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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 22, juni-juli 2020. 

 

HUSK generalforsamling, medlemsmøde og foredrag afholdes onsdag den 19. 

august 2020 kl. 18.30. 

Arrangementet er flyttet til Kochs Skole, Rød Etage, Sankt Johannes Alle 4, 8000 

Aarhus (lige bag/ved siden af det tidligere kommunehospital og det tidligere Aarhus 

Seminarium.) 

Dagsorden, bilag mm. Udsendes senest 14 dage før. 

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer. 

 

Coronasituationen i Tanzania og status på byggeriet af Golden Soil Secondary School. 

Fra den 27. juni er undervisningen igen starter på skoler og uddannelsesinstitutioner. Ifølge Steven 

Ndosi, kommende manager på Golden Soil Secondary School, er informationerne omkring 

coronasituationen i landet mangelfulde, og regeringen tilbageholder sandsynligvis de reelle tal over 

antal smittede På den anden side kan Steven også fortælle, at der ikke har været nogen kendte 

tilfælde af smittede i området (Nkoranrua Ward og Tangeru.) Vi må krydse fingre for, at situationen 

er ved at bedres dernede, da de sidste måneder har været frygtelige for store dele af befolkningen 

med stigende arbejdsløshed og regulær sult i mange familier. 

Registrerings- og godkendelsesprocessen af Golden Soil Secondary School er på grund af 

coronarestriktionerne blevet endnu mere forhalet og udskudt. Imidlertid oplyser Steven, at 

godkendelsen af skolebygningerne og en sundhedsgodkendelse, hvilket var de sidste 

godkendelser, nu skulle være i orden. 

15 lærere har sendt uopfordrede ansøgninger, og det er vores håb, at der kan findes nogle lærere, 

som er fagligt kompetente og med en reel interesse og lyst til at skabe en dialogbaseret 

undervisning med inddragelse af det omkringliggende samfund. Det er Stevens vision, og vi kan 

som foreningen tilslutte os. 

I november starter registreringen af eleverne, men annonceringen efter kommende elever starter 

snart. 

Vi er nu ved at komme ind i en fase, hvor undervisningen starter i en overskuelig fremtid. Det 

betyder, at vi som foreningen kan komme i gang med alt det spændende som f.eks. 

lærerkompetencekurser, ude-undervisningsprojekter, skabelse af et godt læringsmiljø fagligt, 

socialt og ikke mindst i forhold til den fysiske indretning. 

HUSK Generalforsamlingen, medlemsmødet og foredraget den 19. august. Det gennemgående 

tema vil netop handle om den rolle og de opgaver, vi som foreningen skal varetage fremover både 
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på Golden Soil Secondary School og Moivaro Primary School. Ved at møde op får du 

indflydelse. 

 

CISU ansøgning godkendt. 

Bestyrelsen har gennem det seneste år arbejdet med en ansøgning til etablering af et 

Folkeoplysningscenter i Nkoanrua Ward (landsbyen omkring Golden Soil Secondary School, 

området har ca. 11.500 indbyggere.) Ansøgningen er blevet godkendt af CISUs bevillingsudvalg, 

og bevillingen er givet for hele 2021.  

Formålet er at tilbyde undervisning til en gruppe af unge og voksne. Undervisningen skal varetages 

af kompetente fagpersoner, og de valgte temaer skal være relevante for deltagerne og relatere sig 

til deres hverdag/livssituation. Hensigten er at tilføre viden, som kan føre til nye handlinger, der er 

betydningsfulde for den enkelte og hele fællesskabet. 

To medlemmer af bestyrelsen skal stå for kontakten til projektet og deltage i både startfasen og 

afslutningen af projektet. 

 

Aktiviteter i efteråret/vinteren 2020 og februar 2021: Seminar og Kulturrejsen 2021. 

Bestyrelsen er i færd med at planlægge både et endags seminar til efteråret/vinteren 2020 og 

Kulturrejsen (tidligere Medlemsrejsen) for 2021. Begge arrangementer bliver afviklet under temaet 

”Social og materiel ulighed” og vil blive struktureret med fokus på betydningen af at få viden – 

være i dialog – for efterfølgende at kunne handle. 

Kulturrejsen vil også være anderledes end de foregående år. Den vil i store træk bestå af 3 

elementer: et ophold i Arusha/Nkoanrua/Vijiji Lodge, safari og endelig som noget nyt et ophold i 

Lushoto, Usambara Mt. 

I næste nyhedsbrev, som vi udsender i august, regner vi med at kunne fortælle meget mere 

om både endags seminaret og Kulturrejsen. 

 

I ønskes alle en god sommer og et fortsat godt helbred. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Helle Søborg Bjerre, formand 
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