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Nyhedsbrev nr. 9, TES/Skolen i Afrika, november 2017. 

 

Generalforsamling afholdes tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00 på Åby Bibliotek. Efterfølgende er 
der som sædvanlig medlemsmøde - denne gang med emnet ”Rapport fra Medlemsrejsen til 
Tanzania oktober 2017.” 

 

Medlemsrejsen til Tanzania fra den 12. – 26. oktober 2017. 

Vi var en gruppe på 8 personer, som opholdt os i Arusha i den nordlige del af Tanzania i 14 dage. 
Vi havde fast ophold på Vijiji Lodge, som ligger i nærheden af vores skoleprojekt og ligeledes i 
nærheden af Steven Ndosis hjem. Steven er vores lokale samarbejdspartner. Her følger en kort 
beskrivelse af rejsen.  

For en lidt mere detaljere beskrivelse henviser vi til foreningens hjemmeside. Her vil vi løbende 
lægge billeder ind fra turen krydret med beskrivelser af nogle af rejsens højdepunkter. På 
hjemmesiden vil I også finde en oversigt over rejsens indhold. 

Rejsens formål var 3-delt. For det første ønskede bestyrelsen at introducere deltagerne til 
relevante samfundsmæssige forhold og problemstillinger som kultur, politik, forurening og 
affaldshåndtering, landbrug, sundhed og uddannelse i Tanzania. Det skete gennem oplæg fra 
særligt udvalgte fagfolk. Oplæggene fandt sted om formiddagen, og om eftermiddagen var vi ud at 
se på praksiseksempler. 5 af dagene var struktureret på denne måde. 

Det andet formål var på baggrund af indføringen i de samfundsmæssige forhold at sætte 
deltagerne i stand til at indgå i dialog med Steven Ndosi om, hvordan ”vores” skole, Naurey Golden 
Soil Secondary School, pædagogisk vil kunne kombinere teori og praksis. Intentionen er, at skolen 
på sigt skal fokusere på, at eleverne udover at bestå de obligatoriske tests også skal kunne 
demonstrere, at de indlærte færdigheder kan bruges i praksis. I samarbejde med Steven Ndosi 
skal vi medvirke til at skabe en skole, som er åben mod omgivelserne. Deltagerne var en 
eftermiddag i slutningen af rejsen derfor i dialog med Steven om skolens fremtidige pædagogik. 
Samtalen kom naturligt også til at dreje sig om at overkomme de sidste pengemæssige 
forhindringer for selve bygningen af skolen. 

Det sidste formål var, at medlemmerne med egne øjne skulle se, hvad støtten til TES/Skolen i 
Afrika går til. Vi besøgte skolebyggeriet sammen med Steven, og han fortalte detaljeret om 
byggeriet og redegjorde for, hvad der mangler for at afslutte fase 1. 

De øvrige dage var vi på besøg i en masailandsby og hos lokale familier, på ture ind til Arusha, 
hvor der var rig lejlighed til at se dagliglivet udfolde sig. Deltagerne var desuden på safari, som for 
alle var en kæmpe oplevelse. 

Rejsen må betegnes som en succes, og den generelle tilbagemelding på turens indhold og struktur 
er yderst positiv. Der er enighed om at det har været en fantastisk tur og en god måde at rejse på. 
Deltagerne udtaler, at de har fået en viden og indsigt, som de ellers ikke ville have fået.  

Det sociale samvær fungerede godt, og vi tilbragte mange hyggelige stunder sammen også i baren 
på Vijiji 
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Bestyrelsen overvejer på baggrund af succesen at tilbyde en lignende rejse til oktober 2018 
alternativt februar 2019. 

 

Status på skolebyggeriet. 

Desværre har manglen på penge betydet, at skolen ikke åbner som planlagt i februar 2018, men 
først i februar 2019. Dette faktum er en stor skuffelse for både Steven og bestyrelsen, da vi alle på 
forskellig vis ihærdigt har forsøgt at indsamle penge til byggeriet. Lad os håbe at heldet tilsmiler os 
i 2018, så det lykkes os at samle endnu flere penge ind end tidligere gennem forskellige aktiviteter 
og sponsorater. 

 

Steven Ndosi til Danmark. 

I samarbejde med Steven har bestyrelsen planer om at invitere Steven til Danmark f.eks. til maj 
2018. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde i december, og I vil herefter høre mere om planerne. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Helle 
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