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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 15, marts 2019. 

 

Studietur til Tanzania 7. – 21. februar 2019. 

I samarbejde med NGO`en Masaibarn har vi gennemført vores studietur til Tanzania i februar 

2019. Kort fortalt blev rejsen en succes, både hvad angår indholdet, strukturen og vores ophold på 

Vijiji Lodge.  

Af deltagernes fælles evaluering fremgår det, at man synes, at rejseprogrammet generelt var godt 

sammensat og meget varieret. Der var enighed om, at det var spændende at få mulighed for at 

komme bag facaden og møde mennesker og se institutioner, som man som turist sædvanligvis 

ikke kommer i kontakt med. 

Generel fandt deltagerne, at fordelingen mellem de programsatte aftaler og fri tid var tilpas. Det er 

vigtigt, at programmet ikke bliver for stramt, da der er brug for tid til at fordøje indtryk og oplevelser. 

Under opholdet boede vi på Vijiji Lodge. Alle rejsedeltagere syntes, at det var et dejligt sted med et 

meget venligt personale. Det var et stort plus, at lodgen er placeret i lokalsamfundet, og at det er 

muligt at kunne gå ud og købe bananer. Det ville ikke være passende med mere luksuriøse 

omgivelser. 

Socialt blev gruppen hurtigt rystet sammen, og vi havde nogle dejlige dage i hinandens selskab. 

I kan læse mere detaljeret om turen på vores hjemmesiden, hvor deltagerne i den kommende tid 

på skift vil beskrive deres oplevelser. Desuden har vi også lagt hele evalueringen ind på 

hjemmesiden. 

Vi har allerede nu besluttet at udbyde rejsen igen til februar 2020 i samarbejde med Masaibarn. 

Som et ekstra krydderi forventer vi, at Naurey Golden Soil Secondary School åbner til januar 2020. 
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Generalforsamling og Medlemsmøde torsdag den 7. marts. 

I lighed med de foregående år afholdt vi generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde på 

Åby Bibliotek.  

Efter bestyrelsens mening blev det nogle rigtig gode møder takket været de medlemmer, som 

deltog. Alle tog aktivt del i diskussionen, og flere påtog sig opgaver med henblik på at fremme den 

fælles sag, se f.eks. under pkt. 5 og pkt. 10 i det vedhæftede referat fra generalforsamlingen. 

Begge punkter omhandler primært foreningens salg af kunsthåndværk og øvrige aktiviteter for at 

samle penge ind, hvor flere bød ind med ideer og initiativer. 

På medlemsmødet havde vi fokus på den netop afviklede studietur til TZ og bestyrelsens forslag 

til fremtidige indsatsområder, når skolebyggeriets fase 1 forventes afsluttet og skolen åbner til 

januar 2020. 
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Fremover støtter foreningen ikke byggeri, ligesom vi heller ikke støtter driften af skolen eller 

andre skoler.  

Fokus skal fremover være på aktiviteter, som fremmer outdoor undervisning og ”den åbne 

skole” gennem f.eks. lærerkurser og udvikling af undervisningsmaterialer. Desuden aktiviteter 

rettet mod civilsamfundet, som f.eks. skole-folkebibliotek, skolehaver og affaldshåndtering. 

TES ønsker at sponsorere børn af fattige familier gennem en systematisk og gennemskuelig 

udvælgelse af egnede børn. Og endelig ønsker vi at udvide vores indsatser til også at samarbejde 

med andre skoler også gerne offentlige. 

Se også den vedhæftede fil med en beskrivelse af de fremtidige indsatsområder. 

Aktivitetsplan 2019-20 for TES Skolen i Afrika. 

Bestyrelsen har foreslået en ny Aktivitetsplan for det kommende år. Planen blev præsenteret på 

generalforsamlingen og kan læses i sin fulde længde på hjemmesiden under ”Aktiviteter.” 

Kampagnen ”Giv en Sten” erstattes af kampagnen ”Giv et skolebord. ” 

Igennem nogle år har TES Skolen i Afrika kørt ”Giv en Sten” kampagnen. Da byggeriets fase 1 er 

ved at være afsluttet, og fordi vi nu står over for at skulle anskaffe borde og stole til skolen, har vi 

startet en ny kampagne ”Giv et skolebord. ”  Flere af medlemmerne har gennem årene ønsket sig 

sten til fødselsdage og på den måde hjulpet foreningen. 

Et bord er til to elever og koster kr. 100, og I kan donere skolebordene ved at betale via 

MobilePayErhverv 61144. Husk at opgive jeres navn. 

I kan se mere om kampagnen på hjemmesiden under ”Donationer. ” Her kan I også læse om, hvad 

der mangler, for at skolen kan åbne i januar 2020.  

Status på skolebyggeriet. 

I januar holdt tre af bestyrelsesmedlemmerne i TES et møde med Steven Ndosi under vores besøg 

i Tanzania. I løbet af 2018 har byggeriet i flere omgange ligget stille, da Steven har manglet penge 

til materialer og lønninger. Det er naturligvis uholdbart, hvis der skal ske den nødvendige fremdrift, 

så skolen kan åbne januar 2020. Steven har derfor besluttet at tage et lån i kaffeplantagen, hvilket 

bestyrelsen selvfølgelig kun kan støtte. 

Som det også fremgår af hjemmesiden under ”Donationer, ” mangler der døre og vinduer, el- og 

VVS-arbejde og inventar. Dertil kommer en lovgivningsbestemt garantisum på kr. 183.000 således, 

at der i alt p.t. mangler ca. kr. 263.800, for at skolen kan stå færdig. 

Bestyrelsen regner bestemt med, at det hele falder på plads til januar 2020. 

 

Venlige hilsner 

TES Skolen i Afrikas bestyrelse.      
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