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Indkaldelse til Generalforsamling 28. marts 2020 og nyhedsbrev 32 

 
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2020 kl. 13:00. På grund af 
coronasituationen afholdes generalforsamlingen som et online møde. Tilmeld er nødvendig senest 20. marts 
til Danna på telefon 6143 6963. 
 
Husk også venligst at indbetale 2020-kontingent på minimum 100 kroner - og meget gerne også et yderligere 
støttebidrag til Davidsonskolen og Lauras skolegang. Uden jer er der ingen projekter eller skolegang for 
Laura! 
 
Vi besøgte i februar 2020 Waterberg Academy og Davidsonskolen.   
 
Sponsorpige Laura Matlou på Waterberg Academy 
 

Vi kom uanmeldt med 13 safarigæster, der 
gerne ville se skolen og Laura. Der var 
kommet ny rektor på skolen (den gamle var 
gået på pension) og han viste os begejsteret 
rundt på skolen sammen med Laura. Vi 
kiggede ind i klasseværelserne, talte med 
lærere og elever.  
 
Vi dumpede også ind i en geografitime, hvor 
Jørgen gik i gang med at udspørge eleverne 
om, hvor Danmark lå. Ingen (udover Laura) 
vidste det. De havde dog hørt om Grønland og 
var meget interesserede i al sneen, isen og 
vintermørket. Man kan måske sammenligne 
med, hvis vi spurgte en 9-klasse hjemme hvor 
Swaziland, Lesotho eller Burundi ligger. Ikke 
mange danske elever ved det ville kunne svare. 

 
Vi kunne igen konstatere, at der blot var 6-8 elever i hver klasse. Det giver en meget effektiv undervisning 
med masser af tid til den enkelte elev. 
 
Vi spurgte nogle af Lauras lærere, hvordan det gik hende. Og samstemmende sagde de, at hun var rigtig 
dygtig, flittig og vellidt. En mønsterelev, hvilket vi også kan se af hendes karakterbog. Yndlingsfagene er 
matematik og regnskab. Kun sproget Afrikaans er hun lidt svag i. 
 
Vi spurgte også ind til Lauras fremtidsplaner. Sådanne planer kan jo ændre sig på et splitsekund hos unge 
piger. Og jo, hun havde droppet tanken om at være pilot. Hun ville nu istedet uddanne sig i international 
handel og regnskab. Det er jo også en uddannelse med stort potentiale, men lad hende nu blive færdig med 
gymnasiet først. Hun kan jo ændre mening igen. Men rigtig fint at ambitionerne, selvværdet og troen på egne 
evner ikke fejler noget.  
 
Så vidt vi forstod, så hun ikke meget til sin far, som var flyttet til Johannesburg og hun tænker ikke noget 
videre over ham. 
 
Da vi jo kom uanmeldt til skolen, havde Laura ikke haft tid til at skrive et brev til jer sponsorer. Men hun 
satte sig i et hjørne og skrev, for hendes sponsorer skulle ihvertfald have et brev med fra hende. Det er indsat 
nedenfor.  

 
 

FORENINGEN AFRIKASKOLEN 
www.afrikaskolen.dk 
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Støtte til Bushveld Mission, Laura og Davidson Primary 
Vi fik ikke besøgt de 3 andre piger Dollen, Thato og Thebogo på Metsetshehla secondary school som vi også 
har støttet. Vi er blevet lidt usikre på, om ikke pigerne som børnehjemsbørn har friplads på skolen. Det 
kunne vi ikke rigtigt få klarhed på fra Bushved Mission. 
 
Vi oplever generelt en del kommunikationsproblemer med børnehjemmet og dets amerikanske ledelse. Det 
er svært at få svar på spørgsmål og at blive orienteret om, hvordan tingene går. Driften af et børnehjem er i 
sagens natur meget hands-on og ledelsen har naturligvis hovedfokus på at tage sig af de 65 børn og mindre 
grad at skrive emails til omverdenen. Børnehjemmet har aldrig været skrappe til administrative ting som bla. 
at skrive mails til os og orientere sponsorer om tingenes tilstand. Og de har heller ikke netadgang på 
børnehjemmet. Men på den anden side ønsker både vi og vores danske sponsorer opdateret viden om, 
hvordan sagerne står.  
 
Bestyrelsen har derfor besluttet, at Afrikaskolens pengestøtte fremover går til vores prioriteter, som er:  

1) Laura på Waterberg Academy, hvor skolepenge indbetales direkte på skolens konto og med hvem vi 
har et rigtig godt samarbejde 

2) Davidson primary school, hvor vi igennem mange år har haft et eksemplarisk samarbejde med 
skoleledelsen.  

 
Davidson skolen 
 

Vores besøg på Davidson Primary var 
som altid en god oplevelse. Skoleleder 
Maria, de andre lærere og børnene er 
altid glade for at se os, og vi blev 
sædvanen tro inviteret til skolefrokost.  
 
Maria skoleleder fortalte, at der siden 
oktober 2019 var kommet 100 flere 
elever, så de nu har 350 elever til 7 
lærere! Det var chokerende mange. Der 
sad elever overalt i klasseværelserne.  
 
De mange elever skyldes, at der er frit 
skolevalg og at skolen er så god (eller 
andre skoler er så dårlige) at selv 
forældre fra Vaalwater by 20 kilometer 
væk vælger at sende deres børn til 
Davidson skolen langt ude på landet.  

 
Der bliver muligvis godkendt et par yderligere lærerstillinger, men først fra næste budgetår. Der bevilges 
også først skolefrokost til 350 elever i næste budgetår. Indtil da må 350 elever deles om mad til 250 elever. 
 
Da vi var på klasse-rundgang, kunne vi se, at der slet ikke var stole og borde nok.  Eleverne sad på gulvet og 
havde et slags brædt i skødet, som fungerede som skrivebord. Måske kommer der borde/stole næste 
budgetår, men det er ikke sikkert.  
 
Så vi tænker, at der kommer indkøb af borde og stole på Maria skoleleders ønskeseddel næste gang.  
 
Se den herlige lille video, hvor de dygtige skolepiger danser afrikansk ”rumpedans” for os til lokal musik: 
https://vimeo.com/394112800 
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Brev fra Laura til jer sponsorer
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Billeder Waterberg Academy 

  
Safariholdets besøg hos Laura 

 på Waterberg Academy Laura snakker med os i biblioteket 

  

Jørgen fortæller om Danmark og Grønland Rektor og Laura viser os skolen 
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Billeder Davidsonskolen 

  
Mange elever sad på gulvet og havde en slags 

skrivebrædt i skødet istedet for et bord 
Planche i skolelokale,  

hvor de små elever lærer at tælle 

Eleverne i de større klasser lærer om madens 
indhold af protein, fedt, kulhydrater og 

vitaminer 

Alt imens prøver kokken at  
strække maden til 350 børn 


