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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 26, november 2021. 

 

Godt nytår til alle medlemmer af TES Skolen i Afrika og tak for jeres støtte i det forløbne år. 

Også tak fordi I har indbetalt kontingent for 2021. Vi har brug for al den støtte, I kan give os, 

så vi i samarbejde med vores partnere i Tanzania at få højnet undervisning og oplysning. 

Det er vejen til et styrket demokrati. 

 

Generalforsamling og Medlemsmøde.  

Tidligere har bestyrelsen meldt ud, at den årlige generalforsamling med efterfølgende 

medlemsmøde skulle afholdes torsdag den 25. marts 2021. Det var inden anden bølge af COVID-

19 ramte os, og hvor vi stadig var optimistiske. Siden har mange ting ændret sig. Bestyrelsen har 

derfor besluttet at flytte generalforsamling og medlemsmøde til torsdag den 27. maj 2021 kl. 

19.00 på Åby Bibliotek. 

Skriv datoen i jeres kalender. 

 

Status på Golden Soils Secondary School (GSSS) og sponsorstøtte. 

Som vi allerede har fortalt, er fase 1 i skolebyggeriet færdiggjort, og den første FORM 1 klasse er 

startet med omkring 30 elever (der kommer hele tiden nye elever til, derfor den lille usikkerhed i 

forhold til det nøjagtige antal.) Alt er forløbet efter planen, og Steven fortæller, at de lokale i 

området omtaler skolen meget positivt. Det lover godt for fremtiden. 

TES Skolen i Afrika har formidlet den første sponsorstøtte. Det drejer sig om en dreng, som netop 

har afsluttet Standard 7 i Moivaro Primary School, og som opfylder de tre kriterier for 

sponsorstøtte, som foreningen har aftalt i samarbejde med Steven Ndosi. Det drejer sig om 

følgende tre kriterier: at eleven har gode faglige kvalifikationer og samtidig vise både motivation og 

engagement. Desuden skal eleven komme fra en fattige familie, som har vilje og ressourcer til at 

støtte op om barnets skolegang. 

Den pågældende elev modtager nu sponsorstøtte, så han kan fortsætte sin skolegang på Golden 

Soils Secondary School en mulighed, som ellers ville have været fuldstændig udelukket. 

Bestyrelsen er naturligvis meget glad for, at det er lykkes for os at formidle sponsorstøtte til en 

elev, men formålet er selvfølgelig, at vi fremover vil være i stand til at skaffe flere sponsorer blandt 

medlemmerne til dygtige, men fattige børn. 

Bestyrelsen vil løbende holde jer orienteret om sponsorprojektet. 

 

Status på projektet med at skaffe elektricitet til Moivaro Primary School. 
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Merkur Banken har meget generøst bevilget foreningen midler til at indlægge elektricitet med 

solceller på hele Moivaro Primary School. Disse midler vil gøre en stor forskel for skolen. Lige nu 

er der kun indlagt el på skolelederens kontor, men når der indlægges elektricitet på hele skolen, vil 

det f.eks. være muligt at få etableret et IT-værksted på skolens bibliotek. Et længe næret ønske fra 

skolens personale. Kvaliteten af elevernes læring vil blive væsentligt forbedret. F.eks. har kun et 

begrænset antal af eleverne de nødvendige undervisningsmaterialer, og derfor er hovedparten 

afhængig af at kunne følge med på tavlen. Desværre er de fleste klasseværelser meget mørke og 

specielt i regntiden er det svært at se, hvad der er skrevet på tavlen. Adgang til elektricitet er derfor 

helt afgørende. Vi har grund til at tro, at skolens ranking på de nationale test vil forbedres. Det 

bliver spændende at følge. 

TES Skolen i Afrika arbejder i projektet sammen med Vijiji Foundation. Vijiji Foundations formand 

Amos Meyasi vil være vores repræsentant på stedet og vores forsikring for, at det el-firma, som 

har fået opgaven, overholder de bestemmelser, som vi har nedfældet i en kontrakt. El-firmaet går i 

gang med arbejdet inden for den næste måned. 

 

Status på arbejdsophold i Tanzania. 

Planen var, at seks af os fra foreningen skulle have været i Tanzania i januar-februar for at arbejde 

med vores projekter. Også disse planer er blevet stoppet af COVID-19. I stedet har fire af os udsat 

rejsen til april-maj. De resterende to vil muligvis forsøge at komme derned allerede i marts. Så er 

kun tilbage at krydse fingre. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Helle Søborg Bjerre, formand 
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