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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 16, maj 2019. 

 

Foredrag torsdag den 13. juni kl. 19.00. 

Medlem af TES, lærer og cand.pæd.psych. Emmanuel Netsey-Afedo holder foredrag på Åby 

Bibliotek om emnet 

Hvorfor giver det god mening at bygge en privat skole i Tanzania? 

Foredraget sætter primært fokus på to overordnede emner, nemlig  

 hvorfor TES Skolen i Afrika støtter opførelsen og den pædagogiske udvikling af en privat 

skole frem for en offentlig skole i Tanzania og 

 hvordan vi i samarbejde med vores partnere i Tanzania kan medvirke til at skabe grobund 

for en frugtbar pædagogisk udvikling på trods af den anvendte læreplanstænkning 

Foredraget er relevant for alle vore medlemmer, da vi vil bevæge os ind til kernen af de 

problemstillinger, som er drivkræften for det store skoleprojekt, som Steven Ndosi har taget på sig 

og for det arbejde, TES har lagt i sagen. 

Afedo har med få afbrydelser boet og arbejdet i Danmark siden 1980. Han har desuden arbejdet i 

Ghana, hvor han oprindeligt kommer fra, og Kenya. Foredraget foregår på dansk. 

Foredraget er gratis. Tilmelding til tesdenmark@hotmail.com senest fredag den 7. juni 2019. 

Se desuden en nærmere beskrivelse af foredraget og af Afedo på vedhæftede fil. 

Øvrige arrangementer 2019. 

Tunø Festivalen 2019 fra den 4.-7. juli. TES Skolen i Afrika er som de to foregående år 

repræsenteret med en bod, hvor vi sælger kunsthåndværk fra Tanzania og Ghana. 

Aktiviteter, som vi vil forsøge at afholde: 

En kunstudstilling i efteråret. Over en weekend ønsker vi at invitere et antal kunstnere til at udstille 

deres værker, og hvor en del af salget/en mindre del af salget doneres til foreningen. Vi er derfor 

meget interesseret i at høre fra jer, hvis I kender kunstnere, som muligvis kunne være interesseret 

i at deltage og samtidig få lejlighed til at støtte en god sag. 

Deltagelse i et julemarked. Vi søger med lys og lygte efter et julemarked, hvor vi kan have en bod 

med vores kunsthåndværk. Også her har vi brug for jeres hjælp. Vil I give os en tilbagemelding, 

hvis I har kendskab til et relevant julemarked. 

Medlemsrejse februar 2020. 

Bestyrelsen har i samarbejde med foreningen ”Masaibarn” besluttet igen at tilbyde vores helt 

unikke medlemsrejse til Tanzania. Vi er allerede langt fremme med planlægningen og satser på at 

kunne udsende programmet lige efter sommerferien.  
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Rejsen vil forløbe over 14 dage i februar 2020 omkring uge 7, og prisen vil igen blive meget 

fordelagtig. Flere medlemmer har allerede vist interesse for at deltage, så det tegner godt.   

Foredrag i foreninger, velgørende organisationer etc. 

Bestyrelsen har besluttet aktivt at tilbyde et foredrag til foreninger, velgørende organisationer 

(Rotary, Lions) om vores nuværende primære projekt bygningen af Naurey Golden Soil Secondary 

School. 

Et af vores medlemmer har kontakter i Varde, hvor vi i efteråret muligvis kan blive inviteret til at 

holde foredrag. Det ser vi frem til. 

Hvis andre af jer har forbindelser til foreninger etc., som kunne være interesseret, hører vi meget 

gerne fra jer.   

Ansøgning til CISU. 

Foreningen har som tidligere nævnt i sidste Nyhedsbrev ændrede fokus for den fremtidige indsats, 

jf. beslutningen på generalforsamlingen i marts. Når fase 1 af skolebyggeriet er afsluttet, og skolen 

er startet, vil vi ikke mere støtte selve byggeriet, men i stedet rette vores aktiviteter bl.a. mod 

civilsamfundet. Det betyder, at vi vil støtte projekter som f.eks. oprettelsen af et skole-

folkebibliotek, IT-værksted, affaldshåndtering, træplantning. 

Bestyrelsen er derfor gået i gang med at søge om støtte til et bibliotek på Naurey Golden Soil 

Secundary School. Biblioteket skal ikke kun være for skolens elever og lærere, men er tænkt som 

en del af et kulturhus, et samlingssted for det omkringliggende civilsamfund. Der skal være 

mulighed for foredrag om emner som effektiv og miljørigtig dyrkning af jorden, om sundhed og 

kost, om affaldshåndtering og andre relevante emner. Samtidig er tanken også, der f.eks. skal 

være mulighed for at danne pige- og/eller drengegrupper, hvor emner som f.eks. prævention og 

seksualvejledning kan være relevante. 

Hjemmesiden. 

Bestyrelsen vil gerne opfordre jer til løbende at følge med på vores Hjemmeside. F.eks. kan I læse 

rejsebeskrivelser fra de medlemmer, som deltog i medlemsrejsen i februar. 

 

Venlige hilsner 

TES Skolen i Afrikas bestyrelse.      
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