STAND TIL AFRIKASKOLEN
Plancher og model til stand for Afrikaskolen
består af stige, 2 gamle opslagstavler,
tegnestifter og tekstplancher. Nedenfor kan alle
plancher printes ud, klippes lidt til og stiftes op.
Majsgryn, kan købes i supermarkedet, kan evt.
blandes med groft mel og koges til en stiv
havregrødsagtig/risengrødsagtig ret. Serveres
evt med lg/tomatsovs (som spaghettisovs)
Købmandskurvens indhold behøver ikke være
dyrt. 100-150 kroners indhold er fint.

Tekstforslag til øverste og nederste planche

FORENINGEN

AFRIKASKOLEN

www.afrikaskolen.dk

SMÅ PENGE-STOR FORSKEL
- KONTINGENT

100 KR.
- GAVEBIDRAG
?? KR.
- FRIVILLIGT ARBEJDE

PENGENE:
- KUN TIL SKOLERNE
- 0 % ADMINISTRATION
- LØBENDE NYHEDSBREVE

-

VIND AFROKURVEN
LODDER 10 KR
Vindernummer opslås her:

_____________________
Og kan afhentes her:

______________ kl.____

SYDAFRIKANSK
SKOLEFROKOST:
MAJSGRØD 10 KR
100% GÅR TIL SKOLERNE

GIV GAVEN TIL DEN
DER HAR ALT:
NEMLIG:
ET GAVEKORT TIL DE
SOM INTET HAR….

FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk
tlf: 45858512

Dato ____________
Kære:

_________________________________________

Modtag hermed kroner:

___________________________________

I anledning af:

_________________________________________

Fra:

_________________________________________

Giveren har allerede indbetalt gavebeløbet for dig til foreningen Afrikaskolen
Hvis du gerne vil være medlem af foreningen, kan du blot ringe eller tilmelde
dig på hjemmesiden. Det er gratis, hvis gavebeløbet er på mindst 100 kr.

Pengene går til støtte af fattige, sorte landarbejderbørns skolegang
og uddannelse i 7 konkrete skoler, primært “TSHUKUDU” skolen i Sydafrikas
Limpopo provins. Du kan hele tiden følge hvad der sker på hjemmesiden.

Foreningen bruger støtten til bl.a:
• Hæfter, blyanter, bøger og varmt frokostmåltid
300 kr/barn/år
• Genbrugs-skoleuniform, tøj, sko og toiletgrej
500 kr/barn/år
• Skolens sportsudstyr (fodbold, basket, rugby mm.)
800 kr/år
• Skolens grøntsagshave, (frø, vand, gødning, undervisning)
1500 kr/år
• Skøn- og faglitterære bøger til skolens ”bibliotek”
1800 kr/år
• Støtte til særligt sårbare børns familier
3500 kr/år/familie
• Skolens generelle udstyrs og materialebehov
4000 kr/år

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

MAN KAN IKKE
MEN ALLE KAN

HJÆLPE ALLE…..
HJÆLPE NOGEN !!

Billeder fra Tshukudu-skolen -Uddeling af skolematerialer April 2007

Vi køber regnemaskiner, blyanter,
viskelæder, hæfter, bolcher mm.

Vi får 10% rabat ved kassen, da
butikken hører om formålet

På Tshukudu-skolen lines børnene
op. Først den lille klasse

Skolematerialerne lines op i lokalet

Lærer Maria overvåger at det går
roligt for sig

Anette deler ud til hvert barn

Med hånden på hjertet synges
nationalsangen for os som tak

Vi besigtiger ”køkkenhaven”, som
der ikke er penge til at dyrke

I frokostpausen forbereder pigerne
majsgrød på bål i ”køkkenet”

Skolelærer Maria bor i et lille hus
lige ved skolen

Lærer og skoleleder Julia bor også
tæt på skolen

Vi diskuterer skolens problemer og
mulige sponsorbørn
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Han behøver dig!

For få hundrede kroner kan du støtte
Silas med skole og uddannelse.
Giv ham en fremtid!

Det gør vi...
Vi støtter fattige landarbejderbørn i 7 konkrete skoler i Sydafrika;primært ”Tshikudu-skolen”. 100% af dine penge går til hjælpearbejdet. Og du kan hele tiden følge, hvordan pengene bruges

Tshukudu for alle pengene
•
•
•
•
•
•

Medlems-kontingent:
100 kr/år
Skolebøger, hæfter mm. +frokost:
300 kr/barn/år
Tøj, sko toiletgrej mm.
500 kr/barn/år
Skolens grøntsagshave
1500 kr/år
Særligt sårbare børns familier
3500 kr/år/familie
Bibliotek, skoleudstyr/materialer
5800 kr/år

FORENINGEN AFRIKASKOLEN
-hjælper via frivilligt arbejde, kontingent og gavebidrag
www.afrikaskolen.dk, 4585 8512
Bank: Nordea afd. 2257, konto 6269-357-493
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FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk
Tlf: 45858512

Nyhedsbrev 2; Koordinations- og indkøbsrejse til Sydafrika
I marts 2007 rejste Danna og Kasper Borg på en privat ferierejse til Sydafrika, bl.a. for at
indkøbe ønskeliste-ting til Tshukuduskolen og koordinere fremtidige aktiviteter med
Lizette og David Naudé fra vores samarbejdspartner Bushveld Mission.
Indkøb
Ved ankomsten besluttede vi at købe tingene i Pretoria.
Vi købte lommeregnere, blyanter, kuglepenne,
viskelæder, blyantsspidsere, kladdehæfter, prestic,
limstifter, sakse, karton, fedtfarver – og bolcher. Den
ene butik gav 10% rabat på indkøbet, da vi forklarede
formålet og den anden butik ville i april kontakte Anette
og donere et restlager af udgåede skolematerialer.
Positiv stemning og velvillighed hele vejen igennem!
Tshukuduskolen og tobaksfarmen
Tshukuduskolen er vores hovedskole, og den vi primært støtter. Den ligger på en
tobaksfarm og skolebørnenes forældre er alle tobaksarbejdere. Vi mødtes med Lizette,
David og Thunette fra Bushveld Mission torsdag den 22. marts ved skolen, hvor børnene
modtog os med stor begejstring. Børnene blev stillet på række og vi uddelte et sæt af det
indkøbte til hver af de godt 50 elever. Det er vanskeligt at beskrive børnenes reaktion og
glæde. De sad stille, betragtede tingene, trykkede på regnemaskinens taster, bladrede i det
fine kladdehæfte med Superman på forsiden, tog det ene bolche i munden og gemte det
andet til næste dag.
Lærerinderne Maria og Julia fik også en regnemaskine hver og opførte en vuggende
glædesdans med armene i vejret. De havde åbenbart heller ikke en! Det er reglen, at alle
skolematerialer indsamles og låses inde i lærernes huse efter skole, så de ikke forsvinder.
Tshukuduskolen ligger på tobaksfarmen Sisi Farms. Da det er vigtigt, at farmens ejere er
orienterede om vores arbejde på Tshukuduskolen, talte vi med farmens hvide bestyrer
Johan. Han var meget positiv overfor vores forening og forklarede detaljeret om både
tobaksarbejdernes og farmens økonomiske situation.
Skolelærerne
Vi havde en længere samtale med lærerne om deres
egne og børnenes behov og problemer og vi diskuterede
deres forslag til forbedringer. I den sammenhæng
udtrykte lærerne stor glæde og taknemlighed for den
støtte som Afrikaskolen gav og sagde, at det betød
virkelig meget for deres motivation, at vi var
interesserede i deres arbejde med børnene og havde
forståelse for deres vanskelige undervisningsforhold.
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Bushveld Mission koordination
Efter skolebesøget havde vi møder med Bushveld Mission. Vi forklarede om vores
støtteprincipper, regnskabsaflæggelse og behovet for tilbagemeldinger fra skolerne. Vi er
meget enige om, hvorledes det både praktisk og regnskabsmæssigt skal gribes an. Vi har
lavet et engelsk referat af mødet til Lizette, der er regnskabsansvarlig, så alle kan huske,
hvad der er aftalt.
Anette og Bo i Pretoria
Vi har været så heldige, at ”vores” danskere i
Pretoria Anette og Bo, er blevet meget
engageret i Afrikaskolens arbejde. Anette var
med på indkøbsrunde og tog efterfølgende med
til Vaalwater i flere dage, for at se skolerne og
få en fornemmelse af problemerne. Hun har
undersøgt indkøbspriser, skrevet referater, og
har påtaget sig at gå mere i dybden med at
forberede sponsorater til udvalgte pigers
uddannelse.
Anette har allerede lagt utroligt meget krudt og engagement i foreningens arbejde, og vi
er meget taknemlige for at hun har lyst til at påtage sig arbejdet. Det er en kæmpefordel,
at hun bor i Pretoria, så hun kan formidle kommunikation mellem skolerne/Bushveld
Mission og os herhjemme.
Status og Regnskab
Ultimo marts har foreningen 31 medlemmer og der er indsamlet 10.000 kroner til
foreningen. Pt. er der kun omkostninger til hjemmesidens domæne. Der er på rejsen i
marts indkøbt skolematerialer for små 1.700 Rand svarende til ca. 1.200 kroner. De fleste
af indkøbene er blevet fordelt på "vores" Tshukuduskolen og resten er fordelt på
Skuinskloofskolen, der også ligger i området. Vi vil fortælle mere om Skuinskloofskolen
i næste nyhedsbrev.
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