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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 20, marts 2020. 

 

Generalforsamling og Medlemsmøde. 

Som I allerede er klar over, blev Generalforsamlingen og Medlemsmødet den 24. marts aflyst - 

selvfølgelig pga. coronapandemien, som vi står midt i. Ingen af os ved på nuværende tidspunkt, 

hvordan fremtiden tegner sig, og hvornår vi kan vende tilbage til hverdagen igen. Vi må tage en 

dag af gangen. 

Vi har berammet en ny dato for GF og Medlemsmødet, nemlig tirsdag den 5. maj, men lige nu er 

det tvivlsomt, om det overhovedet er realistisk. Torsdag den 28. maj holder vi vores årlige 

foredragsaften, og måske ender vi med at kombinere denne aften med også at afholde GF og 

Medlemsmøde. Derfor: afsæt venligst både den 5. maj og den 28. maj begge dage kl. 19.00 på 

Åby Bibliotek.  

I vil få besked, når datoen(erne) ligger fast, ligesom vi også udsender dagsordner til alle 

arrangementerne. 

Medlemsrejsen 2020. 

Medlemsrejsen fandt sted fra tirsdag den 4. til tirsdag den 18. februar. Vi er så heldige at kunne 

fortælle, at i lighed med de to foregående gange, hvor vi har arrangeret medlemsrejser, blev også 

denne tur en succes. Igen i år havde vi arrangeret turen i samarbejde med foreningen Masaibarn. 

Vi havde som sædvanlig ophold på Vijiji Lodge, som ligger i landlige omgivelser ca. 15 km. uden 

for Arusha i nærheden af Tangeru Marked. Stedet er på mange måder ideelt for os, fordi lodgen er 

som et lille paradis med utroligt søde og arbejdsomme ansatte, der er parat til at gøre alt for, at vi 

kan føle os tilpas og nyde vores ophold. Hvert år ser de frem til, at vi skal komme tilbage. Desuden 

ligger Vijiji Lodge i gåafstand af både Haradali Pre- og Primary School, hvor Masaibarns 11 

sponsorelever går og af Golden Soil Secondary School, som på nuværende tidspunkt er TES 

Skolen i Afrikas primære projekt. 

Måske skulle vi fremover kalde turene for studieture i stedet for medlemsture, da turene til 

Tanzania i primært lægger vægt på at give indblik i samfundet og kulturen gennem foredrag og 

institutionsbesøg selvfølgelig kombineret med fornøjelse og safaritur. Alle deltagerne på de tre ture 

har fremhævet, at det netop er denne kombination, som har gjort rejserne til noget helt unikt. 

Deltagerne får tilført viden og får mulighed for at møde lokal befolkningen, noget man ellers ikke 

ville have haft mulighed for. Det skal nævnes, at en af deltagerne i år var med for anden gang. 

Bestyrelsen forventer, at vi også i 2021 arrangerer en medlemsrejse/studietur. Vi overvejer at 

foretage nogle ændringer både i rejsens struktur og indhold, så turen bliver endnu bedre og endnu 

mere interessant. 

I kan læse en beretningen om rejsen skrevet af rejsedeltagerne og evalueringen af rejsen på vores 

hjemmeside www.tesdenmark.com/aktiviteter 

http://www.tesdenmark.com/
mailto:tesdenmark@hotmail.com
http://www.tesdenmark.com/aktiviteter
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Rejseberetningen og evalueringen er også vedhæftet som filer. 

Møder med nuværende og kommende samarbejdspartnere i Tanzania. 

Medlemmer af TES Skolen i Afrikas bestyrelse holdt i januar og februar under opholdet i Tanzania 

møder med nuværende og kommende samarbejdspartnere. Det drejer sig om møder med Steven 

Ndosi, medlemmer af ECOIs bestyrelse, formanden for Vijiji Foundation og skolelederen på 

Moivaro Primary School og endelig et møde med en lærer Elias fra Ifakara, som ligger i den 

sydlige del af Tanzania. 

Møde med Steven Ndosi: mødets formål var at få en status på skoleprojektet og få aftalt det 

fremtidige indhold i samarbejdet mellem TES og ECOI/Golden Soil Secondary School. Steven 

håber i skrivende stund stadig at få de sidste tilladelser hos myndighederne på plads, så han kan 

åbne skolen 1. april. Det har været en meget vanskelig og bureaukratisk proces at få alle 

tilladelserne godkendt hos de respektive myndigheder. Nu kommer så oveni coronakrisen, som 

også har ramt Tanzania med skolelukninger mm. Det er svært i den nuværende situation at 

vurdere, om skolen kommer til at starte i år.  

I forhold til indholdet af vores fremtidige samarbejde, er begge parter enige om, at fokus flyttes fra 

byggeriet til udvikling af skolens pædagogik f.eks. gennem træning og supervison af lærerne i nye 

undervisningsmetoder, specialpædagogik, udvikling af samarbejde mellem lærere og elever og 

skolens samarbejde med forældrene. 

Møde med Vijiji Foundation ved Amos Meyasi og skolelederen på Moivaro Primary School: 

formålet med mødet var at evaluere på samarbejdet med IT-firmaet inLogic og aftale indholdet i 

det fremtidige arbejde både med inLogic og med vores forening – uden inLogic. Skolen var meget 

glad for de 40 borde og stole, som var doneret af inLogic. Samtidig præsenterede vi en række 

forslag for fremtidige donationer foreslået af inLogic. Skolens ønsker i relation til disse forslag har 

vi lovet at bringe videre til inLogic. Hvad angår samarbejdet med TES Skolen i Afrika, ønsker 

Moivaro primary School af få møbleret deres bibliotek og samtidig få computere til et IT værksted 

placeret i tilknytning til biblioteket. Bestyrelsen i samarbejde med vores medlem Jørgen 

Hesselbjerg arbejder på at få bevilget en container gennem Genbrug til Syd (GTS,) så vi kan 

sende bl.a. dette udstyr ned til skolen. Vi talte også om muligheden for på sigt at samarbejde om at 

udvikle skolens afdeling for specialundervisningselever. 

Møde med Elias, Ifakara, Steven Ndosi, Jørgen Hesselbjerg og tre bestyrelsesmedlemmer: TES 

Skolen i Afrika er gennem Jørgen blevet kontakt af en repræsentant fra en nedlagt NGO, som 

igennem mange år har samarbejdet om forskellige projekter med Elias i Ifakara. Tanken var, at vi 

kunne overtage projektet og videreføre arbejdet. Mødet med Elias havde til hensigt at afklare en 

del faktuelle forhold og yde ham vejledning i, hvordan han bl.a. kunne blive mere selvforvaltende 

eller selvstyrende. Aftalen blev, at Steven Ndosi tager til Ifakara i maj for at følge op på 

aftalerne/rådgivningen. Herefter skal vi afgøre, om det er et projekt, vi skal involvere os i. 

Aktiviteter i foråret. 

http://www.tesdenmark.com/
mailto:tesdenmark@hotmail.com
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I denne coronatid er det svært at forudsige, om de aftaler, der er indgået, bliver til noget. Det 

gælder som nævnt den ændrede dato for vores Generalforsamling og Medlemsmøde den 5. maj 

og for de markeder og festivaler, vi havde håbet at deltage i for at sælge kunsthåndværk. 

Vi havde regnet med at have en bod på Vårmarkedet på Kochs skolen i Aarhus den 25. april og 

Pan Africas musikfestival den 13. juni i Botanisk Have i Aarhus. Vi har booket et lokale til vores 

årlige foredrag den 28. maj, hvor bl.a. to af vores medlemmer, Bo og Preben, vil fortælle om deres 

projekt med at udvikle IT-baseret undervisningsmidler til elever i secondary schools. 

Vi må afvente, hvad der sker. 

Pas på jer selv. 

På vegne af bestyrelsen 

Helle Søborg Bjerre, formand 
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