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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 17, juni 2019. 

 

Medlemsrejsen februar 2020. 

Invitationen til at deltage i foreningens medlemsrejse fra den 4. – 18. februar 2020 er nu udsendt. I 

lighed med sidste år udbyder vi rejsen i et samarbejde med foreningen Masaibarn. 

Endnu en gang har vi mulighed for at tilbyde denne uforglemmelige rejse til en helt utrolig lav pris 

af ca. 16.500 kr. pr. person i delt dobbeltværelse. I prisen er inkluderet rejsen tur-retur Aalborg- 

Nairobi, transport tur-retur fra Nairobi til Arusha, ½ pension, undervisning/foredrag, intern transport 

og 2 dages safari med afgifter og alle måltider inkluderet. 

Rejsen giver et helt unikt indblik i kultur- og samfundsforhold. Vi skal bl.a. besøge skoler og 

undervisningsinstitutioner, et hospital og et mønsterlandbrug. Desuden får vi lejlighed til at besøge 

en masailandsby og høre om den helt specielle masaikultur.  

Safarituren vil byde på uforglemmelige oplevelser i en storslået natur. I vil komme tæt på dyrelivet 

og se alle savannens kendte pattedyr. 

Under opholdet vil I få mulighed for at komme i kontakt med den venlige og imødekommende 

lokalbefolkning. 

Snyd ikke jer selv for denne uforglemmelig oplevelse 

Beskrivelse af over oversigt over rejsen er vedhæftet. 

Foredrag torsdag den 13. juni kl. 19.00. 

Som annonceret afholdt foreningen foredraget ”Hvorfor giver det god mening at bygge en privat 

skole i Tanzania? ” Foredragsholder var Emmanuel Netsey-Afedo (Afedo) medlem af TES, lærer 

og cand.pæd.psych. Afedo er fra Ghana, men har boet i Danmark i mange år. Desuden har han 

været udsendt som frivillig til Kenya i 3 år. 

Afedo fortalte om forskelle og ikke mindst ligheder mellem undervisningssystemerne i Ghana og 

Tanzania. Grundlæggende står de to lande med de samme udfordringer i form af manglende 

demokratisering og manglende kvalitet på alle niveauer i undervisningssystemet. Undervisningen 

er præget af udenadslære med kateterundervisning uden dialog og refleksion over det indlærte. 

Lærerne har i nogle tilfælde en utilstrækkelig uddannelsesbaggrund, og i Tanzania er der ringe 

eller ingen mulighed for efteruddannelse.  

I Tanzania er lærernes lønninger er meget lave, og de statslige midler, som tilgår skolerne til det 

enkelte barn, er alarmerende små. Ofte må lærerne af egen lomme f.eks. betale 

undervisningsmaterialer. Disse forhold er medvirkende til, at mange lærere er meget demotiverede 

og opgivende. 

I den efterfølgende dialog var der bred enighed om, at det naturligvis ville være ideelt, hvis vi som 

forening alene støttede det offentlige system, men set i lyset af de nuværende og skitserede 
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problemer i undervisningssystemet giver det absolut god mening, at vi støtter udviklingen af en 

privat secondary school (Nayrey Golden Soil Secondary School.) 

Tunø Festivalen 4.-7. juli 2019. 

Igen i år deltager vi med en bod, hvor vi sælger kunsthåndværk fra både Tanzania og Ghana. 

Vi håber naturligvis på godt vejr og godt salg 

Foredrag i foreninger, velgørende organisationer etc. 

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

(Rotary, Lions) om vores nuværende projekt Naurey Golden Soil Secondary School. 

I sidste Nyhedsbrev, nr. 16, skrev vi også om dette emne, og vi vil fortsat opfordre jer til at 

henvende jer, hvis I kender til/har kontakter til velgørende organisationer,  

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

holde foredrag. Fra et andet medlem har vi fået kontaktnavne til Rotary og Lions i Juelsminde, og 

bestyrelsen vil kontakte dem efter sommerferien.  

Strategiplan. 

Bestyrelsen har besluttet at udarbejde en samlet strategiplan for arbejdet i TES Skolen i Afrika. 

Formålet med at udarbejde en strategiplan er at skabe gennemsigtighed og klarhed over det 

arbejde, som foregår i foreningen/bestyrelsen. Herigennem håber vi bl.a. i højere grad at kunne 

inddrage de af jer, som ønsker at gøre et stykke konkret arbejde inden for et nærmere afgrænset 

område.  

Strategiplanen skal beskrive mål, aktiviteter og aktører på alle niveauer af organisationen: 

foreningen, bestyrelsen, medlemmerne og samarbejdspartnere i Tanzania og Danmark. Desuden 

skal vi udarbejde en plan for implementering og inddragelse af medlemmerne. 

Bestyrelsen afholder strategimødet i august. 

 

Venlige hilsner 

TES Skolen i Afrikas bestyrelse.      
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