematerialer til børnehjemmet.  
 
Og det var virkelig noget børnehjemmet 
kunne bruge. Dog er det begrænset, hvor 
meget vi kan få bragt ned af gangen, så 
det tager nogle rejser at få alle tingene 
derned. 
 
Tusind tak for donationen Torben! 
 
 
 
 
Davidson skolen 
 

Vi besøgte også som sædvanligt 
Davidsonskolen og talte med skoleleder 
Maria og de andre lærere.  
 
Vi fik forklaret, at lagerrummet til 
opbevaring af skolefrokost-råvarer, som vi 
byggede sidste år,  nu var blevet inddraget til 
klasselokale for de mindste elever. Det 
skyldes, at der har været en meget stor tilgang 
af elever til skolen, så alle mulige rum er 
inddraget som undervisningslokaler.  
 
Skolen betjener nu omkring 250 elever. Der 
kommer også en del børn fra selve byen 
Vaalwater til Davidsonskolen. Skolen og 
dens lærere har et rigtig godt ry og er populær 
blandt forældre, selv om den ligger langt ude 
på landet. Skolebusserne sørger for at 
transportere de fjerneste børn til skolen.  
 
I nogle af klasselokalerne er gulvene igen 
ødelagte. Vi fik fixet en del af dem for nogle 
år siden, men de gulve, der ikke blev ordnet, 
er nu nedslidte og nogle af de tidligere 
ordnede gulve er også i stykker. Det er hårdt 
at være gulv i en travl skole. Og måske er 
cementkvaliteten heller ikke i top… 
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Vi finansierede skolens legeplads for vel 7-8 år siden. Ved vores besøg i foråret så vi, hvor slidt legeplads 
var var blevet. Nogle steder var den direkte farlig, så børnene havde fået forbud mod at lege i den.  
 
Derfor bevilgede vi i 
foråret penge til at få 
legepladsen renoveret 
og opgraderet som en 
højprioritet.  
 
Det havde Maria så fået 
gjort. Legepladsen var 
blevet udvidet til 
næsten det dobbelte og 
flyttet længere væk til et 
areal, hvor der var 
bedre udenomsplads.  
 
Maria var meget stolt 
over den og børnene 
selvfølgelig begejstrede. 
Og med 250 børn på 
skolen er der gang i 
legeredskaberne. 
 
 
 
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. Ingen bytteri og 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  

Nogle af skolematerialerne til Børnehjemmet Skoleleder Maria fortæller om skolen  

 
Skolens fødevarelagerrum var inddraget til 

undervisningslokale  
Men der var selvfølgelig alligevel god 

skolefrokost fra køkkenet… 

 
Med hånden på hjertet synger børnene 

nationalsangen for os 
Tegnetime. Dette er vist en kudu antilope 
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FORENINGEN AFRIKASKOLEN 

www.afrikaskolen.dk 

 

GAVEKORT 
 

 
 

 
        Dato: ___________ 
 

Til: _________________________________________ 
 
Fra:  _________________________________________ 
 
Gavekort på kroner:  _________________________ 
 
Billedet viser den 16-årige sydafrikanske børnehjemsbarn Laura Matlou, hvis skolegang på 
privatgymnasiet Waterberg Academy foreningen Afrikaskolen financierer. Laura fik højeste 
afgangseksamen fra underskolen og har klaret sine første to gymnasieår med bravour. Hendes 
yndlingsfag er matematik og naturfag. 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.   
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