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Bestyrelsens beretning 2018 TES Skolen i Afrika. 

2018 har på mange områder været et begivenhedsrigt år. I beretningen vil vi koncentrere 

os om de væsentligste begivenheder og beslutninger i forhold til foreningens nuværende 

første prioritet: skoleprojektet i Nkoanrua, Tanzania. 

Foreningen har fået nyt navn. 

På generalforsamlingen i marts 2018 fik foreningen nyt navn. Navnet TES er ændret til 

”TES Skolen i Afrika. ” Med navneændringen tror vi, at vi tydeligere får signaleret, hvad 

foreningens formål er.  

Besøg fra Tanzania. 

I maj fik vi besøg af vores samarbejdspartner i Tanzania, Steven Ndosi.  

Besøget havde flere formål. Dels ønskede bestyrelsen at promovere skoleprojektet og 

TES Skolen i Afrika for at få flere medlemmer og få doneret midler. Dels ville vi via 

skolebesøg præsentere Steven for forskellige pædagogiske og didaktiske tilgange til både 

den almene og den specialpædagogiske undervisning. Formålet var at inspirere Steven til 

at udvikle en ”åben skole, ” dvs. en skole, som har fokus på at skabe konkrete 

sammenhænge mellem teori og praksis.  

Specialpædagogiske indsatser f.eks. i forhold til elever med indlæringsvanskeligheder er 

stort set ikke eksisterende i Tanzania. ”Children with special needs” omfatter udelukkende 

blinde, døve og børn med fysisk og psykisk handicaps/kørestolsbrugere. De handicappede 

elever undervises ikke i de almindelige skoler, men udelukkende på specialskoler. 

Når bestyrelsen i samarbejde med Steven havde valgt netop disse pædagogiske 

fokusområder, skyldes det, at Steven har prioriteret disse udviklingsområder for at skabe 

en skole, som er forskellig fra andre skoler i Tanzania.  

Steven besøgte bl.a. en række skoler, gymnasier, børnehaver og et bibliotek i henholdsvis 

Aarhus, Kalundborg og Ballerup, ligesom han holdt foredrag både i offentlige og private 

institutioner.  
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Fik vi opfyldt formålene med Steven Ndosis besøg?  

I samarbejde med Steven har bestyrelsen evalueret besøget. Steven vurderer selv, at han 

har fået et stort udbytte af opholdet. Specielt har det været afgørende for ham at se ”en 

anderledes pædagogik” udført i praksis frem for blot at høre om det.  

Steven blev desuden meget inspireret af skolernes fysiske indretning, lærernes 

anvendelse af forskellige organisations- og arbejdsformer og ikke mindst af de 

dialogbaserede relationer mellem lærer og elever, som på ingen måde har en negativ 

effekt på lærernes autoritet. 

Steven er tydeligvis blevet meget inspireret under opholdet, men tilbage står naturligvis, at 

visionerne og ideerne skal føres ud i livet. Det bliver hårdt arbejde, da Steven er oppe 

imod en helt anden skolekultur med f.eks. udenadslære og fysisk afstraffelse af eleverne. 

Hvad angår ønsket om at få promoveret skoleprojektet og vores forening og skaffe midler 

til skoleprojektet under Stevens besøg, er evalueringen knap så positiv. Vi har fået nye 

medlemmer, men ikke i det omfang, vi havde håbet på. Desuden havde vi store 

forhåbninger til, at Rotary i Kalundborg ville sponsorere midler til færdiggørelsen af fase 1 

af skolebyggeriet. Det lykkedes desværre ikke.  

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke foreningens medlemmer, som var med 

til at sponsorere Stevens flybillet. Desuden en stor tak til vores medlemmer i henholdsvis 

Kalundborg og Ballerup for deres store indsats i forbindelse med afviklingen af Stevens 

besøg. Også tak til resten af bestyrelsen for det store arbejde, de udførte, i forbindelse 

med besøget. 

Status på skoleprojektet. 

Som nævnt havde vi efter besøget i Rotary i Kalundborg store forhåbninger om, at de ville 

sponsorere færdiggørelsen af fase 1, hvilket desværre ikke lykkedes.  

Men det beskriver fint de udfordringer, foreningen står med i den nuværende projektfase 

med byggeri. Det er kun muligt at skaffe midler til ”mursten” via private sponsorer og selv 

det synes næsten umuligt. Imidlertid: i det øjeblik, skolen åbner, åbnes også nye døre for 

at søge støtte bl.a. til undervisningsmidler, bibliotek og projekter i sammenhæng med den 
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”åbne skole, ” projekter, som også retter sig mod civilsamfundet. Det kan være projekter 

som træplantning, vandforsyning og affaldshåndtering. Midler hertil kan søges i CISU (Civil 

Samfund i Udvikling, tidligere Projektrådgivningen,) en organisation under 

Udviklingsministeriet. 

Steven Ndosi skal stille en garantisum for at kunne starte skolen på T.sh. 65.000.000 

svarende til ca. DKK 180.000. 

I 2018 lå byggeriet stille i flere måneder pga. manglende midler. I januar bragte vi DKK 

21.350 med til byggeriet. 

Skolen skal åbne januar 2020. For at skaffe midler til at afslutte byggefasen, fase 1, og 

stille garantisummen, har Steven besluttet at optage et lån i kaffeplantagen. 

Hvad har TES Skolen i Afrika ca. ydet igennem årene? Samlet har TES Skolen i Afrika 

doneret knap DKK 100.000. 

På nuværende tidspunkt mangler der døre og vinduer, el (færdiggørelse,) VVS-arbejde 

(toiletter, vaske og vandhaner) og inventar (skolemøbler.) 

På det efterfølgende Medlemsmøde har bestyrelsen sat et punkt på dagsorden vedr. 

forslag om ændringer i foreningens fremtidige indsatsområder, når fase 1 i byggeriet er 

afslutter. Dette punkt har relation til ovenstående. 

Samarbejde mellem TES Skolen i Afrika og ECOI. 

Som et skridt på vejen mod en højere grad af professionalisering er vores 

samarbejdsrelation i Tanzania frem over en lokal NGO, ECOI, og ikke som hidtil 

privatpersonen Steven Ndosi. 

Det er en nødvendig styrkelse af foreningen også i forhold til vores fremtidige muligheder 

for at søge midler via CISU (Civilsamfund i Udvikling.)  

Bestyrelsen repræsenteret ved Ole, Charlotte og undertegnede afholdt i begyndelsen af 

februar et møde med en kvindegruppe under ECOI under vores ophold i TZ. Forinden var 

det aftalt, at gruppen skulle lave batikstoffer til os til vores salg på Tunø Festivalen 2019. 

Vi blev orienteret om kvindegruppens øvrige aktiviteter som f.eks. lån til betaling af 
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skolepenge og forsøg på optimering af mælkeproduktionen for de involverede kvinders 

kvæghold. I den forbindelse rådede vi dem til at tage kontakt til en farm i Usambara 

Mountain, hvor man i årtier har produceret både mælk og ost. 

Bestyrelsen ser frem til et fremtidigt samarbejde med Kvindegruppen f.eks. i forbindelse 

med sponsor ships til skolegang for børn af fattige familier. 

Indsamling af midler og donationer i 2018. 

Donationer: 

I 2018 har TES Skolen i Afrika modtaget donationer på i alt DKK 30.700, og vi har samlet 

doneret DKK 47.828 til byggeriet (kontingenter, donationer, indtjening.) 

Donationerne er kommet i form af en større donation fra 2 medlemmer, mindre donationer 

(som vi ikke er mindre glade for,) ”Giv en sten” i forbindelse med rund fødselsdag, salg af 

smykker (et medlem) og salg af skrot. 

Indtjening: 

I lighed med 2017 deltog TES Skolen i Afrika i Tunø Festivalen 2018 med en bod, hvor vi 

solgte kunsthåndværk fra Tanzania. Fortjenesten var DKK 13.000. Vi fik flere positive 

tilkendegivelser fra festivaldeltagerne, fordi vi var tilbage med vores bod. Det stiller 

selvfølgelig krav om stor fornyelse, hvis vi fortsat skal gøre os håb om at få en god 

indtjening. Bestyrelsen har netop modtaget besked om, at Tunø Festivalens bestyrelse 

med glæde byder os velkomne igen i år, 2019. 

Lørdag den 24. november havde TES Skolen i Afrika en bod på julemarkedet i Møllestien. 

Indtjeningen var her mere beskeden, DKK 2.400. Vi regner med, at vores deltagelse var 

en engangsforestilling, da det skulle være det sidste julemarked i Møllestien. Hvis det mod 

forventning gentages 2019, og hvis foreningen deltager, skal vi kritisk vurderer, hvilke 

varer vi skal sælge, da publikum er et andet end på Tunø. Bestyrelsen er p.t. på jagt efter 

andre julemarkeds-muligheder. 
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Persondataforordningen. 

2018 vedtog EU 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. ” 

Den afgående bestyrelse skal have et stort tak for det gode samarbejde og for det store 

arbejde, som den enkelte har ydet i det forløbne år. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for TES Skolen i Afrika 
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