
Jeg blev rørt over rent faktisk at kunne se en skole. 
 
Pernille blev så grebet af projektet, at hun bare ønskede at gøre noget 

her og nu. 
 

Pernille Refstrup Jensen fortæller om sit besøg på i Nkoanrua i sommeren 2018 
hos Steven Ndosi, hvor hun så skoleprojektet, som skal blive Golden Soil 

Secondary School. 

 
I 2012 var jeg i praktik på en skole i Tanzania - Haradali Primary School - da 

jeg studerede til lærer. Under mit praktikophold boede jeg hos Steven Ndosi 
og hans kone, Magdalena 

.    
I sommerferien har jeg været på ferie med mine forældre i Tanzania og Kenya 

og skulle selvfølgelig besøge familien Ndosi. Her blev jeg klar over, hvor langt 
TES og Steven var med skoleprojektet. Jeg blev meget rørt over rent faktisk at 

kunne se en skole, som er på vej og samtidig høre, hvilke visioner Steven har 
for projektet. Han fortalte, at med den nye skole vil han lave et 

undervisningsmiljø med inspiration fra det danske skolesystem. Der skal være 
en anerkendende tilgang til eleverne, så de får lyst til læring - noget som 

desværre langt fra er tilfældet på almindelige tanzaniske skoler.  
    

Jeg blev så grebet af projektet, at jeg virkelig havde lyst til at gøre noget nu 

og her for at hjælpe projektet videre. Så derfor købte jeg en masse Masai-
smykker på forskellige Masai-markeder i hhv.Tanzania og Kenya og ville så 

sælge dem videre til venner og bekendte i Danmark. Jeg tog 100 kr. pr 
smykke, og beløbet donerede jeg ubeskåret til TES. Salget gik så overraskende 

godt, og jeg nåede på små tre uger at samle hele 5000 kr.(!) ind til projektet. 
Det er slet ikke til at fatte, at der var så mange, der havde lyst til at støtte!  

 
Jeg er virkelig beæret over at kunne få mulighed for at støtte et fantastisk 

projekt. Folk vil rigtig gerne hjælpe, hvor de kan, fx bare ved at købe et 
armbånd fra Tanzania. Så noget, der i mine øjne bare var en hurtig måde at 

skrabe nogle penge sammen på, blev pludselig en kæmpesucces og jeg fik 
samlet et beløb, som jeg slet ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig 

ville være muligt.  
 

Efter besøget hos Steven Ndosi har jeg meldt mig ind i TES Skolen i Afrika. 

 
 


