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TES Nyhedsbrev nr. 11, april 2018. 

 

Generalforsamling og Medlemsmøde. 

Foreningen afholdt generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde tirsdag den 6. marts 2018 
kl. 19.00 på Åby Bibliotek.  

Vi havde nogle gode møder præget af dialog, hvor medlemmerne kom med flere konstruktive 
forslag til det fremadrettede arbejde. 

Tak til de af jer, som fandt tid til at deltage.  

Referat fra begge møder er udsendt til jer alle. 

 

Steven Ndosis besøg i Danmark. 

Steven Ndosi kommer til Danmark fra tirsdag den 22. maj til mandag den 4. juni. 

I den første uge opholder Steven sig i Aarhus, hvorefter han tager til Sjælland fra den 28. maj, hvor 
han skal opholde sig i henholdsvis Kalundborg og Ballerup. Begge steder har foreningen gode 
medlemmer, som tager over og bl.a.har arrangeret foredrag med Steven. 

Steven Ndosis besøg har flere formål. Dels ønsker vi naturligvis at promovere skoleprojektet og 
TES for derved at få flere medlemmer og indsamle penge. Dels vil vi via skolebesøg præsentere 
ham for forskellige pædagogiske og didaktiske tilgange til undervisningen herunder 
specialpædagogiske tiltag, så han kan blive klædt yderligere på til at udvikle ”en åben skole, ” dvs. 
en skole, som har fokus på koblingen mellem teori og praksis. 

Vi vil naturligvis også sørge for, at der er tid til, at Steven kan komme rundt og se forskellige 
kulturelle steder og begivenheder. 

Vi kan dog allerede nu fortælle, at Steven er oplægsholder på foreningens årlige foredragsaften  

Onsdag den 23. maj kl. 19.00, Åby Bibliotek i Åbyhøj. 

Det er bestyrelsens håb, at I alle vil medvirke til, at så mange som muligt – også ikke-medlemmer 
– deltager. Foredragsaftenen vil naturligvis blive særskilt annonceret i forhold til medlemmerne, på 
hjemmesiden og Facebook. Desuden vil vi lave opslag placeret relevante steder.  

En stor tak til alle jer, som har givet et bidrag til, at Steven kan komme herop. Bidragene har 
betydet, at foreningen kan betale hans billet. 

 

Skolebyggeriet. 

Efter at byggeriet har ligget stille i ca. 3 måneder, har Steven Ndosi igen fået samlet midler ind til at 
fortsætte byggeriet. Der er blevet indkøbt tømmer og armeringsjern til taget over laboratoriet, og 
bestyrelsen har netop sendt penge til cement og arbejdsløn, så arbejdet kan fortsætte. 
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Næste tiltag bliver at pudse de indvendige vægge, så arbejdet skrider frem planmæssigt.  

I samråd med Steven Ndosi arbejder vi hen imod, at skolen åbner til januar/februar med 40 elever, 
hvorefter der vil ske en langsom udvidelse i takt med, at der kan skaffes flere midler. 

Se i øvrigt billeder på hjemmesiden www.tesdenmark.com  og facebook: facebook/tesdenmark 

 

Medlemsrejsen til Tanzania januar/februar 2019. 

Bestyrelsen har valgt at udskyde Medlemsrejsen til januar/februar 2019. 

På det tidspunkt er det vores håb, at skolen kan åbne, og det vil derfor være en fremragende 
anledning for vores medlemmer til at komme til Tanzania. 

Efter sommerferien håber vi at kunne annoncere Medlemsrejsen med ændret tidspunkt og indhold. 

 

”Liberty, ” TES og skoleprojektet. 

DR1s netop afsluttede serie ”Liberty” har rejst en diskussion om nytten af hjælp til 
udviklingslandene.  

TES` bestyrelse tror derfor, det er vigtigt endnu en gang at oplyse om, hvordan forholdene og 
samarbejdsrelationerne omkring skoleprojektet i Tanzania fungerer. 

TES samarbejder med en tilsvarende NGO i Tanzania, Empowering Community Initiative (ECOI.) 

ECOI har et almennyttigt formål hvorunder støtte til skoleprojektet. 

På et tidligt tidspunkt identificerede Steven Ndosi selv behovet for en skole og en undervisning, 
som i højere grad end det er almindeligt i Tanzania tager afsæt i den enkelte elev og samtidig 
inddrager væsentlige samfundsmæssige problemstillinger. Efterfølgende tog Steven selv initiativ til 
at få realiseret skoleprojektet.  

Han har nedlagt store dele af sin kaffeplantage, og derved skabt plads til projektet.  

TES har givet ca. 1/6 del af det samlede beløb, som byggeriet hidtil har kostet. Resten er 
finansieret af Steven Ndosi selv. 

TES anvender meget få af de indkomne midler på administration. Det drejer sig primært om 
udgifter til hjemmesiden og gebyr til Indsamlingsnævnet, resten går ubeskåret til skoleprojektet. 

Bestyrelsen ser derfor ikke, at vores skoleprojekt på nogen måde kan sammenlignes med de 
forhold, vi har set beskrevet i ”Liberty. ” 

 

På vegne af bestyrelsen 

Helle 
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