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Nyhedsbrev nr. 7, TESDENMARK, marts 2017. 

 

Rejse til Tanzania januar-februar 2017. 

Ole og Helle fra bestyrelsen har i en 5 ugers periode opholdt sig i TZ. I forhold til 

skolebyggeriet var et væsentligt formål at udøve kontrol af midlernes anvendelse og 

fremdriften i byggeriet. Desuden var det vigtigt for os at komme i dialog med Steven 

Ndosi vedr. en generel statusbeskrivelse og ligeledes få tydeliggjort karakteren af det 

fremtidige samarbejdet mellem TES og Steven. Det gælder både i forhold til den 

annoncerede Medlemsrejse oktober 2017 og i forhold til foreningens fremtidige rolle, 

når skolen kører. 

Skolebyggeriet. 

Den store nyhed er, at vi nu kun mangler at få lagt loft/tag over de første bygninger, 

som udgør fase 1. Loftet udgør etageadskillelsen mellem 1. og 2. etage af det 

planlagte byggeri. Desuden skal der sættes vinduer og døre ind, laves finish og 

udføres el- og vvs-arbejde, alt i alt til et beløb svarende til ca. DKK 45.000. Herefter 

kan skolen åbne som planlagt i januar 2018 med de første 80 elever. Byggeriet har 

ligget stille siden nytår, men går i gang igen til marts. Bestyrelsen vil naturligvis tage 

initiativer til at få tilvejebragt beløbet så hurtigt som muligt.  

Næste fase i byggeriet bliver at etablere sovesale for henholdsvis piger og drenge. 

Generelt er der i Tanzania et udbredt ønske fra forældrene om, at eleverne har 

mulighed for at blive kostskoleelever. Det er måske en tanke, som ligger os fjernt, 

men vi må forholde os til den konkrete virkelighed.  

Samarbejde og involvering af medlemmerne. 

Steven Ndosi ser med stor velvilje på muligheden for, at vi som forening fremadrettet 

kan tilbyde de af vores medlemmer, som skulle være interesseret heri, muligheden for 

at komme ned og udføre frivilligt arbejde på skolen. I første omgang vil der være tale 

om at gå til hånde ved byggeriet. Naturligvis skal det i givet fald aftales og 

koordineres med Steven og med vores entreprenør på byggeriet. Bestyrelsen vil se 

på, om det kan indarbejdes som en frivillig aktivitet i programmet til vores 

Medlemsrejse til oktober 2017.  

På længere sigt og når skolen er kommet i gang, vil der være et stort behov, at TES-

medlemmer kan medvirke i kompetenceudvikling af skolens personale og udvikling af 

undervisningsmaterialer.  

Indsamling af materialer m.v. 

Vi fremlagde også muligheden for at sende indsamlede materialer og inventar fra DK 

til Tanzania via Dar Es Salam til Arusha. Bestyrelsen har indhentet priser fra et 

shippingfirma, som viser, at prisen over land er lige så høj som prisen over vand. 

Steven mener ikke, at det vil være et problem, da han selv vil være i stand til at 

organisere transporten fra Dar. Steven vil umiddelbart være interesseret i at modtage 

computere, printere og fotokopieringsmaskiner. 
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Medlemsrejsen oktober 2017. 

I samarbejde med Steven blev det aftalt, at vi skulle sammensætte programmet for 

Medlemsrejsen oktober 2017 en smule anderledes, end vi i første omgang havde 

planlagt. Fokus skal i højere grad være på skolens betydning og rolle i den lokale 

kultur, og der vil således være større overensstemmelse mellem foreningens formål 

og rejsens indhold. Bestyrelsen forventer, at en detaljeret rejseplan og –program vil 

blive udsendt til medlemmerne snarest. Tilmeldingsfristen forventes at blive i april. 

Orientering om TESdenmarks arejde. 

Vi orienterede desuden Steven om foreningens arbejde i 2016 og de planlagte 

aktiviteter i 2017. Steven synes, at vi gør et stort arbejde, og han er meget glad for 

og tilfreds med vores samarbejde. Flere gange under vores ophold fik vi beviser for, 

at Steven benytter enhver lejlighed til at promovere TESdenmark, hvilket konkret har 

resulteret i nye indmeldelser. 

Muligvis kommer Steven til DK i april inviteret af VIA University Collage. Hvis det 

bliver en realitet, vil vi arrangere et medlemsmøde, hvor I vil få lejlighed til at møde 

vores samarbejdspartner, ligesom Steven vil fortæller om sine visioner for skolen.  

Status vedr. Aktiviteter 2017. 

TES er blevet inviteret til at opstille en bod på Tunø Festivalen, som afvikles fra den 

29. juni til den 2. juli 2017. Her vil vi som tidligere annonceret sælge kunsthåndværk 

fra TZ. Det er helt unikt, at vi får denne mulighed, idet det er første gang, at en NGO 

inviteres til at have en bod på festivalen. Festivalens bestyrelse sørger for, at vi får 

opmærksomhed og PR, hvor vi bl.a. i pressen vil blive promoveret som en del af Tunø 

festivalen. Vi er 6, som deltager på foreningens vegne: 3 fra bestyrelsen og 3 

medlemmer. 

Bestyrelsen har besluttet udelukkende at satse på Tunø Festivalen i år. 

I TZ mødte vi en gruppe danskere, som havde meldt sig til et seniorarrangement via 

Mellemfolkelig Samvirke. Gruppen besøgte skolebyggeriet, og 2 fra gruppen har 

efterfølgende meldt sig ind i TES. Disse nye medlemmer vil forsøge i samarbejde med 

Steven at skaffe udstyr til skolens laboratorium. Godt initiativ! 

Som nævnt ovenfor er skolen interesseret i at modtage computere og andet teknisk 

udstyr. Bestyrelsen vil derfor opfordre til, at I giver besked, hvis I hører om, at TES 

gratis kan erhverve udstyr. Der vil også være behov for engelsksproget 

undervisningsmateriale og hæfter. 

Med venlig hilsen 

TESdenmarks bestyrelse 
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