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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 27, april 2021. 

 

Dette Nyhedsbrev indeholder oplysninger og datoer for kommende møder og aktiviteter, 

som TES Skolen i Afrika afholder i sommerhalvåret. Desuden får I en status vedr. Golden 

Soils Secondary School og Moivaro Primary School 

 

Generalforsamling og Medlemsmøde.  

Generalforsamling og Medlemsmøde er udsat til onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00. Møderne 

finder som sædvanlig sted på Åby Bibliotek. Årsagen til udsættelsen er endnu engang COVID-

19. I vil i løbet af maj måned modtage dagsorden til begge møder. 

Skriv datoen i jeres kalender. 

 

Heldagsseminar. 

Denne begivenhed var sidst berammet til at skulle afholdes lørdag den 5. december 2020, men 

blev pga. COVID-19 udsat til sensommeren 2021. Datoen er nu fastsat, og det bliver lørdag den 

28. august 2021 kl. 10.00-17.00 på Åby Bibliotek. Det overordnede tema bliver som også 

tidligere annonceret ”Fattigdom. Social og materiel ulighed i Afrika og Tanzania – hvordan kommer 

vi videre? ” Foreningen har engageret tre dygtige og vidende foredragsholder med stor indsigt på 

forskellige områder, som på hver sin måde belyser det overordnede tema. Det detaljerede program 

for dagen vil blive udsendt i slutningen af maj måned med en tilmeldingsfrist i juni. 

Deltagelse er gratis inkl. en let frokost. Vi håber, at rigtig mange af jer vil afsætte dagen til dette 

spændende arrangement. Vi annoncer også begivenheden i dagspressen og på de sociale medier, 

idet ikke-medlemmer af TES Skolen i Afrika også er velkomne – så tage blot venner og bekendte 

med. 

Skriv datoen i jeres kalender. 

 

Medlemsrejse/Kulturrejse.  

Bestyrelsen har besluttet at udskyde medlemsrejsen til februar 2022. Tidligere har vi meldt ud, at 

rejsen var flyttet fra februar til oktober 2021, men vi tør ikke satse på, at medlemmerne har mod på 

at rejse ud på et tidspunkt så tæt på coronakrisen. Når vi kommer ind i 2022, er vi alle blevet 

vaccineret, og har situationen tegner sig helt anderledes lys. Vi er i bestyrelsen allerede nu gået i 

gang med at planlægge en tur fyldt med både store oplevelser og spændende møder med 

mennesker fra en helt anderledes kultur. Tanzania er et meget trygt land at rejse i, så glæd jer 
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Status på Golden Soils Secondary School (GSSS.) 

Steven Ndosi har sendt os følgende status: Skolens start er forløbet over al forventning. På 

nuværende tidspunkt er der indskrevet 33 elever og 3 kostelever. Skolen har ansat 5 lærere. 

Lærernes indstilling til skolens værdisæt er meget positiv, og de udfører et godt og engageret 

arbejde.  

Eleverne klarer sig meget fint sammenlignet med andre sammenlignelige skoler. I forhold til det 

nationale testniveau, som måler udbyttet af undervisningen, ligger skolen pænt placeret. Ud af de 

30 elever, som var indskrevet på skolen på det pågældende tidspunkt, scorer 25 et antal point 

svarende til mellem 75-100% rigtige. 5 elever scorer mellem 25 og 50%. Skolen har derfor taget 

initiativ til at iværksætte ekstraundervisning for at støtte de 5 elever. Denne indsats har allerede 

givet gode resultater. 

Eleverne får mad på skolen. Kl. 10.30 får de en portion grød, og kl. 13.00 får de lunch og frugt. 

Elevernes sundhed er god. 

Skolen har kun få udfordringer. F.eks. er det svært for nogle få forældre at få betalt school fee til 

tiden, også selv om der er lavet den aftale med dem, at de kan vælge at betale i små portioner, lidt 

af gangen. En anden udfordring er at få købt bøger til alle eleverne, og skolen har været så heldig 

at kunne låne bøger på to nærliggende offentlig secondary schools, Nkoanrua and Akeri 

Secondary schools. En tredje udfordring er at få indskrevet flere kostelever, men problemet for 

forældrene er også her at skaffe tilstrækkeligt med midler til at kunne betale. 

Som vi tidligere har nævnt, jf. Nyhedsbrev nr. 26, har foreningen udarbejdet et sponsorprogram. 

Formålet er at hjælpe børn og unge fra fattige familier til fortsat skolegang. Vi håber, at det vil 

lykkes fremadrettet at skaffe de nødvendige sponsorer. 

Skolen har prioriteret hygiejne højt i disse COVID-19 tider. Eleverne og personalet holder afstand 

og vasker hænder. 

 

Status på projektet med at skaffe elektricitet til Moivaro Primary School. 

Merkur Andelskasse har som også tidligere nævnt meget generøst bevilget foreningen midler til at 

indlægge elektricitet med solceller på hele Moivaro Primary School. Projektet er nu afsluttet med 

succes til stor glæde for skolen. Det bliver nu muligt f.eks. at få etableret et IT-værksted på skolens 

bibliotek, ligesom vi forventer, at kvaliteten af elevernes læring vil blive væsentligt forbedret, da 

manglen på undervisningsmaterialer generelt set kan opvejes ved, at alle nu med belysning i 

klasseværelserne har mulighed for at følge med på tavlen, når læreren gennemgår stoffet. Det er 

en væsentlig forbedring af elevernes læringsvilkår, og vi har grund til at tro, at skolens ranking på 

de nationale test vil forbedres. Det bliver spændende at følge i de kommende år. 

TES Skolen i Afrika har i projektet arbejdet sammen med Vijiji Foundation, hvis formand Amos 

Meyasi har været vores repræsentant på skolen i projektperioden. 
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På vegne af bestyrelsen 

Helle Søborg Bjerre, formand 
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