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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 21, maj 2020. 

 

Generalforsamling, medlemsmøde og foredrag. 

Generalforsamlingen og medlemsmødet flyttes til torsdag den 28. maj kl. 18.30 på Åby Bibliotek 

sammen med vores årlige foredragsaften. Vi starter med generalforsamlingen efterfulgt af et 

foredrag om IT-baseret undervisning holdt af to af vores medlemmer Bo Westersøe og Preben 

Dannemand. Vi slutter aftenen af med medlemsmødet. Foredraget, som handler om et projekt 

drevet af Bo og Preben, lægger fint op til indholdet i medlemsmødet, hvor vi bl.a. skal i dialog om 

foreningens fremtidige projekter og indsatser. 

Bestyrelsen håber, at mange af jer vil møde op til en interessant og vigtig aften. Der vil blive 

serveret kaffe/te og kage. 

Vedhæftet dette nyhedsbrev er dagsorden og bilag til generalforsamlingen, dagsorden til 

medlemsmødet og annoncering af foredraget.   

Coronasituationen i Tanzania. 

Situationen i Tanzania pr. 27. april er på landsplan 300 smittede heraf omkring 10 i 

Arusharegionen. Hotspots er på Zanzibar og i Dar-es-salaam. Det er klart, at situationen hurtig kan 

forværres samtidig med, at hospitalsfaciliteterne ikke er gearede til at kunne klare et voldsomt 

pres. Folk har fået at vide, at de skal overholde alle de vigtige regler for omgang med andre 

mennesker, og samtidig er der blevet installeret vandposter med sæbe med jævne mellemrum 

over alt i byerne, i forretninger og på institutioner. Skolerne er lukkede, men man forventer, at de 

åbner i begyndelsen af maj. 

En afledt konsekvens af coronakrisen er naturligvis, at turisterne udebliver, og folk mister deres 

job. Mange familier mangler mad og er begyndt at sulte, så situationen er flere steder ved at være 

kritisk og meget bekymrende. En normalisering af situationen, hvor f.eks. turisterne vender tilbage, 

ligge sandsynligvis på den anden side af årsskiftet 2021. 

Vi har gennem foreningen Østafrikas Venner fået foræret fire madkurve, som skal gives til meget 

trængende familier. Det er en meget flot gestus fra Østafrikas Venners side, og vi er meget 

taknemmelige.  

Kulturrejsen 2021. 

Bestyrelsen er i færd med at planlægge Kulturrejsen (tidligere Medlemsrejsen) for 2021. 

Rejseprogrammet bliver meget spændende og kommer bl.a. til at omfatte et ophold i Usambara 

Mt. Lige nu kalkulerer vi med at afvikle rejsen i februar 2021, men pga. coronasituationen og de 

afledte konsekvenser, kan det blive nødvendigt at skubbe rejsen til senere i 2021. 

Genbrug til Syd. 

Vi er en gruppe bestående af bestyrelsen og vores medlem Jørgen Hesselbjerg, som arbejder på 

gennem Genbrug til Syd (GTS) at få bevilget en container til Tanzania. Jørgen er en mester i at få 
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”fingrene i” brugt, men brugbart og pænt skoleinventar og computere. Det er et arbejde, som 

involverer flere samarbejdspartnere i syd, hvoraf nogen skal være villige til at søge om 

toldfritagelse m.v. i Tanzania, og andre skal få indhentet oplysninger fra skoler og institutioner om, 

hvad de har brug for af udstyr. Opgaven er noget omfattende, fordi der er mange regler og 

procedurer, som skal overholdes. Desværre er toldreglerne i Tanzania således, at der ikke må 

sendes materiel til private foretagender, og det betyder, at vi ikke kan få sendt skoleinventar til 

Golden Soil Secondary School. 

Status på skolebyggeriet Golden Soil Secondary School. 

Som tidligere fortalt har Steven Ndosi kæmpet en kamp for at få alle tilladelser fra myndighederne 

på plads, så skolen kunne åbne senest marts i år. Pga. coronakrisen mangler han endnu et 

dokument, men da samtidig alle skoler er lukket indtil videre, har Steven besluttet, at det realistisk 

at vente med at åbne skolen til januar 2021.  

Aktiviteter i foråret. 

Alle vores aktiviteter i foråret er aflyst. Vi skulle have deltaget på Vårmarked på Kochs skole i 

Aarhus den 25. april og på Pan Africas festival i Den Botanisk Have også her i Aarhus den 13. juni. 

Begge steder skulle vi have solgt kunsthåndværk. Al overskud skulle naturligvis gå til TES Skolen i 

Afrikas aktiviteter. For første gang i foreningens historie oplever vi, at vores kasse er næsten tom. 

En svær og noget bekymrende situation. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Helle Søborg Bjerre, formand 
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