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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 13, september 2018. 

 

I dette nyhedsbrev kan du læse om de donationer og den indtjening, vi indtil nu har fået i 2018. Du 
kan også få en status på skolebyggeriet, en kort orientering om Persondataforordningen og endelig 
orientering om vores kommende Medlemsrejse i februar 2019. 

Donationer og indtjening fra januar-september 2018. 

2018 har været det bedste år for foreningen, hvad angår donationer og indtjening til skoleprojektet.  

I donationer har vi d.d. i alt modtaget kr. 20.000. Donationerne har bestået af ”Giv en Sten” i 
forbindelse med en rund fødselsdag, donation udløst af udført arbejde af et bestyrelsesmedlem, 
gave fra to medlemmer på kr. 10.000 og endelig har et medlem solgt smykker fra Tanzania på 
Facebook og doneret hele beløbet til foreningen. 

Indtjeningen beløber sig til kr. 13.000. Bestyrelsen og et menigt medlem deltog igen i år på Tunø 
Festivalen, hvor vi havde vores bod med kunsthåndværk fra Tanzania. I år gav det en indtjening på 
kr. 13.000.  

Et medlem har desuden hjulpet os med at opdatere vores hjemmeside – ganske gratis. Tak. 

Vi er utrolig taknemmelige for både store og små beløb, som tilgår foreningen og den gode sag. 
Endnu en gang vil bestyrelsen også takke for den støtte, som mange af jer ydede i forbindelse 
med køb af Stevens billet. 

Lørdag den 24. november deltager vi i julemarked på Møllestien i Aarhus med vores bod med 
kunsthåndværk. Vi har været så heldige, at gode mennesker har banet vejen for os, så vi ganske 
gratis, fordi vi er en NGO, kan deltage i arrangementet. Vi håber naturligvis, at dette initiativ også 
vil give et godt økonomisk afkast – og vi håber, at mange af jer vil komme forbi og støtte TES 
Skolen i Afrika 

P.g.a. den store indtjening har bestyrelsen derfor flere gange i årets løb kunnet sende penge ned 
til det fortsatte skolebyggeri. Vi har således netop sendt USD 3000 til byggeriet. 

Status på skolebyggeriet. 

Steven Ndosi skriver den 3. september, at det går godt med konstruktionen. Torsdag den 6. 
september afsluttes betondækket over det sidste klasseværelse. Derefter skal væggene i de to 
sidste klasseværelser og alle toiletterne pudses op. Næste etape indbefatter nedgravning af 
septiktank og rør, vinduer og døre. 

Hvad mangler vi så nu for at færdiggøre 1. fase af skolekonstruktionen? Primært er der tale om 
VVS arbejde (toiletter, håndvaske, armatur,) færdiggørelse af el-arbejdet og inventar i form af 
f.eks. skolemøbler. Desuden skal der stilles en bankgaranti svarende til kr. 60 – 80.000, for at 
skolen kan starte. 

Der er således fortsat en del, der mangler, for at skolebyggeriets fase 1 kan afsluttes og skolen 
åbne til januar 2019. Men vi er godt på vej. 

 

http://www.tesdenmark.com/
mailto:tesdenmark@hotmail.com


  Tanzania Educational Support     www.tesdenmark.com    tesdenmark@hotmail.com  
 

2 
 

Persondataforordningen. 

Som vi også tidligere har orienteret jer om, har EU vedtaget en lov kaldet 
”Persondataforordningen. ” Loven har konsekvenser for den måde, organisationer og foreninger, 
private som offentlige, behandler persondata på. I henhold til loven har vi derfor i TES Skolen i 
Afrika udarbejdet en Privatlivspolitik, som redegør for, hvordan vi på lovmedholdelig vis forvalter de 
personlige oplysninger, vi har om jer (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.) I 
Privatlivspolitikken skal vi også redegør for, hvad vi bruger de personlige oplysninger til. I kan læse 
nærmere om foreningens Privatlivspolitik på vores hjemmeside under ”Vedtægter og formål. ” 

Medlemsrejse februar 2019. 

Bestyrelsen er som også tidligere nævnt ved at planlægge en medlemsrejse til februar 2019. Vi vil i 
særlig grad koncentrere os om børns vilkår og undervisning gennem besøg på børnehjem, skoler 
og læreruddannelser. Vi forventer, at rejsen kan holdes inden for et samlet beløb på mellem 
14.000 – 15.000 kr. Beløbet indeholder flyrejse tur-retur, intern transport, ophold på Vijiji Lodge i 
delt dobbeltværelse med ½ pension og 2-dages safari. En fuldstændig uhørt pris. 

Det er fortsat vores håb, at Naurey Golden Soil Secondary School kan åbne til januar 2019. 

Vi kalkulerer med at udsende et fuldstændigt program inden for kort tid med deadline i løbet af 
oktober. 

Turen afvikles i samarbejde med foreningen ”Masaibarn. ”  Læs om ”Masaibarn” her: 
www.masaibarn.com 

 

Venlige hilsner 

TES Skolen i Afrikas bestyrelse. 
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