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Foreningen Afrikaskolens nyhedsbrev 33: Covid-19 og vores projekter  

 
Coronaen i Sydfarika 
Vi skrev vores sidste nyhedsbrev i begyndelsen af marts 2020 – før verden gik af lave. Vi kom hjem til 
Danmark få dage før Covid-19 startede herhjemme, og vi var taknemlige for at være hjemme i Danmark, da 
det brød løs…  
 
Vi skulle jo have besøgt Sydafrika og projekterne som vanligt igen i oktober/november i år. Men som alle jo 
ved, har det ikke været muligt at rejse udenlands.  
 
Sydafrika blev først Corona-ramt i april, ca. 4 uger efter Danmark. Sydafrikas havde derfor lidt tid til at 
forberede sig. Og regering gennemførte fra april og flere måneder frem en total nedlukning af landet for at 
undgå ukontrolleret Coronaspredning. Man frygtede især for landets tætbefolkede fattige kvarterer og 
townships. Skoler, arbejdspladser, handel og butikker lukkede. Alle voksne og børn skulle blive hjemme, 
kun korte madindkøb til særligt udpegede forretninger var tilladt. Salg af alkohol og cigaretter blev forbudt. 
Og alt tilgængeligt sundhedspersonale testede og smittesporede befolkningen for at slå smittespredning ned. 
Militæret blev sat ind for at sikre overholdelse. Brutaliteten og sanktioner for overtrædelser var i flere 
måneder nærmest sammenligneligt med Kina. Men den effektive nedlukning holdt sygdommen og dødstallet 
lavt i starten. Men efterhånden måtte man lukke samfundet op.  

Corona-19 og nedlukningen betød også at 
økonomien gik ned. Turistindustrien blødte, for 
hverken internationale eller lokale turister kunne 
besøge safariområderne. I Vaalwater-området, der 
er et stort safari- og jagtområde, måtte mange 
safarilodger dreje nøglen om. Nedlukningen og de 
senere restriktioner betød også, at der ikke var folk 
til at høste afgrøder. Så landarbejdere blev fyret, 
folk havde ingen indkomst og sultede.  
 
Efter at landet langsomt lukkede op steg smitten og 
dødstallene forventeligt. Men nu er det forsommer 
– og måske sker der det samme som i Europa - 
smitten går i sig selv over sommeren, og kommer 
igen som 2. bølge til efteråret i april… 
 
På figuren kan man se situationen i Sydafrika og 
Danmark i dag. Sydafrika har 60 millioner 
mennesker med 21.000 døde og 800.000 
bekræftede tilfælde. Man kan også se, at landet har 
mange unge og få gamle. Det mener man forklarer, 
at Afrika – på trods af tætte boligforhold, lav 
hygiejne og stor hospitalsmangel – ikke blev den 
kæmpe-katastrofe man frygtede.  
 

Men på de landets hospitaler og klinikker har man - som vi så det i Italien - kæmpet en uhyggelig kamp for 
at holde syge folk i live trods stor mangel på personale, værnemidler, udstyr, respiratorer, sengepladser mm.  
 
Vi lavede på opfordring af en Sydafrikansk ven i en central hospitalsadministration en lille ”peptalk fra 
Danmark” til landets hospitals-medarbejdere. Det blev udsendt 28. juli til hospitalernes morgenmøder over 
hele landet. Vi håber, det gav dem en bedre dag. De har fortjent det. Se præsentationen her:  
 
https://vimeo.com/485188749 
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Laura Matlou på Waterberg Academy 
 
 Pga. situationen har det som sagt ikke været muligt at besøge projekterne i efteråret 2020. Men vi har kunne 
holde kontakt med Waterberg Academy og dermed følge Lauras situation.  
 

Da den hårde nedlukning skete i april, 
startede skolen og lærerne hurtigt en 
internet-undervisning op, meget i stil med 
det der skete herhjemme. Så kunne 
eleverne arbejde hjemmefra over nettet.  
 
Dog kun de, som havde internetadgang. På 
børnehjemmet, hvor Laura boede, var det 
ikke muligt at følge net-undervisningen. 
Børnehjemmet havde/har slet ikke den 
netadgang der kræves, der er dårligt nok 
en brugbar forbindelse til mobiltelefon.  
 
Samtidig var alle 65 børnehjemsbørn 
tilstede på børnehjemmet 24/7, så der har 
ikke været meget ro eller plads til lektier.  
 
Waterberg Academy kunne efter kort tid 
se, at det slet ikke gik med Laura på 
børnehjemmet, og at hun sakkede bagud. 
Derfor tilbød de, at Laura kunne bo og 

spise gratis i skolens kostafdeling, som ellers var forbeholdt børn, hvis forældre boede langt væk og betalte 
for det. Det var vi meget taknemlige for. 
 
Laura har således siden 12. juli 2020 boet på skolen sammen med en håndfuld andre kostelever. Det har 
betydet et kæmpe løft for hende. Hun har i løbet af kort tid fået indhentet det tabte og er meget glad og 
taknemlig for løsningen. Hun er flittig, dygtig og vellidt af alle. Det er en fornøjelse at støtte hende. Det er en 
rigtig solstrålehistorie i en ellers mørk tid. 
 
Laura har skrevet et brev til os danske sponsorer, som med dansk oversættelse er indsat herunder.   
 
 
Kære Sponsorer 
 
2020 har været et tragisk år for mig, ja for alle. Covid-19 har virkelig påvirket mit liv og ikke mindst mit skoleår og 
mine skoledage. Jeg værdsætter så meget alt det, der gøres for mig. Det, at jeg har fået mulighed for at være kostelev 
på skolen har været fantastisk, jeg nyder det virkeligt meget. Også i forbindelse med både skolearbejde og alle de andre 
problemer vi har i vores land, er det meget bedre at være her. 
 
Skolearbejdet har været meget udfordrende indtil videre, men opholdet som kostelev har påvirket mit liv på en god 
måde. Det har betydet en kæmpe forskel og hjulpet mig meget med at indhente alt det jeg mistede under landets Corona 
nedlukning. Det har været vigtigt for mig. Men det er også hårdt for mig ikke at bo sammen med ”Bushveld Mission-
familien”. Men som jeg siger, dette år har været fuld af udfordringer.  
 
Ja, jeg er glad for at bo her på skolen, for det er en god ting både pga. min uddannelse, og det at bo tæt på 
skoleledelsen. Bortset fra det, så vil jeg takke jer for alt hvad I har gjort, for at jeg kan få mig en god uddannelse. Jeg 
vil arbejde hårdt for at vise jer min taknemlighed over, at jeg har fået denne mulighed.  
 
 Laura Matlou 
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Davidsonskolen 

 
Det har i lang tid ikke været muligt 
at få kontakt til Davidson skolen. 
Men for nyligt lykkedes det at få 
kontakt med skoleleder Maria.  
 
Hun skriver, at det har været et 
forfærdeligt år, hvor skoler har 
været lukkede og hvor børns 
forældre har mistet arbejde og 
familiemedlemmer til Covid-19.  
 
Hun har svært ved at se en vej ud 
af tingene, men håber, at det næste 
år går fremad. Hun har ikke selv 
været syg.  
 

 
Hun beder os om selv at passe på: But please continue yourselves to follow precautionary measures - one 
day it will pass. Hoping to see you soon. Be blessed. Maria. 
 
 
2021-støtte 
 
Pga. Covid-19 situationen vil foreningens hovedaktivitet i 2021 være at støtte Lauras fortsatte skolegang på 
Waterberg Academy. Det nye skoleår starter i midten af januar, og vi ved ikke, om det også ind i 2021 vil 
blive nødvendigt, at Laura er på skolens kostafdeling. Vi forventer ikke, at skolen fortsat vil kunne gøre det 
gratis, så vi skal muligvis finde penge til det også. Vi må se, hvordan udviklingen bliver. 
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Julegavekort 
Traditionen tro har vi lavet et gavekort, som man kan bruge som julegave her og nu - eller som gave i løbet 
af året. Vi vil virkelig opfordre til at man anvender gavekortet, da vi har brug for hver en krone til at 
fortsætte Lauras skolegang og måske også indkvartering i skolens kostafdeling. Tænk også på, at du selv 
slipper for at stå i en Corona-kø og købe en julegave, modtageren måske slet ikke synes om.  
 
Alle pengene på gavekortet går ubeskåret til Lauras skolegang og kortet fortæller modtageren, hvad pengene 
bruges til. 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 . 
 
Konto: Afrikaskolen, Nordea regnr. 2257, kontonr: 6269-357-493 
 
 
 
Glædelig jul til jer alle!  
 
 
Og tak for støtten hidtil og fremover. 
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FORENINGEN AFRIKASKOLEN 

www.afrikaskolen.dk 

 

GAVEKORT 
 

 
 
 

 
Dato: ___________ 

 
Til: _________________________________________ 
 
Fra: _________________________________________ 
 
Gavekort på kroner: _________________________ 
 
Billedet viser den nu 17-årige sydafrikanske børnehjemspige Laura Matlou, hvis skolegang på 
privatgymnasiet Waterberg Academy foreningen Afrikaskolen financierer. Laura har klaret sine 
første 3 gymnasieår med bravour og har 2 år endnu. Pga. landets hårde Covid-19 lock-down 
gav skolen hende lov til at bo og spise i skolens kostafdeling, fordi hun ikke kunne følge den 
digitale undervisning fra børnehjemmet. Hun har boet på skolen fra juli 2020 og afhængig af 
Covid-19 udviklingen, fortsætter hun muligvis i kostafdelingen ind i 2021. 
Hendes yndlingsfag er matematik og naturfag og hun ønsker at uddanne sig i international 
handel og regnskab. Støtten fra de 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 se nærmere på hjemmesiden.   
 
 

Foreningen Afrikaskolen – støtter via frivilligt arbejde, kontingent og gavebidrag. 
Bank: Nordea regnr. 2257 kontonr: 6269-357-493 


