FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 9, lørdag den 29. August kl. 14:00
hos Danna Borg, Olesvej 12, Virum

I mødet deltog Danna Borg (fm), Erik Nørby (kass) og Karsten Rabøl (ref). Afbud fra
Albert Welinder.
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Forslaget til dagsorden blev fulgt, dog er dette bestyrelsesmøde nr. 9 og ikke nr. 8, idet
bestyrelsesmøde nr. 8 blev afholdt umiddelbart inden sidste generalforsamling, hvorfor
der ikke er særskilt referat herfra.
2. Status siden sidste møde.
Sponsorbørn
Prudence, Afrikaskolens sponsorbarn, har nu gået ½ år i Meetsetshehla Secondary School
i Vaalwater og foreningen har modtaget kopi af hendes karakterbog og et sødt takkebrev.
Danna vil via Bushveld Mission få skriftlig tilladelse fra Prudences mor og Prudence, om
vi kan bruge materiale og billeder på Afrikaskolens hjemmeside. Beskrives i nyhedsbrev
nr. 9. Det blev drøftet, om Afrikaskolen skulle sponsorere yderligere et barn, herunder
muligheder for at følge op på sponsorbørn senerehen i livet mhp. effektvurdering af
hjælpen. Dette skal diskuteres yderligere på næste møde.
Status for projekter iværksat primo 2009
• Reathlahlwa Primary centralskole har fået forbedret deres toiletforhold og
køkkenfaciliteter. Beskrives i Nyhedsbrev nr. 9.
• Familien Damgaard er allerede i fuld aktivitet som volontører hos Bushveld Mission,
beskrives i Nyhedsbrev nr. 9, hvor familiens første rejsebeskrivelse gengives.
• Lebogang-skolen er desværre lukket pga. fald i børnetal (landarbejderfyringer pga.
driftsomlægninger af områdets farme). Skoleleder Simon fra Lebogang arbejder nu på
centralskolen Reathlahlwa, hvor også børnene er overflyttet. Lærer Mary arbejder på
en skole i Ellisras.
3.
Nye Projekter.
Ønskeseddel fra vor samarbejdspartner BM blev gennemgået. Danna havde forinden haft
telefonisk kontakt med Damgaard for yderligere detaljer. Der blev bevilget R42.800 (ca.
29.000 kr.) til følgende:
Reathlahlwa:
• Ledelseskursus for Japhina
BMs Orphanage School:
• Mursten til rumudvidelse

R 6.000
R 7.000
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• Baderumsudstyr
• Legeredskaber
• Tæpper
• Skoleborde
• Skolestole
Herudover
• Skriveredskaber, bøger mv.

R 6.500
R 10.000
R 4.000
R 1.800
R 2.500
R 5.000

Tshukudu:
Der var anmodning om financiering af et kursus til skolelærer Maria. Vi har bedt BM om
yderligere informationer om, hvad hun skal studere, hvor, hvordan og hvor længe samt et
totalbeløb.
4.
Kommunikation.
Damgaard: Informationer om familien og deres oplevelser beskrives i nyhedsbrev nr. 9.
Bushveld Mission: Link til BM lægger Erik på hjemmesiden under BMs sektion.
Hjemmeside iøvrigt: Prudences billede sættes på hjemmesiden i stedet for Silas efter
hendes godkendelse. Herudover eksempelvis også billeder af børn fra BMs skole +
eventuelt artikel om de forældreløse børn.
5.
Foreningen økonomi og revision.
Pr. august 2009 har foreningen 94 medlemmer og godt kr. 72.000 på kontoen. Kr. 29.000
er bevilget BM her i august (se punkt 3) og der er reserveret penge til Prudences 5-årige
skolegang. Vi regner med at anvende yderligere beløb til Marias uddannelse her i
efteråret, når vi har modtaget relevant oplysninger og kan således sige at de fleste penge
kommer til at gøre gavn i 2010.
6.
Fundraising og aktiviteter i 2009
Endelave.
Afrikaskolen har indsamlet kr. 6.995 på Endelave. Flot resultat. Yderligere information i
Nyhedsbrev nr. 9.
Ideer.
Karsten forsøger at introducere Afrikaskolen for Lions Club Tune (og evt. Zonen) her i
2009. Tænkeligt at vi her kan få en ”fast” sponsor.
7.
Næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde nr. 10 afholdes hos Danna på Olesvej 12, Virum, mandag 23.
november 2009, kl. 10.00
8.
Eventuelt.
Intet at bemærke
KRA. (ref.)
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