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Laura afslutter gymnasiet 
 
Laura har nu i 6 år gået på Waterberg Academy og har netop bestået sin afsluttende eksamen. Hun har 
gradueret og er færdig med sin gymnasietid!  
 
 

 
 
STORT TILLYKKE TIL LAURA.  
 
Og kæmpestor tak til alle jer medlemmer, som har 
holdt ved og økonomisk har støttet hendes skolegang 
de sidste mange år.  

 
 
 
Der har været medgang og modgang for Laura igennem hele perioden. Her er nogle af de eksempler vi 
kender til:  
 

 Selvom skoleleder Maria fra Davidson Primary underskolen anbefalede hende kraftigt og hun var 
den dygtigste elev i underskolen og havde de bedste karakterer, vurderede Waterberg Academy, at 
Laura ville være bedst tjent med at gentage det sidste underskoleår på Waterberg Academy. Dels var 
de faglige krav store og dels skulle hun vænne sig til skolens mere akademiske tilgang og omgang 
med de mange hvide skolebørn og deres helt anderledes verden. Det var godt set af Waterberg 
Academy og det ekstra år rustede Laura til de krævende gymnasieår - selv om Laura nok har syntes, 
at det var en degradering og underkendelse, når hun nu havde været den dygtigste elev på Davidson.  

 
 Næste udfordring var at hendes far, som hun var blevet fortalt, var død, pludselig dukkede op og 

begyndte at stille krav. Han viste sig at være en lidt sølle og fordrukken person, der egentlig ikke 
ville hende, men mere prøvede at bruge hende økonomisk og følelsesmæssigt. Vi har ikke hørt 
yderligere i sagen og vi tænker, at der ret kontant blev sat en stopper for det – og han rejste videre i 
sit liv. Men for den umyndige Laura har det selvsagt været en stor følelsesmæssig belastning 
pludselig at skulle forholde sig til en angiveligt død far og hans ønsker og krav.  

 
 Så kom Covid 19 ind over. Skolen lukkede ned, elever blev sendt hjem og skulle studere og følge 

webbaseret undervisning hjemmefra på computeren. En snild sag i Danmark og for de fleste hvide 
velstillede børn. Men for Laura var det katastrofalt. På et overfyldt børnehjem, hvor alle børn var til 
stede 24/7 var der ikke meget ro til lektier. Da børnehjemmet heller ikke har internetadgang og kun 
et svagt mobilsignal, var det en uoverstigelig opgave for Laura at passe skolearbejdet. Skolen var da 
også meget bekymret, for de kunne godt se, at Laura havde problemer, så da Covid 19 tågerne 
lettede en anelse, tilbød skolen af sig selv, at Laura kvit og frit kunne komme og bo på skolens 
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kostafdeling med de tilbageblevne kostskolebørn. I denne periode voksede Lauras selvtillid 
gevaldigt og hun fik varige venskaber med de andre kostskolebørn og knyttede sig til lærerne, der jo 
dagligt kom på skolen. Og karakterbogen rettede sig fuldstændigt op. Hatten af for skolen. Prisen for 
Lauras kost og logi ophold, som skolen kvit og frit forærede hende/os i en vel 6-8 måneders periode, 
skønner vi til ca. 20.000 kroner… 

 
 I det hele taget er det en præstation af Laura at kunne gennemføre en krævende gymnasieuddannelse, 

når man bor og skal læse lektier på et børnehjem med 60 mindre børn, og man helt sikkert også skal 
deltage i de daglige gøremål på børnehjemmet. 
 

Hvad så nu? 
 
Børnehjemmet: Deres politik er, når børn som Laura har færdiggjort deres skolegang, skal de videre ud i 
livet og kan ikke længere bo på et økonomisk og pladsmæssigt hårdt presset børnehjem. De unge mennesker 
bør kunne klare sig selv, og børnehjemmet er afhængigt af, at de store flytter ud og frigør plads til nye 
små/mindre børn, der ikke er i stand til at klare sig selv. Og det er jo fornuftigt nok. 
 
Lauras fremtid Vi har haft korrespondance med Waterberg Academy og Laura om hendes ønsker til 
fremtiden, nu hvor hun skal videre.  
 
Hun ønsker at læse Financial management 
(økonomi) på Johannesburg Universitet, hvor hun 
allerede har fået forhåndsgodkendelse. Hun bliver 
optaget – som vi forstår det – hvis hendes 
afgangseksaminer opfylder adgangskravene. De 
afsluttede eksamenskarakterer publiceres først i 
januar, dvs. efter jul og sommerferien.  
 
Økonomiuddannelsen på universitetet er en 4-årig 
uddannelse. Det lyder fornuftigt i vores ører, for 
Laura er ambitiøs og har gode karakterer i 
matematik, der var hendes yndlingsfag. Hun skal bo 
på universitetet men i ferierne kommer hun tilbage 
til børnehjemmet, som hun betragter som sit hjem. 
Vi tænker, at hun hjælper til i ferierne.  
 

Johannesburg Universitet 

Læs hendes brev herunder os i efteråret. De 2 links herunder er det studie, vi tænker, at hun skal starte på. 
 
 

 
https://www.uj.ac.za/faculties/college-of-business-and-economics/schools/school-of-economics/ 
https://www.uj.ac.za/faculties/college-of-business-and-economics/  
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Afrikaskolens støtte til Laura 
 
Laura skriver i brevet, at hun får brug for egen 
computer, bøger mm. Hun skal også have et sted at 
bo, måske på campus, men det koster penge. Hun 
skal have mad og tøj.  
 
Og endelig er universitetet jo ikke gratis, som i 
Danmark. Et enkeltfag på universitetet koster vel 
20-40.000 kr. og skal man undervises i måske 8-10 
enkeltfag igennem et 4-årigt studieforløb, bliver det 
en anseelig sum penge – Universitetet er for børn af 
rige eller velstillede forældre.  
 
Vi vurderer dog, at Lauras chancer for at få en 
friplads eller pænt studietilskud er ret store, da hun 
er et sort børnehjemsbarn. Vi har spurgt 
børnehjemmet om detaljer, når de foreligger, og 
afventer svar. 
 

 

 
Vi har også i bestyrelsen drøftet, hvorvidt vi skal støtte Laura fremover. Vi er landet på, at vi tager endelig 
stilling til det ved næste års generalforsamling, men at vi ønsker at støtte hendes opstart på universitetet med 
nødvendige køb. Dvs. ting, som universitetet ikke støtter og som børnehjemmet heller ikke kan bevilge ud af 
deres magre budget. Det er ting som computer, bøger, materialer, skoletøj og andre indledende ting. Og så 
må vi se, hvordan tingene udvikler sig over de næste måneder, når vi får Lauras karakterer og andre 
informationer ind.  
 
Vi hører også meget gerne jeres mening. 
 
Vores fælles indsats… 
Men samlet kan vi jo sige, at vi alle i fællesskab -ved at have støttet Laura - har sikret, at en superdygtig pige 
har kunnet udnytte sit potentiale fuldt ud via skolegang og en adgangsgivende eksamen på Waterberg 
Academy. Vi har -sammen med børnehjemmet- hjulpet en dygtig og ambitiøs ung pige frem og muliggjort 
hendes udvikling både fagligt og på det personlige plan. Hun tror på sig selv og sine evner -og hun vil 
garanteret gøre alt for, at hendes egne børn engang også får en uddannelse og en fremtid. 
 
Det kan vi godt være rigtig stolte af.  
 
Vi har traditionen tro vedhæftet et julegavekort til støtte for Lauras start på økonomistudiet på Johannesburg 
Universitet. 
 
Det er en nem og handy julegave. Du slipper for at stå i kø i butikkerne, og der skal ikke byttes! Bare print 
ud, sæt pengene ind på Afrikaskolens konto og læg gavekortet i en kuvert under juletræet eller til andre, der 
ønsker en gave med mening i.  
 
Gavekortet er vedhæftet herunder men kan også hentes på hjemmesiden www.afrikaskolen.dk . 
 
Konto: Afrikaskolen, Nordea reg.nr. 2257, kontonummer: 6269-357-493 
 
Glædelig jul til jer alle!  
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www.afrikaskolen.dk 

GAVEKORT 
 

 
 
 

 
        Dato: ___________ 
 

Til: _________________________________________ 
 
Fra:  _________________________________________ 
 
Gavekort på kroner:  _________________________ 
 
Billedet viser den nu 19-årige sydafrikanske børnehjemspige Laura Matlou. Afrikaskolen har 
100% finansieret hendes skolegang på det højt profilerede privatgymnasiet Waterberg 
Academy i Vaalwater. Laura har netop bestået sin afgangseksamen med flot resultat og har 
fået forhåndsgodkendelse på økonomistudiet på Johannesburg Universitet til januar 2023.  
 
Støtten fra de danske sponsorer sikrer, at Laura kan få de nødvendige redskaber til at 
påbegynde sit studie på Johannesburg Universitet 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 kontonummer: 6269-357-493 


