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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 19, december 2019. 

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 

Sæt x i kalenderen den 24. marts 2020 kl. 19.00-21.00: 
Generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde. 

 

TES Skolen i Afrikas formål er at samle midler ind til undervisningsprojekt(er) og at 
arbejde med pædagogisk udvikling. 

Ved afslutningen af året er det derfor relevant at spørge, om det er lykkes for os at opfylde 

vores formål. Her følger et resume af aktiviteterne i 2019 og en opsamling.  

Indsamling af midler 

Festivaler og julemarked: Foreningen har deltaget i Tunø Festivalen fra den 4.-7. juli og på 

julemarkedet i Fængslet i Horsens den 23. og 24. november. Begge steder har vi solgt 

kunsthåndværk fra Tanzania, Kenya og Ghana. Desværre har salget ikke levet op til vores 

forventninger, og bestyrelsen overvejer at finde nye muligheder for at tjene penge. Bestyrelsen 

modtager gerne ideer og forslag fra medlemmerne. 

Salg af kunst: som noget nyt sælger vi kunst til medlemmerne på hjemmesiden 

www.tesdenmark.com. Desværre er salget gået lidt trægt, og vi vil derfor endnu en gang opfordrer 

alle medlemmer til at støtte vores arbejde gennem køb af et tryk udført af kunstneren Hans Krull.  

Kontingent og donationer 

Salg på Facebook: et medlem har solgt smykker på sin Facebookside og doneret alle pengene til 

foreningen. 

Donation af skoleborde: I år lancerede vi ”Giv et skolebord ” til skoleprojektet. Et 2-mandsbord 

koster kr. 100, og vi har fra medlemmer i alt fået doneret 28 skoleborde. 

Donation af computere: Et medlem har doneret 12 rensede, bærbare computere, som vi bringer 

med os til Tanzania i forbindelse med medlemsrejsen i februar. Hensigten er, at der skal etableres 

et IT-værksted på skolen (Naurey Golden Soil Secondary School (NGSSS.)) 

TES Skolen i Afrika har ved årets afslutning 67 medlemmer – en lille fremgang. Det er vigtigt at 

udvide medlemskredsen, fordi kontingentet udgør basis i foreningens økonomi. 

Ansøgninger 

I november var vi inviteret til at holde foredrag i Rotary, Juelsminde om TES Skolen i Afrika og 

vores aktiviteter i Tanzania. Efterfølgende blev vi opfordret til at indsende en ansøgning, og 
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bestyrelsen valgte at ansøge om bidrag til inventar til skolebyggeriet. I skrivende stund har vi 

endnu ikke fået en tilbagemelding fra Rotary. 

CISU (Civilsamfundspuljen under Udenrigsministeriet.) Vores ansøgning om støtte til et 

Folkeoplysningscenter er færdiggjort og indsendes i starten af det nye år. Arbejdet med 

ansøgningen har været meget krævende, da der er en del form- og indholdskrav, som skal være 

opfyldt. To fra bestyrelsen har arbejdet med denne opgave siden først på foråret 2019.  

Folkeoplysningscentret får til opgave at afholde kurser og foredrag med det formål at tilføre ny 

viden og øge handlemulighederne for deltagerne fra lokalsamfundet. Nogle relevante emner kunne 

f.eks. være miljøvenlige dyrkningsmetoder og/eller tiltag for at styrke sundhed og ernæring. 

Indsatserne retter sig mod civilbefolkningen i området Nkoanrua Ward, hvor skoleprojektet også 

ligger. 

Projekter 

TES Skolen i Afrikas primære projekt er fortsat Naurey Golden Soil Secondary School. Vores 

samarbejdspartnere, den lokale NGO ECOI og Steven Ndosi, arbejder hårdt for at få tilladelse til, 

at skolen kan åbne til januar 2020. Inden for de sidste måneder har der således været en del 

problemer med at få en række godkendelser igennem hos myndighederne, men håbet om, at alt 

falder på plads i løbet af de næste par uger, lever stadig hos Steven Ndosi. Når skolen er åbnet, 

og fase 1 dermed afsluttet, har TES Skolen i Afrika besluttet, at vi fremover vil koncentrere om den 

pædagogiske udvikling af skolen. ECOI og Steven Ndosi er orienteret om denne beslutning og er 

indforstået med den. 

Vores forening har som nævnt i tidligere nyhedsbreve i det sidste ½ år været involveret i et 

samarbejde med et IT firma i Horsens, inLogic. Firmaet har doneret 40 2-mandsskoleborde til en 

primary school, Moivaro Primary School, som ligger i samme område som ”vores” skole. TES 

Skolen i Afrika har i Tanzania samarbejdet med Vijiji Foundation. Det har på alle måder været et 

vellykket samarbejde, som vi fremadrettet forventer os meget af, da TES også har fokus rettet mod 

at etablere et samarbejde med andre skoler om kvalitetsudvikling af undervisningen. 

Projekter drevet af medlemmer 

To af vores medlemmer er i færd med at udvikle undervisningsmaterialer til brug i secondary 

school. Materialet bliver it-baseret og funderet på funktionelle undervisningsprincipper. Det 

betyder, at fokus er på at overføre den teoretiske indlæring i klasseværelset til konkrete projekter i 

praksis. Bestyrelsen har store forventninger til projektet, navnlig fordi vi hermed bevæger os over i 

udvikling af det pædagogiske område. Ud over et samarbejde med NGSSS om projektet, håber vi 

også at kunne få etableret et samarbejde med en anden secondary school i området. 

Bestyrelsen arbejder for, at også andre af vores medlemmer kan blive involveret i relevante 

projekter som f.eks. kompetenceudvikling af lærere og kurser for forældre, fritidsundervisning 

(ekstra curriculumundervisning,) udvikling af et program for sponsorship til børn fra fattige familier 

– for blot at nævne nogle. Se også Nyhedsbrev nr. 18. Bestyrelsen opfordrer jer alle til henvende 

jer med gode ideer og initiativer. 
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Udgifter herunder Indsamlingsnævnet 

For at foretage lovlige indsamlinger skal enhver indsamling anmeldes til Indsamlingsnævnet. Det 

koster min. kr. 1100/år. For øjeblikket er vi i dialog med Indsamlingsnævnet for at finde ud af, om 

foreningen skal betale mere end de kr. 1100, som allerede er indbetalt for 2019, da vi har haft flere 

salgsaktiviteter i årets løb, jf. ovenstående. Af andre faste udgifter har vi gebyrer til bank, yousee 

og MobilePay, hjemmesiden og vores domæne tesdenmark.com. Alt i alt er det mange 

administrative udgifter for en lille foreningen set i forhold til vores budget. Derfor er det af 

allerstørste betydning, at de valgte aktiviteter f.eks. salg af kunsthåndværk giver et overskud. I 

fællesskab må vi også arbejde ihærdigt på at skaffe flere medlemmer. 

For god ordens skyld kan vi nævne, at bestyrelsen af egen lomme f.eks. selv har betalt for 

transport og ophold på Tunø Festivalen. 

Opsamling 

Hvordan skaffer vi penge? 

Foreningen har brug for at finde nye indtægtskilder og justere på de hidtidige initiativer, som har 

været iværksat for at tjene penge. Bestyrelsen gør sig ihærdige bestræbelser for at finde nye 

indtægtsmuligheder, men vi har brug for jeres hjælp. På næste bestyrelsesmøde i januar er 

punktet sat på dagsordenen, og vi vil også bringe det op på vores medlemsmøde den 24. marts 

2020. 

Det har været en succes at sælge smykker på Facebook, og i bestyrelsen overvejer vi at udvide 

denne aktivitet. Vi har også talt om at sælge kunsthåndværk på vores hjemmeside. Flere 

medlemmer har gennem årene givet donationer til foreningens arbejde, hvilket vi har været meget 

taknemmelige for, men det er trods alt en noget usikker og svingende indkomst. 

Kontingenterne udgør basis i vores økonomi, så vi vil fortsat opfordrer alle til at skaffe nye 

medlemmer. Bestyrelsen vil til den kommende generalforsamling den 24. marts desuden stille 

forslag om kontingentforhøjelse, som vi håber, I vil have forståelse for og derfor tage godt imod. 

Bestyrelsen vil naturligvis fortsat søge fonde, velgørende organisationer og CISU (når det er 

relevant.) 

Initiativer rettet mod pædagogisk udvikling. 

Bestyrelsen har som allerede nævnt store forventninger til projektet vedr. udvikling af IT- baseret 

undervisningsmateriale, og vi håber, at flere af jer vil tage bolden op med nye projekter. Der er 

mange relevante emner at tage fat på inden for det pædagogiske område, men der er også 

mulighed for at starte projekter rettet mod indtjening her i Danmark, jf. ovenstående, lige som der 

på sigt kan opstå et behov for et konkret fysisk arbejde i et projekt i Tanzania. 

Vi ses til generalforsamlingen og medlemsmødet den 24. marts kl. 19.00-

21.00 hvor vi fortsætter debatten. 

Venlige hilsner 
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TES Skolen i Afrikas bestyrelse Helle Søborg Bjerre 
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