
Skolen i Tanzania  
Af Mogens og Suzanne Ravn. 
 
For 2 år i januar 2017 siden stiftede vi bekendtskab med Steven Ndosi ifm. et højskoleophold i Tanzania via 
Mellemfolkeligt Samvirke. Vi havde Steven som lærer og fik af ham viden om rigtig mange ting om 
Tanzania, bl.a. kultur, historie, sprog, samfund og ikke mindst skoleområdet. 
Vi fandt det meget inspirerende og besøgte Steven og hans skolebyggeri, som dengang var i sin spæde 
start. Grunden var etableret og et par få mure var bygget, så det var en smule svært at forstille sig, hvordan 
Stevens drøm ville blive til virkelighed. 
Baggrunden for at bygge og drive en skole med helt andre værdier end det, man sædvanligvis ser i Afrika, 
blev vi meget fascineret af og meldte os straks ind i TES, da vi kom hjem. 
 
 
Byggeriet blev løbende bremset af den manglende økonomi, men efterhånden, som der kom penge ind fra 
donorer og Stevens egen indsats, kunne vi ved selvsyn på vores studietur i februar 2019, opleve, at skolen 
nu var så langt, så de 2 første klasseværelser næsten stod klar.  Vinduer og døre og maling af vægge er det 
næste skridt. Store vægtavler var allerede sat op. 
 
Mens vi var der, var de i gang med kloaksystemet, og vi deltog med støbning af dæksel over 
afløbsbrønden/septiktanken.  
 
Lærerværelse vil blive indrettet i et eksisterede hus, som ligger på samme grund som skolen. 
Der er forberedt toiletter til piger og drenge, og de bliver indrettet, så de også kan bruges af handicappede. 
Soverum til piger og drenge bliver etableret i een af bygningerne. 
 
Der er nu mulighed for at donere et skolebord (tidligere en sten,) og der er allerede lavet en prototype på 
et skolebord, som er blevet fabrikeret lokalt og endda med træ fra Stevens kaffeplantage som bordplade. Et 
bord koster 100 kr. Og donationen kan ske via TES. 
 
Det er hensigten, at udearealet skal renoveres med fældning af træer og andet vækst, så der bliver plads til 
en parkeringsplads og et uderum, hvor eleverne kan modtage forskelligt undervisning m.m.  Der skal også 
være plads til boldbane og legeplads. 
 
Med Stevens utrættelige energi og stædighed og med velvillige donorer, ser vi frem til at skolen,Golden Soil 
Secondary School, kan stå klar og  åbne i starten af 2020. 
 


