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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 30, november 2021.

I denne udgave kan I læse om to af foreningens projekter: Sponsor- og Frivillighedsprogrammet.
Frivillighedsprogrammet ledes af to af foreningens medlemmer Mogens og Suzanne Ravn fra
Kalundborg. Bestyrelsen takker dem for at ville stå for dette projekt, da aktivering af vores
medlemmer er et vigtigt fokusområdet i TES Skolen i Afrikas Strategiplan. For god ordens skyld
skal vi også nævne, at andre af medlemmerne også er meget aktive i forbindelse med andre
projekter. Vi har løbende omtalt nogle af disse projekter i Nyhedsbrevene.
HUSK at vi afholder Generalforsamling torsdag den 18. november kl. 19.00 som sædvanlig
efterfulgt af vores Medlemsmøde. Vi har mange spændende tiltag, som vi vil fortælle om.
Dagsorden til begge møder er netop udsendt.

Sponsorship.
I TES Skolen i Afrika støtter vi uddannelse og oplysning i Tanzania. En af de måder, hvorpå du kan
være med til at gøre dette muligt, er at tegne et sponsorat.
Vi har allerede nu tegnet to sponsorater, men der er brug for flere, ikke blot for at få flere elever til
Naurey Golden Soils Secundary School, men også for at den pige, Steven Ndosi fortæller om i
nedenstående beretning, kan få mulighed for at fortsætte på skolen.
Beretningen er her oversat til dansk, og pigens navn er af hensyn til hende og hendes familie
ændret.
Ann er en 13-årig pige, der går i FORM 1 på Naurey Golden Soils Secundary School. Hun kommer
fra en familie med en far, mor og en lillesøster. Faderen har haft arbejde som chauffør. Ann har
gået på en offentlig primary school til og med Standard 7. Hun deltog i Pre-FORM 1 kurset på
NGSSS fra oktober til december 2020 og var en af de elever, der klarede sig allerbedst. Hendes
forældre lod sig overbevise af hendes fremgang og indskrev hende på skolen, hvor hun fortsat
klarer sig godt.
Forældrene klarede at betale skolepengene for første semester 2021, men i løbet af semesteret
forfaldt Anns far til druk og blev voldelig overfor Anns mor. Faderen har forladt familien, og
moderen står nu alene tilbage med to børn i den skolepligtige alder.
Moderen har ikke noget job og har ikke uddannelse ud over grundskolen. Familien har kun et lille
stykke jord, som slet ikke er nok til at brødføde dem. Moderen tog til Dar-es-Salaam med Anns
lillesøster for at finde et job. Dette er endnu ikke lykkedes for hende, og lillesøsteren er ikke tilmeldt
nogen skole i Dar-es-Salaam.
Head Master på NGSSS har gentagne gange forgæves forsøgt at få forældrene til at betale
skolepenge for andet semester. Steven Ndosi har givet Ann lov til at bo gratis sammen med de
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øvrige kostelever resten af dette skoleår, men hvis ikke det er muligt at skaffe en sponsor til Ann,
vil hendes ønsker og drømme for fremtiden næppe kunne gå i opfyldelse, og hun må stoppe på
skolen.
Hvis nogle af jer kan påtage jer et sponsorat for enten denne pige eller andre såvel nuværende
som kommende elever, der opfylder de kriterier, vi har beskrevet i sponsorprogrammet, er I med til
at gøre en stor forskel for både barnet og for NGSSS.
Vi håber selvfølgeligt, det bliver muligt at finde sponsorer blandt vores trofaste
medlemsskare, men andre er også meget velkomne. Spred gerne budskabet til jeres
omgangskreds.
I kan læse mere om vores sponsorprogram på www.tesdenmark.com og du er selvfølgelig også
velkommen til at kontakte bestyrelsen for nærmere information. Vores mailadresse er
tesdenmark@hotmail.com
Karen Søndergaard og Lisbeth Breindahl, bestyrelsen

Frivilligt arbejde i TANZANIA.
Vi er to medlemmer af TES Skolen i Afrika, som begge havde et ønske om at yde frivilligt arbejde,
når vi gik på pension. Det blev til flere medlemskaber i Danmark og mange opgaver.
Dog var vores store ønske at arbejde frivilligt i Afrika. Det viste sig ikke at være helt let, da
målgruppen i de organisationer, vi søgte, er de unge.... og der er vi just ikke.
Det blev så kort fortalt til et utroligt spændende højskoleophold i Tanzania. Heller ikke i den
forbindelse var der nogle muligheder for frivilligt arbejde. Vi mødte dog flere spændende og
inspirerende mennesker deriblandt vores lærer på højskolen Steven Ndosi. Vi blev fascineret at
Foreningen TES Skolen i Afrika og det store arbejde, der gøres i foreningen.
Det var oplagt for os at sige ja til opgaven som tovholdere for frivilligt arbejde i Tanzania, da vi er
sikre på, at andre står i samme situation, som vi gjorde, nemlig at have lyste til at arbejde frivilligt,
men hvordan får man det til at ske?
Vi er nu så langt, at foreningen kan tilbyde hjælp til etabling af frivilligt arbejde for alle over 18 år i
Tanzania på forskellige skoler og institutioner.
De vigtigste head lines, hvis og når du søger er:
-Du skal være medlem af TES Skolen i Afrika
-Du arbejder som frivillig i en kortere eller længere periode, minimum 1 uge
-Det frivillige arbejde kan være indenfor mange forskellige fagområder også udenfor
uddannelsesområdet
-Kost og logi tilbydes til meget favorable priser
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-Du betaler selv for rejsen m.m.
-Du gennemgår en kort introduktion i Danmark inden afrejsen - herunder en kort intensiv
introduktion til swahili
Så har du lyst til at gør en forskel for lokalbefolkningen i Tanzania og for dig selv og
samtidig få en kæmpe oplevelse, så tøv ikke med kontakte os på mail:
tesdenmark@hotmail.com
Mogens og Suzanne Ravn.
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