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TES Skolen i Afrikas generalforsamling 19. august 2020. 

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2019 -  fra generalforsamling til 

generalforsamling. 

 

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

med pædagogisk udvikling. Helle Søborg Bjerre. 

Foreningens formål er at understøtte undervisningprojekter. 

Til opfyldelse af formålet har foreningen på flere forskellige måder indsamlet midler, ansøgt om 

midler, støttet projekter drevet af medlemmer og samarbejdet med et IT-firma i Danmark. 

Bestyrelsen har desuden udarbejdet en strategi for det fremtidige arbejde i TES Skolen i Afrika. På 

medlemsmødet vil vi redegøre for vores strategi. 

I 2019 havde foreningen to projekter i Tanzania: Golden Soil Secondary School (GSSS) og 

Moivaro Primary School. 

I beretningen sætter bestyrelsen fokus på at afdække i hvor høj grad, det er lykkes for os at 

opfylde vores formål i 2019. 

 

Aktiviteter, indsamling af midler 2019 og en generel status på salg. Charlotte Westphall. 

Foredrag torsdag den 13. juni. ”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.  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 problemer i undervisningssystemet giver det absolut 

god mening, at vi støtter udviklingen af en privat secondary school (Golden Soil Secondary 

School.) Det skal understreges, at foreningen også støtter skoleudvikling på Moivaro Primary 

School. Skolen er en offentlig skole. 

 

Tunø Festival fra den 4.-7. juli 2019. 

TES Skolen i Afrika var som de to foregående år repræsenteret med en bod, hvor vi solgte 
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kunsthåndværk fra Tanzania og Ghana. Dette år var indtjeningen ikke som forventet, og 

bestyrelsen besluttede derfor ikke at deltage i 2020. Tunø Festivalen aflyst senere aflyst pga. 

corona. 

 

Jul På Fængslet, Horsens den 23.-24. nov. 2019. 

TES Skolen i Afrika deltog med en bod, hvor der blev solgt kunsthåndværk fra Tanzania og Ghana. 

Vores bod blev besøgt, men vi kunne godt have tænkt os, at der var blevet solgt flere af vores 

kunstprodukter. 

 

Foredrag den 17. nov. 2019 

Bestyrelsen var inviteret til at holde foredrag i Rotary, Juelsminde om TES Skolen i Afrikas arbejde 

i Tanzania. 

 

Medlemsrejser 2019 og 2020. Karen Søndergaard. 

Medlemsrejser februar 2019 og 2020. 

I samarbejde med Foreningen Masaibarn har TES Skolen i Afrika arrangeret medlemsrejser til 

Tanzania. I 2019 var der 16 deltagere, og i 2020 var der 13 deltagere inklusive rejsearrangørerne 

på turene. 

I 2019 fløj vi til Nairobi og kørte med bus til Tanzania. I 2020 fløj vi direkte til Kilimanjaro Airport i 

Tanzania. Begge gange boede vi på Vijiji Lodge lidt uden for Arusha. Programmet har begge 

gange været sammensat, så det tog hensyn til interesser for medlemmer fra begge foreninger. Der 

har begge gange været en generel introduktion til den tanzaniske historie og kultur, og der har 

besøg på forskellige typer af markeder med gode muligheder for at se og erhverve det lokale 

kunsthåndværk. 

Den faglige del af turene har bestået af besøg på offentlige og private skoler og 

uddannelsesinstitutioner, hvor vi har fået indblik i såvel pædagogiske principper som udfordringer 

for uddannelsessektoren. Vi har begge gange besøgt Golden Soil Secondary School og fulgt 

udviklingen i byggeriet. Der har begge gange været besøg på et hjem for enlige mødre og i 

masailandsbyen Lengasti, hvor foreningen Masaibarn driver et børnecenter. 

Turene er begge gange sluttet af med safari til nationalparkerne Tarangire og Ngorongoro. 

 

Evaluering 

Rejseprogrammet var generelt meget fint sammensat. Deltagerne oplevede, at det var spændende 

at komme bag facaden og møde mennesker og se institutioner, noget som man ikke kunne have 
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gjort på anden måde. Programmet var meget varieret program. 

Disponering af tiden i forhold til fælles program og fritid: Der var generel enighed om, at fordelingen 

mellem aftaler og fritid var tilpas. Det er vigtigt, at programmet ikke bliver for stramt. 

Under opholdet: 

Opholdet på Vijiji Lodge – et dejligt sted med dejligt personale. Deltagerne fandt, at det var dejligt 

at man er tæt på lokalsamfundet, fedt at kunne gå ud og købe bananer. Det ville ikke være 

passende med mere luksuriøse omgivelser. 

Socialt samvær: 

Det var meget imponerende, at gruppen blev så godt rystet sammen, og det var et dejligt samvær. 

 

Facebook. Charlotte Westphall. 

I det forløbne år er der indsat billedmateriale fra skolebyggeriet i det omfang, som vi har modtaget 

billeder fra Steven Ndosi. Derudover har vi promoveret foredrag, deltagelse ved Tunø Festival, 

opslag vedr. medlemsrejse og dokumentation under rejsen.  Her på det sidste har vi haft opslag 

ang. generalforsamling og medlemsmøde samt billedinformation fra indsamling af skolemøbler 

doneret af en friskole på Fyn. For projektet står vores medlem Jørgen Hesselbjerg hjulpet af to af 

medlemmerne. Bestyrelsen vil fortsat prøve at gøre FB mere levende med flere opslag. 

 

Kontingent og donationer. Helle Søborg Bjerre 

Salg på Facebook: et medlem har solgt afrikanske smykker på Facebook og doneret alle pengene 

til foreningen. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for den store indsats endnu en gang. 

Aftalen er, at salget på Facebook (og Instragram) skal fortsætte. 

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 har bragt 

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

et IT-værksted på både Golden Soil Secondary School (GSSS) og Moivaro Primary School. 

TES Skolen i Afrika har ved årets afslutning 72 medlemmer – en lille fremgang. Det er vigtigt at 

udvide medlemskredsen, fordi kontingentet udgør basis i foreningens økonomi. 

Ansøgninger. Helle Søborg Bjerre. 
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I november var vi inviteret til at holde foredrag i Rotary, Juelsminde om TES Skolen i Afrika og 

vores aktiviteter i Tanzania. I samråd med Rotary blev vi enige om at ansøge om bidrag til inventar 

til skolebiblioteket på GSSS. Vi har fået bevilget kr. 4000 til inventar til biblioteket. 

CISU. Lisbeth Breindahl. 

To bestyrelsesmedlemmer har siden april 2019 arbejdet på en ansøgning om støtte til et 

folkeoplysningscenter på GSSS. Projektet laves i samarbejde med vores lokale samarbejdspartner 

ECOI (Empowerment of Community Initiatives). 

Der er mange regler og procedurer at sætte sig ind i, og vi har været til rådgivning hos CISU i flere 

omgange samt været på et kursus i CISU`s finansielle standarder. 

På medlemsrejsen februar 2020 holdt vi møde med repræsentanter for ECOI, hvor vi havde 

lejlighed til at drøfte projektet. Såvel Steven som ECOI er meget taknemmelige for vores indsats 

og støtter som tidligere fuldstændig op om projektet. 

Ansøgningen er sendt i slutningen af marts, og det er med stor glæde, vi kan fortælle, at 

ansøgningen blev godkendt af CISU, som støtter projektet med knap 80.000 kr. Bestyrelsen er 

netop nu i tæt dialog med vores samarbejdspartnere i Tanzania, ECOI, om det, der skal være på 

plads både her i Danmark og i Tanzania inden forventet projektstart i januar 2021. Såfremt 

coronasituationen tillader det, rejser to fra bestyrelsen til Tanzania i januar 2021 for sammen med 

den lokale projektansvarlige at igangsætte projektet.  

Vi har lært meget i processen og er klædt langt bedre på til kommende ansøgninger til nye 

projekter. 

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

viden og øge handlekompetencerne for deltagerne i 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 GSSS 

også ligger. (Ca. 11.500 indbyggere.) 

Vi er nu i gang med en ny ansøgning til CISU, denne gang til Engagementpuljen, hvor vi ansøger 

om tilskud til et endagsseminar 2020 og kulturrejsen i 2021. 

Projekter. Helle Søborg Bjerre. 
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TES Skolen i Afrikas primære projekt er fortsat Golden Soil Secondary School. Vores 

samarbejdspartnere, den lokale NGO, ECOI, og skolen åbner januar 2021, idet alle godkendelser 

nu er på plads, og skolen er blevet registreret. Indtil sommeren 2020 har der været en del 

problemer med at få en række godkendelser igennem hos myndighederne. Når skolen er åbnet, og 

fase 1 dermed afsluttet, besluttede foreningen på medlemsmødet i marts 2019, at vi fremover vil 

koncentrere os 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 års tid 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 Golden Soil Secondary 

School. TES Skolen i Afrika har samarbejdet med Vijiji Foundation om projektet. Samarbejdet med 

Vijiji Foundation har på alle måder været vellykket, og det er bestyrelsens håb, at vi kan fortsætte 

dette samarbejde både med og uden inLogic, da TES også har fokus rettet mod at etablere et 

samarbejde med andre skoler om kvalitetsudvikling af undervisningen. På medlemsrejsen 2020 

besøgte vi Moivaro Primary School, som er en offentlig skole, og det var åbenlyst for alle, at det er 

en skole, som har brug for en hjælpende hånd. 

Kommende projekter på Moivaro Primary School bliver installering af elektricitet på hele skolen 

(fondsmidler) og udvikling af skolens specialklasser. 

Projekter drevet af medlemmer. Helle Søborg Bjerre. 

Som en væsentlig del af foreningens strategi er der et udtalt ønske om at få inddraget de af 

medlemmerne, som ønsker det, i konkrete projekter. 

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

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

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

af det pædagogiske område. Ud over at samarbejde med GSSS om projektet, ønsker vi desuden 

at få etableret et samarbejde med en offentlig secondary school i området. 

Et andet medlem er i gang med at undersøge formalia i forbindelse med at få sendt en container til 

Tanzania med borde, stole, computere m.m. primært til vores samarbejdsskoler. Det vil ske i 

samarbejde med Genbrug til Syd (GTS.) Det er et stort og energikrævende arbejde, som 

bestyrelsen også er involveret i, og det kommer til at tage tid. Containeren kan tidligst sendes til 

Tanzania i 2021. 
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Et medlem har igennem mere end et år solgt masaismykker på Facebook med stor succes. 

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,) – for blot at nævne nogle. Se også Nyhedsbrev nr. 18. 

Bestyrelsen opfordrer jer alle til henvende jer med gode ideer og initiativer. Vi tager emnet op på 

det efterfølgende medlemsmødet. 

Regnskab. Lisbeth Breindahl. 

Vi har i 2019 været i stand til at overføre 35.440,60 kr. til GSSS. Disse penge er kommet ind via 

kontingent, donationer og overskud fra salg af Krull tryk, salg på Tunø, julemarked på Møllestien 

og i Horsens samt penge, der er overført fra 2018. 

Pengene, der kommer ind ved salg på diverse festivaler, er ikke imponerende. Hvis vi fraregner 

udgifter til telte, indsamlingsnævn, indkøb af produkter o.l. er der et overskud på i alt 6.569 kr. I 

dette regnestykke er ikke medregnet de udgifter, bestyrelsen selv har haft til transport, overnatning 

osv. til disse arrangementer. 

I bestyrelsen drøfter vi løbende, hvilke muligheder der er for at skaffe midler, samt hvad disse 

midler skal bruges til – et emne vi også vil drøfte med jer på medlemsmødet. 

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

koster min. kr. 1100/år. 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. 

Hvordan skaffer vi penge? Helle Søborg Bjerre. 

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. Vi bringer som nævnt emnet op på det 

efterfølgende medlemsmøde. 

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 
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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 stiller derfor forslag om kontingentforhøjelse under punkt 4 på 

dagsordenen, 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. Helle Søborg Bjerre. 

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, lige som der på sigt kan opstå 

et behov for et konkret fysisk arbejde i et projekt i Tanzania. Emnet er en del af det efterfølgende 

medlemsmøde. 

Bestyrelsen mener, at vi i 2019 har levet op til foreningens formål naturligvis med større eller 

mindre succes. 

Endelig en tak til Bo Westersøe for arbejdet som webmaster på vores hjemmeside. 
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