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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 24, november 2020. 

 

Status på Golden Soil Secondary School (GSSS.) 

Fase 1 af skolebyggeriet er færdigt, og skolen åbner officielt den 13. januar 2021 med en eller to 

FORM 1 klasser (første klassetrin i secondary school.). Dog har Steven Ndosi allerede nu oprettet 

klasser for pre-FORM 1 elever. Her kan elever modtage ekstraundervisning for at forbedre deres 

mulighed for at klare sig i FORM 1, og skolen får samtidig gjort opmærksom på sig selv med 

henblik på at få elever indskrevet til det kommende skoleår. Der er indskrevet over 100 elever i 

pre-FORM 1. 

Flere forældre til piger har ønsket, at deres datter indskrives som kostelev. Bygningen af en 

egentlig kostafdeling var ellers udskudt til de kommende år, men for at imødekomme forældrenes 

ønske er Steven Ndosi gået i gang med at indrette soverum til piger i forskellige huse i nærheden 

af skolen. 

De nye lærere er blevet ansat, 4 mænd og en kvinde. I første omgang er de ansat på prøve i 3 

måneder, hvorefter skolens ledelse vil vurdere, om de kan varetage en undervisning, som lever op 

til de nye standarder, som Steven Ndosi har sat (så som dialogisk og inddragende undervisning, 

kobling mellem teori og praksis.) De næste opgaver, som skal håndteres inden nytår, er, at 

rekruttere elever og øvrigt personale som køkkenpersonale, sikkerhedsvagter, 

rengøringspersonale. Der skal også indrettes et midlertidigt køkken, hvor der kan laves skolemad.  

COVID-19 situationen i Tanzania. 

Coronasituationen i Tanzania har igennem hele 2020 været overraskende god med meget få 

smittede. Dette er også den officielle udmelding, som nu er blevet bekræftet af vores kontakter i 

Arusha området og fra danskere og en canadier, som både har rejst rundt i Tanzania og også 

opholdt sig i området over flere uger. Situationen er stort set den samme i hele Afrika syd for 

Sahara dog undtagen Sydafrika. Forklaringerne er mange. Den 9. oktober 2020 skrev 

Weekendavisen med henvisning til en række eksperter, at det bl.a. kan skyldes, at befolkningerne 

er unge, kun 5 % er over 60 år gamle. Befolkningen lider ikke at velfærdssygdomme som diabetes 

og hjertekarsygdomme, og afrikanernes immunforsvar er sandsynligvis bedre (end vores,) da de i 

flere generationer har måtte kæmpe med infektionssygdomme som malaria, gul feber, hepatitis og 

måske også tidligere uopdagede coronavirusser. Den tørre, varme luft gør det også sværere for 

virusset at smitte/overleve. 

Andre igangværende og kommende projekter. 

Nogle af bestyrelsesmedlemmerne tager til Tanzania i januar-februar 2021, fordi der er mange 

opgaver og projekter, som skal aftales og iværksættes. Her skal blot nævnes nogle af de vigtigste:  

Folkeoplysningscentret, som vi har fået midler til fra CISU, og som er planlagt til at skulle løbe 

igennem hele 2021.  

Aftaler vedr. det fortsatte samarbejde med Golden Soil Secondary School, ECOI og Steven Ndosi. 
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Moivaro Primary School hvor vi arbejder på at søge fondsmidler til at etablere elektricitet på 

solenergi og få startet et samarbejde om at udvikle skolens specialklasser.  

Vi skal desuden have undersøgt muligheden for at etablere et samarbejde med Lions Club, Arusha 

med henblik på at få sendt en container med skoleinventar til områdets skoler. I dette projekt 

samarbejder vi med Jørgen Hesselbjerg. 

Desuden skal vi i gang med at undersøge muligheden for et samarbejde med et Lærercenter i 

Moshi og et tilsvarende center i Usa River. Tanken er at udvikle kurser og materialer i relation til 

FN`s Verdensmål nr. 4 ”Kvalitet i undervisningen” til både primary schools (f.eks. Moivaro Primary 

School) og secondary schools (f.eks. Golden Soils Secondary School.) I dette projekt samarbejder 

vi med Anders K. Brandt, et af vores nye medlemmer. Anders har allerede gjort et stort arbejde 

med at få etableret et samarbejde med Sønderborg kommune, som skal levere konsulentydelser til 

projektet. 

Seminar og Kulturrejse 2021. 

Som vi allerede har fortalt, valgte bestyrelsen at flytte det allerede planlagte seminar om 

”Fattigdom. Social og materiel ulighed i Afrika og Tanzania – hvordan kommer vi videre” til 

august/september 2021. Vi regner med, at datoen bliver enten lørdag den 28. august eller 

lørdag den 4. september 2021. 

Kulturrejsen er også flyttet fra det sædvanlige tidspunkt i februar til uge 41 og 42, oktober 

2021. 

Årsagen er i begge tilfælde restriktionerne og hele situationen omkring COVID-19.  

 

På vegne af bestyrelsen 

Helle Søborg Bjerre, formand 
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