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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 25, december 2020. 

 

Bestyrelsen i TES Skolen i Afrika ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Samtidig 

vil vi gerne takke jer alle for jeres støtte til foreningen i 2020. 

På forskellig vis har I alle ydet et stort bidrag til foreningens arbejde i Tanzania i løbet af 2020. Nogle har 

med glæde valgt at betale det årlige kontingent, mens andre også har stillet sig til rådighed og involveret sig i 

konkrete projekter. Uanset hvordan I har støttet foreningens arbejde, vil vi gerne sige jer mange tak. Vi har 

brug for alle de forskellige former for indsatser for at kunne løfte de projekter, vi er involveret i. 

Overordnet besluttede bestyrelsen allerede i 2019 at rette fokus mod at få flere medlemmer, fastholde de 

nuværende medlemmer samt aktivere og involvere de medlemmer, som har interesse i det.  

I december skulle vi således have afholdt et seminar med fokus på oplysning og erfaringsudveksling. Vi 

havde inviteret både medlemmer af TES Skolen i Afrika og andre interesserede. Desværre har vi som 

bekendt været nødt til at udsætte seminaret til slutningen af sommeren 2021 (det præcise tidspunkt 

udmeldes i marts 2021) på grund af COVID-19. Det samme gælder for vores årlige medlemsrejse, som er 

udskudt fra februar til oktober 2021. Begge aktiviteter har som formål at sætte fokus på nytten af det arbejde, 

som foreningen udfører i Tanzania. Herigennem håber vi således at få aktiveret flere af jer medlemmer 

samtidig med, at andre også får lyst til at støtte vores arbejde.  

Foreningens mangeårige samarbejde med Steven Ndosi med henblik på at opføre en secondary school er 

lykkedes. Golden Soils Secondary School åbner den 13. januar 2021. Skolen starter i første omgang med 

een klasse, FORM 1, fem lærere og kostpladser til nogle af pigerne. Ud fra de informationer, som Steven 

Ndosi har sendt os, tyder det på, at skolen allerede nu har et godt omdømme, idet over 100 elever i oktober 

og november har gået på et forberedelseskursus, PRE-FORM 1. Forberedelseskurset blev en succes, og 

flere forældre valgte efterfølgende at melde deres barn ind i skolen. 

To medlemmer af TES Skolen i Afrika tager i februar ned for i samarbejde med Steven Ndosi at afholde 

pædagogiske kurser for de nye lærere. Skolens pædagogiske linje bliver så forskellig fra, hvad der er 

almindeligt i Tanzania, at Steven ønsker at få en dialog med lærerne om skolens pædagogiske linje. 

I 2020 har vi fået midler fra CISU (Civilsamfund i Udvikling, under Udviklingsministeriet) til at etablere et 

Folkeoplysningscenter. Projektet løber i hele 2021. Centret får til huse på Golden Soils bibliotek, og formålet 

er at oplyse lokalbefolkningen om emner, der har stor betydning for deres hverdag. Det kan f.eks. være om 

kost og ernæring og nye dyrkningsmetoder, men også om opdragelse uden fysisk afstraffelse. I bestyrelsen 

er vi af den overbevisning, at projektet kan have den afledte effekt, at forældrene får øjnene op for betydning 

af oplysning og undervisning, så de i højere grad støtter deres børns skolegang. 

Bestyrelsen har udviklet et sponsorprogram, som I kommer til at høre nærmere om. På nuværende tidspunkt 

har vi fået lavet vores første sponsoraftale, som betyder, at en fattig dreng med gode evner og et stort 

engagement kan fortsætte sin skolegang på Golden Soils Secondary School. Drengen har gået i primary 

school på Moivaro Primary School. 

TES Skolen I Afrika har i 2020 fortsat samarbejdet med Vijiji Foundation. I første omgang handler vores 

samarbejde om at forbedre forholdene på Moivaro Primary School. Vi har ansøgt en fond om midler til at få 

installeret elektricitet med solceller på hele skolen. Et ordentligt oplyst klasseværelse betyder noget for 

elevernes mulighed for at følge med i undervisningen, ligesom det vil give elever fra fattige hjem uden indlagt 

elektricitet mulighed for at komme på skolen og læse lektier om aftenen. Bestyrelsen skal desuden til at 
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samarbejde med skolen om den pædagogiske udvikling af skolens to specialklasser. Ved at medvirke til at 

højne kvaliteten af de fysiske rammer og den pædagogiske indsat skaber foreningen også et godt grundlag 

for, at nogle af eleverne kan fortsætte deres skolegang på Golden Soils Secondary School, nogle måske 

som sponsorelever. 

I sidste Nyhedsbrev nr. 24 beskrev bestyrelsen også nogle andre af de projekter, som er sat i gang i løbet af 

2020, og som fortsætter ind i 2021. Nogle fra bestyrelsen og tre af vores medlemmer tager til Tanzania i 

januar og februar, og i næste Nyhedsbrev, som udsendes i slutningen af februar begyndelsen af marts, vil vi 

fortælle mere om den sidste udvikling i foreningens projekter. 

Generalforsamlingen og Medlemsmødet afholdes torsdag den 25. marts 2021 på Åby 

Bibliotek. Sæt X i kalenderen. 

De bedste jule- og Nytårshilsner til jer alle 

Bestyrelsen i TES Skolen i Afrika 

http://www.tesdenmark.com/
mailto:tesdenmark@hotmail.com

