Tanzania Educational Support

www.tesdenmark.com tesdenmark@hotmail.com

TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 29, september-oktober 2021.

Med dette nyhedsbrev introducerer bestyrelsen et nyt koncept. Bestyrelsesmedlemmerne og
medlemmer, som er involveret i projekter, vil skrive indlæg om deres ansvarsområder, når det er
nyt at fortælle.
I denne udgave kan I læse om foreningens nye samarbejdspartner, opholdet i Tanzania i juliaugust og den seneste udvikling i vores samarbejde med GTS (Genbrug til Syd.)
Men allerførst en reminder: HUSK at vi afholder Generalforsamling torsdag den 18. november
kl. 19.00 efterfulgt som sædvanlig af vores Medlemsmøde. Vi har mange spændende tiltag,
som vi vil fortælle om. I begyndelsen af oktober udsender vi dagsorden ti begge møder.

TES Skolen i Afrikas nye samarbejdspartner
Foreningen har indgået et samarbejde med NGO`en Arushas Venner. Formand for foreningen er
Merete Trolle. Merete har arbejdet både som sygeplejerske og med frivilligt arbejde i en årrække i
Tanzania. Det betyder, at Merete har et indgående kendskab til landet og kulturen, ligesom hun
har utallige betydningsfulde kontakter og relationer.
Arushas Venner har som formål at hjælpe udsatte mennesker i Tanzania og har støttet bl.a.
hospitaler med udstyr fra Østjylland og bygget skoler. Merete har også stor erfaring med at sende
containere til Tanzania. Foreningen har ligget stille i nogle år, men Merete har igennem de seneste
år igen fået gang i arbejdet. I kan læse mere om Arushas Venner på www.mama-merete.org
I kan også blive venner med Arushas Venner på Facebook.
Vi forventer os meget af samarbejdet, da de to foreninger har en fælles samarbejdsflade, men
samtidig forskellige interesseområder og kompetencer. Vi vil derfor i stor udstrækning kunne både
støtte og supplere hinanden.
Helle Søborg Bjerre, bestyrelsen

Opholdet i Tanzania juli-august 2021
Som I tidligere har hørt, var tre fra bestyrelsen i Tanzania i juli -august 2021. Vi havde rigtig mange
opgaver. Vores Folkeoplysningsprojekt, som er støttet af CISU, skulle i fællesskab med ECOI
startes op, en del skoler skulle besøges bl.a. med henblik på, hvordan solcelleanlægget fungerede
på Moivaro Primary School, hvor det allerede var installeret, og hvordan det kunne installeres på
Ambureni Primary School.
Vi besøgte selvfølgelig også Naurey Golden Soils Sec School, hvor vi fik afholdt et meget vellykket
kursus. Der var mange andre opgaver, der kunne nævnes, men alt dette får I lejlighed til at høre
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mere om på det kommende medlemsmøde d.18. november. Vi vil her også fortælle om et nyt
spændende projekt ”A Second Chance. ” Projektet udsprang af vores besøg to steder, hvor der
arbejdes med unge mennesker, der på den ene eller anden måde er endt i en blindgyde i
uddannelsessystemet i Tanzania.
Lisbeth Breindahl, bestyrelsen

GTS (Genbrug til Syd)
I TES Skolen i Afrika har vi igennem nogen tid arbejdet på en ansøgning til GTS (Genbrug til Syd),
så vi kan få mulighed for at sende en container med skolemøbler og computere til 4 offentlige
skoler - Ambureni Primary School, Moivaro Primary School, Poli Secondary School og Nkoanrua
Secondary School - alle i nærheden af Arusha i Tanzania.
I forbindelse med rejsen besøgte vi derfor skolerne og fik udfyldt diverse nødvendige dokumenter
og afklaret hvilke ønsker, de hver især har.
Ansøgningen er nu sendt afsted, og vi venter spændt på svaret. Når det er sagt, må vi dog
indrømme, der endnu er en del ”knaster”, der skal overkommes, før det forhåbentlig kan lykkes. Alt
dette vil I høre mere om, når der er afklaring på alle detaljer.
Når det overhovedet har været muligt for os at lave en ansøgning til GTS, skyldes det ikke mindst
vores aktive medlem Jørgen Hesselbjerg. Jørgen har meget flittigt indsamlet brugte skolemøbler
og er nu blevet godkendt som renoveringsværksted hos GTS. Det er via Jørgens
renoveringsværksted en container kan pakkes og sendes afsted, såfremt vi får bevilget pengene,
får toldfritagelse osv. osv.
Lisbeth Breindahl, bestyrelsen
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