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Bilag 1
TES Skolen i Afrikas generalforsamling 18. november 2021.
Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2020 - fra generalforsamling til generalforsamling 20202021.
Naurey Golden Soils Secondary School: Fase 1 af skolebyggeriet er afsluttet, og skolen åbnede 13. januar
2021. I oktober-november 2020 var der indskrevet lidt over 100 elever i Pre-FORM 1. Undervisningen i preFORM 1 foregår om eftermiddagen og består af elever, som går i Standard 7. Formålet er at forbedre
elevernes indlæring og deres forudsætninger for at fortsætte i FORM 1 efter Standard 7. 30 elever fra det
første pre-FORM 1 hold fortsatte på skolen i FORM 1. I løbet af de første måneder i FORM 1 blev der
indskrevet yderligere 4 elever. Oktober-november 2021 er der igen startet et pre-FORM 1 hold med knap
90 elever, og det er naturligvis spændende, hvor mange fra dette hold der fortsætter i FORM 1 fra januar
2022. Mange af disse elever kommer fra fattige familier, og er derfor afhængig af, at vi kan finde sponsorer,
jf. foreningens sponsorprogram. Se også foreningens hjemmeside www.tesdenmark.com
Vores samarbejde med skolen vil fremover have fokus på den pædagogiske udvikling, hvor foreningen f.eks.
vil kunne tilbyde kurser, supervision og udarbejdelse af undervisningsmaterialer. Der kan også være tale om
initiativer af praktisk art, som f.eks. anlæggelse af skolehaver og udendørs sportsfaciliteter. Foreningen
inviterer fagpersoner og andre frivillige til at opholde sig i kortere eller længere tid på stedet med henblik
på at påtage sig frivilligt arbejde, jf. TES Skolen i Afrikas Frivillighedsprogram, som kan læses på
hjemmesiden www.tesdenmark.com
Folkeoplysningsprojektet var planlagt til at skulle gennemføres i hele 2021. Pga. COVID-19 blev starten på
projektet udskudt til august 2021 og forløber et år frem. Projektet har til huse i skolens bibliotek, men er
uafhængig af skolen og skolens drift. Vi har fået midler til projektet igennem CISU (Civilsamfund i Udvikling.)
Formålet med projekter er at tilbyde oplysning til lokalbefolkningen om relevante emner med stor
betydning for deres daglige levevis. Vi samarbejder om Folkeoplysningsprojektet med skolens ledelse og
med ECOI (en af TES Skolen i Afrikas sydpartnere,) en lokalt ansat projektansvarlig og kassereren fra ECOI. I
2020 har de projektansvarlige fra bestyrelsen deltaget i økonomistyringskurser i CISU og planlagt de
praktiske forhold i forbindelse med starten af Folkeoplysningsprojektet i samarbejde med skolens ledelse
og ECOI.

Tanzania Educational Support www.tesdenmark.com
tesdenmark@hotmail.com

Kort tid efter bestyrelsens besøg i Tanzania juli-august startede projektet. Der er 20 deltagere fordelt ligeligt
mellem mænd og kvinder. Deltagerne har valgt at starte med et kursus i organic agriculture, og
tilbagemeldingen er, at det er en stor succes.
Moivaro Primary School: Siden starten af 2019 har TES Skolen i Afrika haft et samarbejde med skolen.
Skolen er beliggende i et fattigt område. I februar 2021 fik TES Skolen i Afrika en bevilling fra Merkur
Andelskasse til installation af elektricitet med solceller. Arbejdet er udført af et lokalt firma og afsluttet i
marts. I forbindelse med ansøgningen har TES Skolen i Afrika fået gratis rådgivning af Nordisk Folkecenter
for Vedvarende Energi. Rådgivningen var meget værdifuld, da ingen i bestyrelsen har faglig viden om
installation af elektricitet på en hel skole i Tanzania. Vores samarbejdspartner i forhold til projekter på
skolen er Vijiji Foundation.
Ambureni Primary School: I lighed med Moivaro Primary School har vi også samarbejdet med denne skole
siden starten af 2019. Ambureni ligger også i et fattigt område, og da vi besøgte skolen første gang på en
medlemsrejse, var der hverken installeret vand eller elektricitet. Med støtte fra lokalsamfundet er det siden
lykkedes at få indlagt vand. Foreningen har støttet skolen med indkøb af en kopimaskine. Oktober 2021 har
TES Skolen i Afrika fået bevilget midler fra Merkur Fonden til installation af elektricitet med solceller, og
arbejdet skal udføres af det samme elektricitetsfirma, som vi samarbejdet med på Moivaro. Vi er meget
taknemmelige for denne usædvanlig store donation fra Merkur Fonden. Vores samarbejdspartnere i
forhold til projekter på skolen er Vijiji Foundation, ECOI og Steven Ndosi.
Både Moivaro Primary School og Ambureni Primary School ligger i nærheden af Naurey Golden Soils
Secondary School og er fødeskoler til denne bl.a. via vores Sponsorprogram.
Foreningen har samarbejdet med et IT-firma fra Horsens, inLogic, om donation af skolemøbler til Moivaro
Primary School. Skolemøblerne blev lavet af lokale snedkere og blev godt modtaget på skolen. December
2020 donerede inLogic 20 computere til Moivaro Primary School og andre skoler, som har et behov.
Desværre har hele situationen i forbindelse med COVID-19 bremset for et ellers planlagt samarbejde
mellem inLogic og TES Skolen i Afrika i 2020-2021. Samarbejdet mellem inLogic og foreningen har været
meget konstruktivt, og vi håber derfor, at det kan fortsætte i årene fremover.
Genbrug til Syd (GTS): I løbet af foreningsåret 2020 har et af vores medlemmer Jørgen Hesselbjerg
indsamlet skolemøbler til Tanzania. Bestyrelsen og Jørgen har afholdt flere møder i løbet af foråret med
henblik på at søge GTS om en container, betalt fragt og transport fra Danmark til Tanzania og ud til de
pågældende skoler og institutioner. Foreningen har i oktober fået bevilget en container. I skrivende stund
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er der imidlertid problemer med at få godkendt toldpapirerne i Tanzania og efterfølgende at få containeren
ud af havnen i Dar es Salam. Derfor har bestyrelsen besluttet at vente med at træffe en endelig beslutning
vedr. afsendelse af en container, indtil vi har et klart billede af, hvordan tingene udvikler sig i Tanzania i den
nærmeste fremtid.
Sponsorship: Som noget nyt har bestyrelsen udviklet et program vedr. sponsorship. Foreningens rolle er at
formidle kontakt mellem interesserede medlemmer af foreningen og Naurey Golden Soils Secondary
School`s ledelse. Sponsoreleverne skal leve op til følgende kriterier: han/hun skal komme fra en fattig
familie, som vil støtte barnet i fortsat skolegang. Eleven skal være motiveret og engageret og have gode
karakterer/evner. Eleverne kommer fra områdets primary schools og kan på denne måde tilbydes et
sponsorat på Naurey Golden Soils Secondary School.
Vi har allerede nu været så heldige, at vi har fundet sponsorer til to elever dels en dreng fra Moivaro
Primary School, som er startet i FORM 1 på Golden Soils Secondary School januar 2021 og dels en dreng fra
Ambureni Primary School, som starter i FORM 1 januar 2022. De pågældende elever lever naturligvis op til
de kriterier, som foreningen har opstillet som betingelse for at formidle kontakt. Sponsorerne af drengen
fra Moivaro Primary School er de to ejere af det tidligere omtalte IT-firma inLogic.
Bestyrelsens besøg i Tanzania juli-august 2021. Formålet var at få fulgt op på igangværende og afsluttede
projekter og iværksætte nye projekter, jf. ovenstående initiativer. Besøget var meget frugtbart, da vi ved
selvsyn så, at vores projekter har gjort nytte, og at den prioritering, vi har foretaget, ser ud til at have været
rigtig. Vi fik igangsat to nye projekter dels Folkeoplysningsprojektet og dels det første kursusforløb på
Naurey Golden Soils Secondary School. Begge var og er en succes. Som et resultat af besøget er der også
ved at tegne sig nye projekter, som vi håber at kunne inddrage flere af foreningens medlemmer i.
Salg af kunsthåndværk fra Tanzania: Bestyrelsen har besluttet at stoppe al salg af kunsthåndværk og andre
produkter fra Tanzania på markeder og festivaler. Tidligere har vi som bekendt haft boder på forskellige
markeder og på Tunø Festivalen. Årsagen er, at fortjenesten ikke står mål med de udgifter, vi hver især har
haft til indkøb, transport og overnatning. Foreningen har endvidere haft udgifter til Indsamlingsnævnet. Det
er pligtigt at være tilmeldt Indsamlingsnævnet, hvis man som os sælger i offentligheden til fordel for en
frivillig forening.
Fonde og velgørende organisationer: I 2020 har bestyrelsen søgt og fået bevilget midler fra CISU til to
projekter: dels Folkeoplysningsprojektet (omtalt ovenstående) og dels til afholdelse af et seminar for både
medlemmer og ikke-medlemmer. Seminaret var gratis og blev afholdt lørdag den 28. august på Åby
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Bibliotek. Foreningen havde annonceret seminaret i Ugeavisen, i en landsdækkende avis, uddelt flyers på
uddannelsesinstitutioner og annonceret på hjemmesiden og på Facebook. Formålet var at engagere de
nuværende medlemmer, men også at tiltrække nye og gerne yngre medlemmer. 25 havde tilmeldt sig
arrangementet, hvoraf de fleste var medlemmer af foreningen, dvs. at en væsentlig del af vores formål ikke
blev opfyldt. Hvad angår indhold og struktur var dagen en stor succes. De tre foredragsholdere leverede
vedkommende og tankevækkende foredrag, og deltagerne var særdeles aktive og havde stor spørgelyst.
Bestyrelsen takker de af jer, som deltog.
Merkur Andelskasse: Vi har som allerede nævnt fået en bevilling til etablering af elektricitet med solceller til
Moivaro Primary School kr. 28.500 . Installation af elektricitet på skolen er en afgørende faktor i forhold til
elevernes læring, idet manglen på undervisningsmaterialer gør det nødvendigt, at eleverne i stedet kan se,
hvad læreren skriver på tavlen. Det kan være svært, da tavlerne er i dårlig stand, og klasseværelserne er
mørke. Elektricitet på skolen vil desuden gøre det muligt for de elever, som kommer fra hjem uden el, at gå
over på skolen om aftenen og lave lektier. Vi har en forventning om, at installation af elektricitet vil kunne
forbedre skolens resultater i de nationale tests, fordi alle elever nu får bedre mulighed for at kunne følge
med i undervisningen og derved bliver dygtigere.
Merkur Fonden: Som allerede nævnt har vi også modtaget midler til installation af elektricitet med solceller
til Ambureni Primary School i alt kr. 27.000. Det glæder os på vegne af skolen, da indlæringsbetingelserne
er sammenlignelige med det, som er beskrevet under Moivaro Primary School.
Vi har modtaget en donation på 4730 kr. til indkøb af laboratorieudstyr på Naurey Golden Soils Secondary
School. Donationen er blevet givet af Lions Club i Beder-Malling.
Vi har modtaget 4.000 kr. fra NGO`en Østafrikas Venner til indkøb af madkurve til fire fattige familier.
Steven Ndosi udvalgte nogle trængende familier for os og overbragte madkurvene. Pengene blev sendt
direkte fra Østafrikas Venner til Steven Ndosi.
Foreningen har doneret et beløb til etablering af en gate på Moivaro Primary School og et beløb til Naurey
Golden Soils Secondary School, som støtte til færdiggørelse af endnu et klasseværelse.
Strategiplan 2019-2020. Aktivering og rekruttering af medlemmer: Bestyrelsen har i sin strategiplan 201920 sat fokus på to indsatsområder: at aktivere medlemmerne og hverve nye også gerne yngre medlemmer,
så der kan komme en god balance mellem nye og mere erfarne medlemmer. Problematikken med at
hverve nye medlemmer er ikke enkel og kræver en helt særlig bevågenhed, jf. erfaringen fra foreningens
afholdte seminar. De fleste frivillige organisationer kæmper med samme problem, og meget relevant
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afholdt CISU i november 2020 en web-konference med fokus på området. To bestyrelsesmedlemmer deltog
i web-konferencen.
Bestyrelsens bestræbelser for at aktivere og rekruttere medlemmer har i dette foreningsår været udmøntet
i tiltag som medlemsrejsen, som desværre måtte aflyses pga. COVID-19, det afholdte heldagsseminaret 28.
august 2021 og det årlige medlemsmøde august 2020. Desuden har vi opfordret medlemmerne til aktivt at
påtage sig projekter, og nogle af medlemmerne har taget mod opfordringen. Det vil bestyrelsen gerne
benytte lejligheden til at takke for.
Bestyrelsen vil i det kommende foreningsår 2021-22 fortsat sætte fokus på både at få aktiveret
medlemmerne og rekrutteret nye medlemmer. Uddybes under pkt. 5 i dagsordenen.
COVID-19. Ikke overraskende har coronasituationen haft konsekvenser for vores foreningsliv.
Generalforsamlingen i 2020 måtte udskydes fra marts til august. Seminaret blev udsat fra december 2020
til august 2021. Generalforsamling og medlemsmøde 2021 er udsat fra 1. kvartal, jf. Vedtægterne, til
november 2021.
Bestyrelsen i TES Skolen i Afrika, oktober 2021

