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Foreningen Afrikaskolens nyhedsbrev 34: Covid-19 og Laura Matlou
Covid-19 situationen i Sydafrika
Sidste gang vi var i Sydafrika var i februar-marts 2020, og vi kom hjem, lige før Covid-19 brød løs.
Sydafrika blev ramt med et par måneders forsinkelse og har generelt haft store problemer pga. begrænset
sygehusfaciliteter og en uuddannet befolkning, der egentlig synes, at bare dét at overleve dagligdagen, byder
på større problemer end en mulig Covid-19 smitte. Landet lukkede dog meget effektivt ned for mulige
smitteveje med tvang, alkohol- og cigaretforbud, forbud mod at gå udenfor i perioder mm. Militæret blev sat
hårdt ind for at kontrollere tingene. Men da landet omsider blev nødt til at åbne tog smitten fart.
Sydafrika har 60 millioner
indbyggere. I november 2021 er
der 90.000 døde og 3 millioner
bekræftet smittet. I Limpopo, hvor
vi holder til, er 4.000 døde og
122.000 bekræftet smittet. Man skal
være opmærksom på, at de faktiske
tal er langt større, da rigtig mange
tilfælde ikke registreres.
Sydafrika vurderer, at den eneste
måde at kontrollere virussen på, er
ved at vaccinere mindst 70 % af
befolkningen. 21 millioner
sydafrikanere har fået mindst et
stik, men det vurderes, at yderligere
15 millioner bør vaccineres inden jul, for ikke at 20.000 mennesker skal dø - en kæmpeudfordring.
Billedet viser Covid 19 status taget fra Sydafrika hjemmeside ultimo november 2021
https://sacoronavirus.co.za/2021/11/16/update-on-covid-19-tuesday-16-november-2021/
Der er nu tilstrækkelig vaccine i landet. Mange folk vil egentlig gerne vaccineres, men folk er også uvidende,
skeptiske eller bange pga. snak de hører fra andre eller fra sociale medier. Så regeringen prøver nu (som i
Danmark) på forskellig vis at lokke folk til at blive vaccinerede.



Et initiativ er, at ældre mennesker får en
fødevarecheck, hvis de lader sig vaccinere.
Et andet initiativ er de nye “Vax Champs”,
som er en slags vaccine ambassadører.
Konceptet er, at personer som folk stoler på fx. et familiemedlem, en kollega, en nabo, en
stamme-leder eller en kirkerepræsentant - har
viden om vaccinationseffekter og kan overtale
venner og bekendte til at lade sig vaccinere.

Nu er den nye virus-variant Omikron kommet til og
stammer formentlig fra det Sydlige Afrika. Det har
skabt en helt ny verdenssituation, hvor vi igen skal passe på og ikke kan rejse. De fleste flyselskaber har
suspenderet flyvninger til og fra Sydafrika og kun få grænseovergange er åbne. Det kan få store
konsekvenser for landets skoler og lokalsamfund.
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Laura Matlou på Waterberg Academy
Pga. Covid-19 har vi ikke kunne besøge Sydafrika, men vi har holdt kontakt med Waterberg Academy.
Da den hårde Covid-19 nedlukning
af Sydafrika skete, lukkede skolen
for fysisk undervisning og eleverne
måtte studere hjemmefra via nettet.
For Laura var det ikke muligt pga.
internetproblemer på
børnehjemmet. Men skolen var så
large, at indlogere hende på skolens
kostafdeling gratis, således at hun
boede 24/7 på Waterberg Academy.
Udover det faglige, har det lange
ophold på skolen hele døgnet haft
stor betydning for Laura på det
sociale og menneskelige plan.
Kostafdelingens studerende
kommer dels fra fjerntliggende
egne af Sydafrika dels fra
omliggende lande som Namibia,
Botswana og Zambia. De kommer
kun hjem i lange ferier.
Derfor er de studerende, der bor på skolen, rigtig meget sammen og knytter tætte venskaber for livet. Da
Laura er flittig, dygtig og vellidt af alle, kan det kammeratskab og det netværk, hun har fået på skolen, få stor
betydning for hende fremover. Billedet viser Laura til højre til en idrætsdag på skole i oktober. Med
mundbind…
Skolegangen
Laura arbejder virkelig hårdt og det giver resultater. Vi har fået hendes karakterbog for 3. termin, der løber
fra midt i juli til midt i oktober 2021. Vi kan igen sige, at hun klarer sig virkelig godt og har karakterer, der
placerer hende i skolens bedste fjerdedel. Vi er SÅ stolte af hende. Hendes gennemsnit ligger på 73.
Oprykningskriteriet til næste klasse er 40, så det klarer hun nemt. Udfor hvert fag i karakterbogen står en
bemærkning fra lærere. Og de er alle rosende og positive og siger at hun arbejder meget hårdt.
Det fag hun er gladest for og bedst i, er de 2 Matematikfag, hvor hun scorer højest. Endvidere har hun høje
karakterer i Business Studies, Life Orientation og Historie. I Afrikaans sprog ligger hun lavest (54). Hun
bryder sig simpelthen ikke om faget.
Vi vil ikke lægge hendes karakterbog på nettet i et nyhedsbrev. Men hvis nogen ønsker karakterbogen
tilsendt, gør vi gerne det. Herunder ses udklip fra karakterbogen med hendes gennemsnit og rektors
bemærkning til Laura og alle os ”forældre”.
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Laura er nu begyndt på
årseksaminer. Årsprøverne starter
midt november og slutter i
begyndelsen af december, hvorefter
der er sommerferie.
I januar 2022 skal hun så rykke op i
grade 12, der er hendes allersidste
gymnasieår.
Selve eksamen er ret formel.
Opgaverne er nationale og dermed
ens for alle landets elever.
Waterberg Academy er en af de
skoler i landet, der har det højeste
gennemsnit – og Laura er med til at
holde det oppe.
På billedet ses afgangsklassen, der skal til eksamen i engelsk.
Brev til os sponsorer.
Laura har skrevet et brev til os. Det er sjovt at kigge hendes breve igennem fra da hun startede og til i dag.
Hun er nu velformuleret, fuld af selvtillid og vil være supergodt rustet uddannelsesmæssigt, når hun til
december 2022 er færdig med gymnasiet.
Herunder er en oversat version af brevet til jer.
Kære Sponsorer
Nu er jeg i min sidste termin i skoleåret og om få uger er der årsprøver, hvilket jeg selvfølgelig er
spændt på. I sidste termin valgte jeg at starte op på 2 nye fag, som er Matematic Literacy og Life
Science. Men jeg lovede mig selv, at jeg ville fortsætte med at arbejde hårdt med de øvrige fag, så
jeg ikke falder tilbage i pensum. Jeg er sikker på, at jeg har givet alt hvad jeg havde i mig i termin 3
og mine karakterer bekræfter mig også i, at det er lykkedes. Jeg er super-stolt af mig selv og jeg
håber også, at I er tilfredse med mine resultater.
Skolen har gjort mig til den bedste person, jeg kan blive. Ikke mindst med vores seneste ”Leadership
Camp”. Jeg sætter virkelig pris på, at vores rektor tog initiativ til at organisere kurset for os.
Hvilken pragtfuld camp. Jeg synes virkelig, at den var fantastisk. Herunder den akademiske del,
skolen, lærerne, mentorerne og rektor.
Jeg har overhovedet ikke ord for, hvordan jeg kan takke Herren for alle de fantastiske mennesker,
han har bragt ind i mit liv og med alle de muligheder jeg har fået. Med den relation, jeg har til
skolen, kan jeg garantere jer og forsikre jer om, at mine årsprøvekarakterer for Grade 11 vil være
meget tilfredsstillende.
Ja, der vil være udfordringer undervejs, men Herren vil hjælpe mig med at løse dem. Jeg kan slet
ikke mere forestille mig mit liv, uden den store mulighed jeg har fået ved at gå på Waterberg
Academy.
Mange, mange tak til jer.
Venlig hilsen
Laura Matlou
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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 sidste år på Waterberg Academy. Hun bliver student i december 2022. 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 registreringsnummer 2257, konto: 6269-357-493
Glædelig jul til jer alle!
Og tak for støtten hidtil og fremover…
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GAVEKORT

Dato: ___________
Til:

_________________________________________

Fra:

_________________________________________

Gavekort på kroner:

_________________________

Billedet viser den nu 18-årige sydafrikanske børnehjemspige Laura Matlou. Afrikaskolen
financierer 100% hendes skolegang på det højt profilerede privatgymnasiet Waterberg
Academy i Vaalwater. Laura har klaret sine hidtidige gymnasieår meget flot og har nu kun 1
skoleår tilbage, før hun bliver student. Sydafrika er stadig hårdt ramt af Covid-19 og Laura
boede en længere periode på skolens kostafdeling, for at hun kunne følge skolens digitale
undervisning.
Hendes yndlingsfag er matematik og naturfag og hun ønsker fortsat at uddanne sig indenfor
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 tilmelde dig på hjemmesiden.
Foreningen Afrikaskolen – støtter via frivilligt arbejde, kontingent og gavebidrag.
Bank: Nordea regnr. 2257 kontonr: 6269-357-493
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