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Ordinær generalforsamling i TESdenmark tirsdag den 29. november 

2016. 

Bestyrelsens beretning.  

Beretningen omfatter primært tidsrummet fra marts til og med november 2016. Den 

tidligere formand valgte at trække sig grundet arbejdspres i starten af marts måned. 

Herefter konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand: Helle Søborg Bjerre 

Kasserer: Ole Kr. Petersen 

Menig medlem: Charlotte Westphall 

Menig medlem: Erland Bøge, som hidtil havde været suppleant. En tak til Erland for at 

træde ind med så kort varsel. 

 

Foreningens arbejde. 

Internt har bestyrelsen arbejdet på at få oprettet en ny hjemmeside, som vi selv 

kunne være webmaster på.  

Tidligere har vi haft en webmaster udefra, som ganske frivilligt udførte et godt stykke 

arbejde for os. Problemet var imidlertid, at der kunne opstå misforståelser, når 

budskabet om nyt indhold og ændringer i det eksisterende indhold skulle 

viderebringes. Ligeledes kunne der går lidt tid, inden ændringerne blev foretaget. Ret 

uhensigtsmæssigt da det ikke gør en hjemmeside ”levende” og interessant for 

medlemmerne. Heldigvis er det lykkes for os at få en ny hjemmeside, som vi selv kan 

administrere. 

Bestyrelsen har valgt ikke at oversætte hjemmesiden til engelsk og Ki swahili, da vi 

ikke har ressourcer til dette omfattende arbejde.  

Bestyrelsen vil gerne takke Bo Westersø, medlem af TES, for det store og værdifulde 

arbejde med hjemmesiden. Ligeledes for den hjælp, som Bo yder, når der er behov 

herfor f.eks. ændringen af vores billedgalleri. 

Bestyrelsen vil også gerne takke Bo for hjælpen til igen at få oprettet en facebook-

side. Tilbage i marts-april oplevede vi, at foreningens facebook-side var blevet 

”hacket, ” men problemet er nu løst. Foreningens facebook-side er meget velbesøgt, 

og det er vi naturligvis glade for. 

Bestyrelsen har udarbejdet en pjece. Vi var så heldige, at vi fik den trykt gratis som 

en donation hos bogtrykker Børge Møller i Risskov.  

Bestyrelsen har med jævne mellemrum udsendt et Nyhedsbrev – i dette foreningsår 

dvs. fra marts måned er det indtil nu blevet til 5 Nyhedsbreve. Intentionen er den 

samme som med hjemmesiden og facebook nemlig, at gøre TES ”levende” og 

vedkommende for medlemmerne. 
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Bestyrelsen har taget initiativ til nødvendige justeringer og ændringer af vedtægterne. 

Forslag til vedtægtsændringer med bestyrelsens begrundelser herfor er udsendt 

sammen med den endelig dagsorden til den ordinære generalforsamling. Dette punkt 

vil blive behandlet senere på dagsordenen. 

TESdenmarks primære formål er på nuværende tidspunkt at indsamle midler til 

skolebyggeriet af Naurey Golden Soil Secondary School i landsbyen Nkoanrua nær 

Arusha i TZ. Derfor har bestyrelsens arbejde naturligvis primært fokus på at skaffe 

midler til byggeriet. I indeværende foreningsår har vi haft fokus på følgende tiltag for 

at skaffe penge: 

 Aktiviteter: 2 loppemarkeder, foredrag om undervisningssystemet i TZ, 

Medlemsrejse 2016. Desuden havde vi planer om en kulturaften med mad og 

dans fra TZ. Jeg vil behandle emnet ”Aktiviteter” som et særskilt punkt i 

beretningen. Punktet tages også op i det efterfølgende Medlemsmøde. 

 Indsamling af midler direkte hos medlemmerne: kampagnen ”Køb en sten” 

som bestyrelsen satte i værk julen 2015. Beslutningen er, at vi gentager denne 

kampagne. 

Donationer i alt: kr. 25.500 

 Bestyrelsen har ved flere lejligheder opfordret medlemmerne til at skaffe nye 

medlemmer. Når det er så vigtigt, skal det ses i sammenhæng med, at en 

væsentlig del af vores indtægter pt er kontingentindbetaling. Jeg kan fortælle, 

at vi siden marts har fået 16 nye medlemmer (fra 37 til 53 medlemmer.) 

Heraf er 6 af de nye medlemmer bosiddende i Københavnsområdet, og vi 

forventer flere. Lige nu er vi i dialog med dem om at få dannet en 

”københavnerfraktion” med egne aktiviteter etc. 

 Ansøgning om fondsmidler etc. Også dette punkt vil blive behandlet som et 

særskilt punkt i beretningen og uddybet yderligere. 

Bestyrelsen har afholdt møder ca. hver 2. måned, hvilket synes at være meget 

passende, idet vi naturligvis også arbejder med opgaverne mellem møderne. 

 

Aktiviteter. 

Charlotte er den primært ansvarlige for foreningens aktiviteter, og der er udarbejdet 

en Aktivitetsplan, som har været tilgængelig på vores hjemmeside. I dette foreningsår 

har vi afholdt 2 loppemarkeder, foredragsaften om undervisningssystemet i TZ og 

planlægning af Medlemsrejsen 2016 og 2017. 

De 2 loppemarkeder: foreningens første loppemarked, som blev afholdt på N. Kochs 

skole lørdag den 21. maj. Vores bod var meget velbesøgt, og flere gav udtryk for, at 

det var et vigtigt projekt, vi har gang i. Indtjeningen var knap kr. 2000 for ca. 3 

timers indsats. Desuden meldte 2 forældre fra skolen sig ind i TES. 

Vores bod bestod dels af almindelige lopper indsamlet blandt familie, venner og 

naboer og dels af forskelligt kunsthåndværk fra Tanzania. 
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Til havnefesten i Bønnerup, som blev afviklet fra den 8. – 10. juli, havde vi i 

princippet ikke ændret på konceptet, så udvalget bestod også her af både almindelige 

lopper og kunsthåndværk fra Tanzania. Men klientellet var noget anderledes. Hvor vi 

på N. Kochs skole oplevede en stor interesse for vores kunsthåndværk, var interessen 

i Bønnerup primært samlet om vores lopper. Vi fik en indtjening på lidt over kr. 4000 i 

løbet af 2½ dag. Samlet har de 2 loppemarkeder givet TES en indtjening på kr. 6.300. 

Bestyrelsen har på denne baggrund overført USD 1500 til skolebyggeriet. Det svarer 

til ca. kr. 10.000 (indtjening fra loppemarkederne suppleret med kontingenter og 

donationer fra foreningens konto.) Steven Ndosi, vores samarbejdspartner i Tanzania, 

er meget taknemmelig og har for pengene indkøbt stengranulat, som skal indgå i 

betonen til etageadskillelsen. 

Charlotte og undertegnede stod for afviklingen af loppemarkederne, men vi fik 

uvurderlig hjælp af Lisbeth Breindahl, Ole og Jørn. 

Bestyrelsen har på grundlag af de erfaringer, som er gjort i forbindelse med afvikling 

af de 2 loppemarkeder i 2016, besluttet, at vi også i 2017 vil afholde loppemarkeder – 

dog med den ændring, at vi vil koncentrere os om salg af tanzaniansk kunsthåndværk 

og tøj. Det betyder også, at vi skal opsøge andre markeder og evt. festivals.  

Charlotte vil i Medlemsmødet efter generalforsamlingen redegøre nærmere for 

afholdte og kommende aktiviteter. Vi ønsker naturligvis også at få gode ideer fra jer. 

Foredragsaften med seminarielektor Kjeld Silkjær om undervisningssystemet i TZ: 

Den 14. juni afholdt foreningen et foredrag ”Skole, læreruddannelse og undervisning i 

Tanzania. ”  

Arrangementet foregik på Åby Bibliotek, og foredragsholder var tidligere 

seminarielektor Kjeld Silkjær. Kjeld har i 3 perioder på i alt 10 år har opholdt sig og 

boet i landet. Kjeld har bl.a. medvirket til opbygning af en læreruddannelse på 

Zanzibar og undervist i et masaiområde. 

Arrangementet var meget vellykket, da indholdet var særdeles relevant i forhold til 

vores igangværende skolebyggeri. Nogle TES-medlemmer havde også fulgt vores 

opfordring og taget en ven med, hvilket har ført til 2 nye indmeldinger. Deltagerne var 

meget spørgelystne, så vi kom i en god dialog med Kjeld Silkjær.  

Medlemsrejse 2016: Desværre lykkedes det ikke at samle deltagere nok til den 

annoncerede medlemsrejse. Bestyrelsen har besluttet at udbyde en medlemsrejse i 

oktober 2017. Vores begrundelse er, at det er vigtigt for vores medlemmer at få den 

enestående chance, det er, at komme til TZ, få mere viden om landet og de vilkår, 

som folk lever under og derved for indsigt i behovet for at bygge en skole, som 

indholdsmæssigt adskiller sig fra andre skoler. Desuden har flere tilkendegivet, at de 

kunne være interesseret i en rejse i 2017. 

I Medlemsmødet efter generalforsamlingen vil vi fortæller mere om indhold og pris for 

den kommende Medlemsrejsen. 
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Kulturaften med mad og dans fra TZ: Bestyrelsen havde håbet at kunne invitere til en 

Kulturaften i efteråret 2016. Desværre måtte vi opgive dette, men aktiviteten kan 

muligvis tages op til næste år. 

 

Fondsmidler. 

Det er særdeles vanskeligt og om ikke umuligt at få midler fra fonde til selve 

byggeriet. Vi har i dette foreningsår ansøgt 2 fonde uden resultat. Vi har også ansøgt 

en privatskole om at få andel i de midler, som løbes ind ved skolernes motionsdag, 

men desværre uden resultat. 

Når bygningerne står færdige, og vi skal skaffe inventar, it-udstyr etc., synes 

mulighederne for at få andel i fondsmidler langt større.  

Bestyrelsen er dog fortsat afsøgende i forhold til at søge om midler til selve byggeriet. 

Men realistisk set vurderer bestyrelsen, at vi primært må satse på 

kontingentindbetalinger, donationer og overskuddet fra de aktiviteter, som TES sætter 

i værk. 

 

Samarbejdet med Steven Ndosi og status på skolebyggeriet. 

Lige som vi i TESdenmark hele tiden har fokus på, hvordan vi skaffer penge til 

byggeriet, er det også Steven Ndosis fokus. Det skal endnu en gang fremhæves, at 

Steven Ndosi har lagt jord til projektet, dvs. at han har nedlagt dele af sin 

kaffeplantage og har derved mistet en del af sin årlige indtjening på kaffedyrkningen. 

Desuden har han brugt sin pensionsopsparing og anvender alle de midler fra sin 

øvrige indtjening, som det overhovedet er muligt for ham. Det er et stort offer, men 

Steven er en mand, som er drevet af en mission om en skole, som kvalitativt skal 

være forskellig fra alle andre skoler i området. Havde Steven ikke denne mission, 

kunne skolebyggeriet slet ikke lade sig gøre. 

Charlotte og jeg har i tæt samarbejde med Steven udviklet og beskrevet Naurey 

Golden Soil Secondary Schools ”Vision, aims and conditions.” Dokumentet beskriver et 

tydeligt brud med den gængse måde at drive skole på i TZ. Her skal nævnes: krav om 

en pædagogik, som tager højde for, at elever lærer på forskellige måder, 

opmærksomhed på indlæringsvanskeligheder og specialpædagogik, pædagogiske 

metoder, som engagerer og motiverer eleverne og et udvidet forældresamarbejde, 

som bl.a. skal medføre, at lærerne ikke straffer eleverne fysisk. For en uddybende 

information om skolens ”Vision, aims and conditions” henvises I til vores hjemmeside.  

Status på skolebyggeriet: skolebyggeriet er fortsat i fase 1, som består af: 4 

klasseværelser, et laboratorium, reception, kontorer til headmaster, manager og 

sekretær. Desuden i alt 12 toiletter fordelt ligeligt mellem piger og drenge. Når fase 1 

er afsluttet, kan skolen starte, hvilket forventes at kunne ske i januar/februar 2018. 

Budget for fase 1: Midler forbrugt til okt. 2017: Ts 92.360.535 (DKK: 287.454.) 
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Resterende udgifter beløber sig til Ts 99.925.953 (DKK: 311.000) I alt kommer fase 1 

til at koste Ts 192.286.488 (DKK: 598.453.) 

På hjemmesiden kan I se budgettet for fase 1, Den reviderede eller ajourførte 

projektbeskrivelse for skolen og Steven Ndosis CV. 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke den nuværende Bestyrelse for et godt og 

konstruktivt samarbejde og tak for al den energi og engagement, I har lagt i arbejde. 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke Lisbeth Breindahl og Jørn Breddam 

for den store hjælp, I har ydet ved afholdelsen af vores 2 loppemarkeder. 

 

På bestyrelsens vegne 

Helle Søborg Bjerre 

Formand 

 

 

 

 


